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1 Innledning

Den positive veksten i Stavanger fortsatte i 2018 og optimismen innenfor næringslivet er

tilbake. Kommunen har videreutviklet gode tjenester samtidig som digitalisering og god

kostnadskontroll har hatt stor oppmerksomhet. Arbeidet med en enklere, smartere og

mer innbyggerrettet kommune har vært prioritert. Dette er viktige satsinger for at nye

Stavanger kommune skal bli en god kommune for store og små.

Vekst og optimisme i regionen

Pilene har nå snudd for regionen etter at oljeprisfallet i 2014 skapte konjunkturnedgang. Bedriftene har effektivisert,

kuttet kostnader og funnet nye inntekter og forretningsområder. I løpet av de siste to årene er arbeidsledigheten

halvert. Sysselsettingen i Stavanger har økt med snaut 2000 �ere sysselsatte i 2018 sammenlignet med 2017, en

vekst på 2,7 %. Stavanger kommune har vokst med nesten 900 nye innbyggere og har nå totalt 134 034 innbyggere.

Inkludering og bedre oppvekstsvilkår

Selv om sysselsettingen øker, og det er færre sosialhjelpsmottakere, er det �ere som er avhengig av sosialhjelp over

tid. Dette innebærer blant annet at 960 barn vokser opp i familier som har en svært lav inntekt. Stavanger kommune

har i 2018 prioritert tiltak for å inkludere alle barn i barnehage, på skole og på fritidsarenaer. Områdesatsinger i

bydeler med levekårsutfordringer er sentrale virkemidler i dette arbeidet. Gjennom oppfølging av tiltaksplanen Barn

vil være med!  har det i tillegg blitt iverksatt en rekke tiltak som skal gi barn i en vanskelig livssituasjon bedre

muligheter til å delta og bidra i fellesskapet på lik linje med andre barn. Tiltakene skal bidra til å gi barna en mest mulig

forutsigbar bosituasjon, anledning til å gå i barnehage og på SFO, støtte i skolearbeidet og mulighet til å delta i

fritidsaktiviteter.

Kvalitets- og utviklingsmeldingen for stavangerskolen 2018 viser at skolene i Stavanger oppnår gode resultater. 87 %

av elevene som gikk ut av grunnskolen våren 2017 har i løpet av 2018 fullført og bestått første år i videregående

opplæring.

Å mestre sin egen hverdag

Arbeidet med nye og endrede tjenester, nye løsninger og andre måter å jobbe på – gjennom satsingen på Leve HELE

LIVET – fortsatte i 2018. Ved å støtte brukernes vilje og evne til å mestre egen hverdag, utnytte ny velferdsteknologi

og etablere nye arbeidsmåter jobber kommunen målrettet for å utsette behovet for hjelp og redusere behovet for

institusjonsplasser.

I 2018 ble Leve HELE LIVET-satsingen utvidet til å omfatte innbyggere med psykiske lidelser og/eller

avhengighetsproblematikk. I arbeidet med disse gruppene er det tatt i bruk en metode som legger vekt på

selvbestemmelse og selvstyring. I tillegg startet et prosjekt med å ta i bruk satellittleiligheter til beboere som kan

�ytte ut av et bofelleskap, men som fortsatt har behov for oppfølging fra personalet i bofelleskapet.
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Forbedre, forenkle og fornye kommunen

Digitaliseringsarbeidet i kommunen har i løpet av 2018 blitt styrket gjennom samarbeidsprosjektet Digi Rogaland .

Målet er å bidra til at �ere nasjonale løsninger etableres, og at noen av disse utvikles og lages av kommuner i

Rogaland, med bistand fra lokalt næringsliv.

Det er tatt i bruk ulike digitale løsninger for å forenkle arbeidsprosesser internt i kommunen og for å forenkle

innbyggernes kontakt med kommunen. Blant annet har innbyggerne siden november hatt mulighet til å søke

økonomisk sosialhjelp når på døgnet det måtte passe søkeren selv.

I skolen ble utrullingen av digitale enheter til alle elever fullført i løpet av året. Alle elever fra 1. til 10. trinn har nå fått

sitt eget digitale verktøy til bruk i skolen.

Handlingsplan for velferdsteknologi 2018–2022 ble ferdigstilt i 2018 og endelig vedtatt i bystyret i januar 2019.

Målet er at de teknologiske løsningene skal bidra til at innbyggere med behov for helse- og velferdstjenester får en

tryggere, mer aktiv og selvstendig hverdag.

Stavanger var den første kommunen i Norge som testet den nye anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap .

Det er inngått partnerskapskontrakter med to leverandører om utvikling av en aktiviseringsrobot og en smartrullator

med brukertilpassede applikasjoner. Målet er at disse to produktene skal gjøre brukere på korttidsopphold i sykehjem

mer fysisk aktive og selvhjulpne.

Ambisiøse klima- og miljøtiltak

Den viktigste innsatsen for å redusere klimagassutslippene er arbeidet for en byutvikling basert på en samordnet

areal- og transportpolitikk. Gjennom dette arbeidet oppnås blant annet en reduksjon av det totale transportbehovet i

kommunen.

Klima- og miljøplan 2018-2030 ble vedtatt av bystyret 26. november 2018, etter omfattende hørings- og

medvirkningsarbeid. Målet er at Stavanger skal redusere klimagassutslippene med 80 % innen 2030 og være en

fossilfri kommune innen 2040.

Arbeidet med å redusere energiforbruket i kommunens bygningsmasse med energioppfølging og sentral styring fra

kommunens driftssentral fortsatte i 2018. Energiforbruk og klimaregnskap skal kunne registreres for alle bygg som er

tilkoblet sentralen. Oppfølgingen viser at klimagassutslipp fra kommunale bygg er redusert med nesten 6 % fra 2015

til 2018.

Bedre økonomiske resultater enn forventet

Stavanger kommune �kk i 2018 et netto driftsresultat på kr 261 mill., tilsvarende 2,5 % av driftsinntektene. Det var

bedre enn forventet, men lavere enn det langsiktige målet på 3,0 %. De siste fem årene har netto driftsresultat i snitt

vært på 2,8 %. Det regnskapsmessige årsresultatet for bykassen ble på kr 200 mill. Resultatet er et viktig bidrag i

arbeidet med å styrke nye Stavangers økonomi på sikt.

Høyere nasjonal skatteinngang enn det staten la til grunn medførte at Stavanger måtte avgi mindre av

skatteinntektene til nasjonal utjevning. De frie inntektene ble dermed høyere enn høstprognosene. Resultatet av

�nanstransaksjoner ble høyere enn forventet og pensjonsutgiftene ble lavere enn budsjettert.
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Forberedelser til kommunesammenslåingen har preget tjenesteområdene i kommunen, og mange virksomheter har

utvist forsiktig bruk av midler og stor oppmerksomhet på økonomistyring. Tjenesteområdene hadde kr 78 mill. (1,1 %)

i mindre forbruk i forhold til et netto budsjett på kr 7,1 mrd. i 2018.

Investeringsutgiftene ble kr 1 131 mill. i 2018. Dette er noe lavere enn budsjettert, og følger i all hovedsak av endret

�nansiell framdrift i �ere investeringsprosjekter enn tidligere forutsatt.

Egen�nansieringsgraden var 71 % for investeringsprosjekter gjennomført i 2018. Dette er høyere enn i 2017 og

budsjettert for 2018, samt over kommunens langsiktige mål om 50 %.

Kommunens gjeldsgrad eksklusivt startlån var på 61 % i 2018. Gjeldsgraden er dermed i overkant av kommunens

langsiktige mål på 60 %. Samlede frie disposisjonsfond utgjør kr 644 mill., og dermed 6,2 % av driftsinntektene.

En ny kommune tar form

Finnøy, Rennesøy og Stavanger blir én kommune fra 2020. Arbeidet med å legge til rette for sammenslåingen har blitt

intensivert i 2018. I forkant av de ulike prosjektene er det gjennomført en omfattende innsats for å sikre god

innbyggerinvolvering. Viktige innspill er gitt til en rekke prosjekter som for eksempel arbeidet med ny kommuneplan,

lokaldemokrati, politisk organisering og tjenesteutvikling. Erfaringene og dokumentasjonen fra prosessene har også

blitt benyttet, og vil bli benyttet videre, for å sikre innbyggernes perspektiv i gjennomføringen av kommende

prosjekter.

Årsrapporten er et produkt som blir til gjennom bidrag fra alle tjenesteområder, avdelinger og virksomheter.

Rådmannen takker for god innsats og stort engasjement i 2018, og ser fram til å utvikle kommunen videre for

Stavangers innbyggere.

Stavanger 29. mars 2019

Per Kristian Vareide

rådmann
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2 Utfordringer og muligheter

Oljeoppgang og endringskraft har bedret den økonomiske utviklingen og redusert

arbeidsledigheten i regionen. Omstillingsevne og digitalisering har stått sentralt. Tidlig

innsats i barnehage og skole, bedret folkehelse og større grad av selvhjulpenhet gjennom

hverdagsmestring for alle aldersgrupper er fortsatt viktige satsinger for Stavanger.

Områdesatsinger i bydeler med levekårsutfordringer er sentrale virkemidler i dette

arbeidet. Ny klima- og miljøplan, med strenge krav til reduserte klimagassutslipp, peker i

retning av en mer klimarobust og attraktiv by.

2.1 Innledning

Sysselsettingen i regionen viser en positiv utvikling, og arbeidsledigheten har i løpet av 2018 gått ned fra 3,7 % i

januar til 2,8 % i desember. Befolkningen økte med 897 nye innbyggere, tilsvarende 0,7 %.

Arbeidet med nye og endrede tjenester, nye løsninger og andre måter å jobbe på – gjennom satsingen på Leve HELE

LIVET  – fortsatte i 2018. Ved å understøtte brukernes vilje og evne til å mestre egen hverdag, utnytte ny

velferdsteknologi og etablere nye arbeidsmåter jobber kommunen målrettet for å redusere behovet for

institusjonsplasser.

Tidlig innsats  blant barn og unge har vært viktig for å sikre innbyggernes velferd og folkehelse. Tiltak for å sikre at

barn og unge kommer ut av grunnskolen med gode forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring er høyt

prioritert.

Klima- og miljøutfordringene er globale og krever samarbeid på internasjonalt nivå. Stavangers klima og miljøplan

2018-2030 som ble vedtatt i 2018 synliggjør viktige grep for et mer bærekraftig samfunn, der natur og miljø har en

egenverdi. Stavanger kommune skal redusere utslippene av klimagasser med 80 % fram mot 2030, og være en fossilfri

kommune innen 2040.

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument. Kommuneplanen er sammensatt av

samfunnsdelen med mål og strategier, og arealdelen med arealkart, bestemmelser og retningslinjer.

Kommuneplanen har en tidshorisont på 15 år og rulleres hvert fjerde år.

Kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger skal slås sammen til en ny kommune fra 1. januar 2020. I arbeidet med å

utvikle den nye kommunen har det vært behov for å bygge opp et nytt, felles kunnskapsgrunnlag. Det er utarbeidet

framtidsscenarier for den nye kommunen. Disse inngår i grunnlaget for kommuneplanens samfunnsdel  og andre nye

Stavanger-prosjekter. En bred medvirkningsprosess med innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv, politikere
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og ansatte i de tre kommunene er gjennomført.

Stavanger kommune har, på oppdrag fra fellesnemnda for nye Stavanger, utarbeidet en ny samfunnsdel i

kommuneplanen som er egnet til å vedtas av kommunestyret i nye Stavanger. Det er foreslått tre satsingsområder:

Gode hverdagsliv, regionmotoren og grønn spydspiss . I tillegg er det en egen del for kommuneorganisasjonen: Vi

skaper framtiden sammen . Kommuneplanens samfunnsdel legges ut på høring i 2019.

Arealdelen er vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn og høring, og forutsettes vedtatt i inneværende valgperiode,

tilsvarende som i Finnøy og Rennesøy. Arealdelen legger opp til en tydelig byutviklingsstrategi med oppmerksomhet

på å utvikle sentrumsnære områder og bybåndet.

2.2 Sysselse�ing og demografiske endringer

Sysselsetting

Arbeidsmarkedet i Stavanger har vist en positiv utvikling og arbeidsledigheten avtok fra 3,7 % i januar 2018 til 2,8 %

ved utgangen av året. I løpet av de siste to årene er arbeidsledigheten halvert. For Rogaland var arbeidsledigheten ved

utgangen av 2018 på 2,6 % og tilsvarende tall for hele landet var 2,3 %.

Figur 2.1 Arbeidsledighet i Stavanger og landet, 2017 og 2018. Kilde: NAV

Ved utgangen av 2018 var 68 048 sysselsatte personer bosatt i Stavanger kommune. Dette er snaut 2000 �ere enn

året før og utgjør en vekst på 2,7 %.  Veksten i kommunene på Nord-Jæren ble sterkere enn veksten for fylket og

landet. Utviklingen framkommer i �gur 2.2.
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Figur 2.2 Vekst i sysselsatte etter bosted 2018. Kilde: SSB

Når veksten i antall sysselsatte innbyggere ses i lys av øvrig befolkningsvekst i aktuell aldersgruppe, har

sysselsettingsandelen i Stavanger økt med vel ett prosentpoeng i løpet av det siste året – på lik linje med utviklingen i

Rogaland og ellers i landet. Andelen er fortsatt like under landsgjennomsnittet, i motsetning til hva den var før

konjunkturnedgangen slo inn for fullt i regionen i 2015 / 2016.

2017 2018
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Figur 2.3 Utvikling sysselsatte (iht. bosted) i prosent av befolkningen på 15-74 år. Kilde: SSB

I nedgangstiden falt særlig sysselsettingsandelen for unge voksne (25-39 år) i Stavanger betydelig under nivået for

Rogaland og landet for øvrig. Den er nå på vei oppover.

Sysselsettingsveksten for bosatte i Stavanger ble størst innen undervisning, helse og sosial, teknisk

tjenesteyting/eiendomsdrift og personlig tjenesteyting. Varehandel, transport og lagring erfarte en negativ utvikling.

Om lag 250 �ere innbyggere jobber nå innen Bergverksdrift og utvinning og industri enn året før. Mer om endringer i

sysselsettinger �nnes i kap 11.2 Statistikk (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/11-brukerundersokelser-statistikk-og-planer/#11-2-7-samfunn).

Boligbygging

Boligbyggingen i Stavanger økte i 2018 sammenlignet med situasjonen i 2016 og 2017, men den er fortsatt på et lavt

nivå. Boligbyggingen i 2018 ble på 420 boliger, og det utgjør omlag 89 % av boligbyggeprognosen på 470 boliger.
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Figur 2.4 Boligbygging i Stavanger 1965-2018

Svak utvikling i boligmarkedet gir lav boligbygging på grunn av relativt lav etterspørsel. Den svake utviklingen gjør at

�ere boligprosjekter har stått på vent, og det er forventet god kapasitet i planlagt boligreserve.

Befolkningsutvikling

Befolkningsveksten i Norge er lav på grunn av redusert innvandring, som først og fremst henger sammen med lav

arbeidsinnvandring fra EU-området. Rogaland hadde i 2018 lavere befolkningsvekst enn landet for øvrig, til tross for

solide fødselsoverskudd. Den svake befolkningsutviklingen skyldes netto innenlandsk ut�ytting til andre fylker i

Norge.

De andre storbyene preges også av lav innvandring og lav netto innenlandsk inn�ytting. Stavanger hadde en

befolkningsvekst på 0,7 % i 2018.
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Figur 2.5 Befolkningsutvikling i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Storbyområdet, Rogaland og landet.

Storbyområdet, her de�nert som Stavanger, Sandes, Sola, Randaberg, Rennesøy og Finnøy, har igjen en

befolkningsvekst som ligger over landet for øvrig, men veksten er lavere enn før oljenedturen. Befolkningsveksten er i

hovedsak basert på fødselsoverskudd. Netto til�ytting utgjorde bare 0,2 %, og henger hovedsakelig sammen med

innvandring. Storbyområdet hadde imidlertid en liten netto innenlandsk inn�ytting, for første gang siden 2006.

I Storbyområdet for øvrig, er det fortsatt Sola og Sandnes som vokser mest. Begge disse kommunene hadde en vekst

på om lag 1,2 %.
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Figur 2.6 Prosentvis endring i fødselsoverskudd, netto inn�ytting og folkevekst, Storbyområdet er de�nert som summen av
Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola

Figur 2.7: Folkeveksten i absolutte tall, Storbyområdet er de�nert som summen av Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola

I Sandnes var det først og fremst fødselsoverskuddet som forklarte veksten. I Sola var veksten jevnt fordelt mellom

inn�ytting og fødselsoverskudd. Finnøy og Rennesøy opplever fortsatt netto ut�ytting. I Finnøy har dette gitt en

relativt stor befolkningsnedgang i 2018 på nær 1,5 %. Finnøy er eneste kommunen i Storbyområdet med

fødselsunderskudd.

Per 1. januar 2019 var det 134 037 innbyggere i Stavanger kommune. Befolkningsveksten var på 897 innbyggere,

til d 0 7 % D t b d i f k t i 2017 å 0 3 % 410 i b
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tilsvarende 0,7 %. Det er en bedring fra veksten i 2017 som var på 0,3 % og 410 innbyggere.

Figur 2.8 Fødselsoverskudd, netto inn�ytting inkl. inn- og utvandring og befolkevekst i Stavanger fra 2009 til 2018

Bedringen i befolkningsveksten henger sammen med økt netto innvandring og lavere netto innenlandsk ut�ytting.

Fødselsoverskuddet gikk noe ned.

Befolkningsveksten var særlig sterk i aldersgruppen 20-24 år, med over 5 % vekst. Sannsynligvis henger dette

sammen med at studenter �kk tilbud om gratis busskort, ved å melde �ytting til Stavanger kommune. 1004 studenter

har meldt �ytting og dermed fått gratis busskort i ett studieår.

Befolkningsveksten utenom aldersgruppen 20-24 ble på om lag 0,4 %, og det er som i 2017. Høyere

sysselsettingsvekst i 2018 gir seg først og fremst utslag i høyere sysselsettingsandel i befolkningen, spesielt for unge

voksne mellom 25-34 år.

Den øvrige aldersfordelte veksten i Stavanger preges av nedgang i de yngre aldersgruppe, og fortsatt vekst i de eldre

aldersgruppene. Når det gjelder barn, ble nedgangen sterkest for 0-4 åringer med hele 2 % reduksjon. Aldersgruppen

5-9 år ble, også som forventet, redusert. Aldersgruppen 10-14 år har ennå god vekst, og det henger sammen med

barnetallene fra 2007 til 2011.

Antall unge voksne i alderen 25-34 år avtar fortsatt, men noe mindre enn i tidligere år. I 2018 ble reduksjonen i denne

aldersgruppen på 1,6 %. De eldre aldersgruppene vokser fortsatt mest, og veksten er på hele 3 % for aldersgruppene

over 65 år.

Svak befolkningsutvikling – en regional problemstilling
En aldrende befolkning er ikke en spesi�kk problemstilling for Stavanger. Hele Storbyområdet opplever en generell

nedgang i antall unge voksne, og en sterk vekst i de eldre aldersklassene.

Regionen har opplevd en sterk arbeidsplasstilvekst siste år, og særlig siste halvår. Den lave innvandringen gir
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imidlertid en situasjon der kommunen trenger langt høyere innenlandsk til�ytting, for å dekke behovet for blant annet

arbeidskraft.

Befolkningsutvikling i Storbyområdetgsutviklingen vil være utfordrende. Figuren under viser indeksert vekst av ulike

aldergrupper i storbyområdet.

Figur 2.9: Befolkningsutvikling i Storbyområdet

Utviklingen i antall unge voksne mellom 25-34 år er særlig svak, og aldersgruppen 70-79 år vokser sterkt. Antall eldre

som er 80 år og eldre er fortsatt ganske stabilt, men dette er en aldersgruppe som vil vokse sterkt framover om 3-4 år.

Indikatorer for måloppnåelse

Utviklingen i sysselsettingen var positiv i året som gikk. Boligbyggingen ble på 420 boliger i 2018 og det er en økning

på 49 boliger fra 2017. Befolkningsveksten ble positiv og vesentlig høyere enn i 2017. Fødselsoverskuddet var på 0,6

% og samme nivå som i fjor. Netto inn�ytting var på 0,1 %, mens i 2017 hadde man netto ut�ytting på 0,3 %.
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90

100

110

120

130

140

150

Mål: Tilrettelegge for næringsutvikling og �ere arbeidsplasser      

Indikator: Målsetning Resultat 2017 Resultat 2018

Antall sysselsatte i Stavanger Vekst 0,6 % 2,7 %

Antall arbeidsplasser i Stavanger Vekst 429 *

*      
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2.3 Velferd og folkehelse

Områdere�et innsats for å styrke folkehelsen

Stavanger kommune har videreført folkehelsesatsingen i tråd med Det gode liv i Stavanger , plan for

folkehelsearbeidet 2013-2029.

Plan for områdesatsing i Storhaug bydel 2018-2024  (kommunalutvalget sak 48/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690835?agendaItemId=214852)) og tilhørende handlingsplan er vedtatt

(kommunalutvalget sak 97/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690873?agendaItemId=217982)). Det skal satses på tre

felt; Inkludering ved tidlig innsats , Gode bo- og nærmiljøer  og Sosialt entreprenørskap – nye veier til arbeid og

velferd . Det er igangsatt en rekke delprosjekter som ledd i satsingen. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er styrket.

I tillegg er det startet et arbeid for å kartlegge eksisterende tilbud om støtte og veiledning i foreldrerollen. Det er

gjennomført �ere oppgraderinger av uterom, og det er gitt nærmiljøtilskudd til ulike beboerinitierte tiltak.

Sosialt entreprenørskap

Stavanger kommune har inngått et samarbeid med Tøyen Unlimited, en nabolagsinkubator som støtter lokale

ildsjeler med innovative idéer til hvordan sosiale utfordringer kan løses gjennom sosialt entreprenørskap, om å

etablere et tilsvarende tilbud på Storhaug. Storhaug Unlimited skal støtte kreative ildsjeler som har tanker om

hvordan utfordringer i nærmiljøet kan løses. NORCE (Norwegian Research Centre AS) har fått i oppdrag gjennom

følgeforskning som metode å studere områdesatsingen.

Bystyret vedtok i desember 2016 at det skal gjennomføres et områdeløft i Hillevåg i perioden 2017-2020. Stavanger

kommune �kk utarbeidet en sosiokulturell stedsanalyse i mai 2018, og planen for områdeløftet for 2018- 2020 ble

vedtatt i desember 2018, jf. Kommunalutvalget sak 100/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690879?

agendaItemId=218080). Det skal satses på tre felt; Gode bo- og nærmiljøer , Medborgerskap og Barn og unge . Ulike tiltak er

Mål: Tilrettelegge for næringsutvikling og �ere arbeidsplasser      
Tall ikke lenger tilgjengelig      

Mål: Tilby et tilstrekkelig antall boliger i gode bomiljø for alleMål: Tilby et tilstrekkelig antall boliger i gode bomiljø for alle         

Indikator: Målsetning Resultat 2017 Resultat 2018

Boligbygging i andel av årlig byggeprognose 100 % av byggeprognosen 110 % 89 %

       

Mål: BefolkningsvekstMål: Befolkningsvekst         

Indikator: Målsetning Resultat 2017 Resultat 2018

Netto befolkningsvekst 1 % økning per år 0,3 % 0,7 %

- Netto inn�ytting (Summen av innenlandsk og utenlandsk)   -0,3 % 0,1 %

- Fødselsoverskudd   0,6 % 0,6 %
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satt i gang og aktører i Hillevåg er invitert med i prosessen.

Barns levekår

Barns levekår og omgivelser i oppveksten påvirker blant annet utdanningsløp og yrkesmuligheter senere i livet, som

igjen påvirker helsen. Utdanningsnivå er identi�sert som en av de viktigste bakenforliggende faktorene for

helseatferd. Stavanger kommune har fortsatt å prioritere tidlig innsats blant barn og unge for å sikre innbyggernes

velferd og folkehelse. Tiltak for å sikre at barn og unge kommer ut av grunnskolen med gode forutsetninger for å

gjennomføre videregående opplæring er høyt prioritert.

Barnefattigdommen i Stavanger har økt de siste årene, også i 2018. Det er viktig å iverksette både tiltak for å støtte

barna og tiltak for å få foreldrene i jobb. Gjennom oppfølging av tiltaksplanen «Barn vil være med!»  har Stavanger

kommune iverksatt en rekke kompenserende tiltak som skal gi barn i en vanskelig livssituasjon bedre muligheter til å

delta og bidra i fellesskapet på lik linje med andre barn. I 2018 ble planen revidert og fremlagt for politisk behandling

ved årsskiftet, jf. sak 82/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/691048?agendaItemId=218315) som ble behandlet i

kommunalstyret for levekår.

Helsetilstand i endring

Både endringer i sykdomsbildet og hvor mange det gjelder, stiller kommunen overfor nye utfordringer knyttet til

kompetansebehov og tjenestetilpasning. Kommunen er fortsatt i et paradigmeskifte som handler om å snu måten å

jobbe på slik at brukernes egne ressurser i større grad mobiliseres. Leve HELE LIVET satsingen er videreutviklet til å

gjelde alle innbyggere i Stavanger kommune uavhengig av alder, funksjonsnivå og diagnose. Spesielt har dette

betydning for personer med psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet og utviklingshemming.

Nye arbeidsmåter ble tatt i bruk for å fremme helse og forebygge sykdom. For å nå ut til �ere innbyggere tidligere i

forløpet ble det gjort en dreiing fra individuell oppfølging mot gruppetilbud. Åpne- og lavterskeltilbud har bidratt til at

�ere innbyggere har fått kompetanse om hvordan ivareta egen helse. I recovery-orientert praksis  er målet at den

enkelte kan leve et meningsfylt liv til tross for begrensningene sykdom kan forårsake,  ble implementert i �ere

virksomhetsområder nnen rus og psykisk helse. I 2018 ble det arbeidet med boligsosial handlingsplan som inneholder

en rekke tiltak for å møte brukernes behov for tilrettelagt boligtilbud. Omstillingsprogram for hjemmebaserte

tjenester hadde stor aktivitet i 2018. Programmet skal legge til rette for en fremtidsrettet hjemmetjeneste som skal

bidra til at �est mulig har et aktivt liv og klarer seg best mulig. Programmet har �re innsatsområder: Organisering og

arbeidsdeling, nye arbeidsformer, kompetanse og ledelse. Det er en positiv utvikling hvor andelen innbyggere over 80

år som klarer seg uten kommunale tjenester fortsatt øker.

Indikatorer for måloppnåelse

Barnehage, skole og oppveksttjenestene for øvrig skal ruste barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i

samfunns- og arbeidsliv. Med et høyt gjennomsnittlig utdanningsnivå i foreldregruppen har barn og unge i Stavanger

gode forutsetninger for å oppnå faglige resultater over landsgjennomsnittet. Stavanger har derfor et mål om at

resultatene på nasjonale prøver skal være høyere enn landsgjennomsnittet på 50 poeng.

De sosiale ulikhetene har økt. Særlig bekymringsverdig er det at barn i familier med vedvarende lav inntekt har økt.

Stavanger kommune iverksatte en rekke kompenserende tiltak som skal gi barn i en vanskelig livssituasjon bedre

muligheter til å delta og bidra i fellesskapet på lik linje med andre barn.

1
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Mål: Begrense klimagassutslippene *og omstille Stavanger til å

bli et lavutslippssamfunn
     Mål: Begrense klimagassutslippene *og omstille Stavanger til å

bli et lavutslippssamfunn
     

Indikator Målsetning Resultat 2017 Resultat 2018

Vekst i biltransport
0-vekst i

personbiltransport
1,9 % reduksjon

3,1 %

reduksjon **

Totalt energiforbruk (kWh/m2) fra kommunale bygg
< 3 % vekst i energiforbruk

per år

2,9 % reduksjon

i reelt forbruk

skoler

***

   

1,4 % reduksjon

i reelt forbruk

barnehager

***

   

6,2 % reduksjon

i reelt forbruk

kommunale

sykehjem

***

   

9,0 % reduksjon

i reelt forbruk

idrettsbygg

***

   

6,7 % reduksjon

i reelt forbruk

bydelshus

***

CO2 tonn utslipp fra kommunale bygg 2 % reduksjon per år
4 % reduksjon i

reelt forbruk
1 % reduksjon

       

*      

*og omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn, er en utvidelse

av dette målet sammenlignet med årsrapporten for 2017.
     

** Næringstransport i person- og varebiler telles som ordinære

kjøretøy og inngår i tallene. Tunge kjøretøy er tatt ut. Dette er en

uvektet indikator basert på tellepunkt i Stavanger, og gir ikke svar på

oppnåelse av nullvekstmålet.

     

***Totalt energiforbruk (kWh/m2) fra kommunale bygg: Disse tallene

ble hentet fra omstillingsprosjektet «Energiledelse» som pågikk fra

2012 til 2017. Tilsvarende måltall �nnes ikke for 2018.

     

       

Mål: Sikre god luftkvalitet i Stavanger*Mål: Sikre god luftkvalitet i Stavanger*         
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2.4 Klimarobust og a�raktiv by

Klimavennlig by og klimatilpasning

Stavanger bystyre vedtok ny klima- og miljøplanen i november 2018, jf. sak 104/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690853?agendaItemId=217939). Planen gir viktige føringer for planer og prosjekter

som gjennomføres i Stavanger. FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for all planlegging, og det er vedtatt mål om 80

% reduksjon i utslipp av klimagasser i Stavanger innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 2015.

Klima- og miljøplanen 2018-2030 omhandler en rekke tema, og målsettinger, virkemidler og måleindikatorer for det

respektive tema. En handlingsplan til klima- og miljøplanen er også utarbeidet og vedtatt av bystyret sammen med

selve planen i sak 104/18.

Klimagassutslippene i Stavanger er i hovedsak knyttet til transport og bruk av fossil energi.

Energitiltak

Handlingsplanen til Stavangers Klima- og miljøplan har en rekke tiltak for å redusere kommunes energibruk

ytterliggere. Mange av kommunens egne bygg er blitt tilknyttet Stavanger eiendom sin driftssentral, for å få kontroll

Mål: Begrense klimagassutslippene *og omstille Stavanger til å

bli et lavutslippssamfunn
     Indikator Målsetning Resultat 2017 Resultat 2018

Overskridelse av nasjonal målsetning for bedre luftkvalitet < 7 overskridelser per år 6 overskridelser
5

overskridelser

       

*      

*Tilvarende mål fra årsrapporten for 2017 var: Omstille Stavanger til

å bli et lavutslippssamfunn
     

       

Mål: Stimulere til fossilfri transportsektor og energi- ogMål: Stimulere til fossilfri transportsektor og energi- og

varmeløsningervarmeløsninger
        

Indikator Målsetning Resultat 2017 Resultat 2018

Reisevaner ved bruk av miljøvennlig transport

1 prosentpoeng forbedring

per år for andel reisende

med sykkel, kollektivt eller

til fots.

* *

       

*      

* Statistikk ikke tilgjengelig      

17

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690853?agendaItemId=217939


på varmestyring og driftstider på ventilasjonen. Trinn 3 av energitiltaksprosjektet, som har pågått siden 2015, er

ferdigstilt i 2018 og virkningen av disse tiltakene vil få full effekt fra 2019.

Det ble også startet opp et prosjekt der muligheter for å etablere nærenergianlegg eksempelvis for fjernvarme i

byområder som ligger utenfor kollektivtraseer, vurderes. Disse prosjektene skal bidra både til å redusere energibruk

og klimautslipp. Innen stasjonær energi er disse områdeprosjektene viktige grep for å nå målet om 80 % reduksjon i

klimautslippene innen 2030.

Transport

Gjennom arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel er det lagt vekt på innstramming av

byutviklingsstrategien. Byutviklingsstrategien legger til rette for en enda tydeligere sammenheng mellom arealbruk

og transport, og en byutvikling som støtter opp under nullvekstmålet og økte andeler miljøvennlig transport.

Kommuneplanens arealdel ble lagt fram offentlig ettersyn i 2018, og vil bli klar for vedtak i 2019.

Det er arbeidet med �ere planer som legger til rette for byutvikling i tråd med byutviklingsstrategien. Dette gjelder

spesielt kommunedelplan for Stavanger sentrum som er klargjort for vedtak, samt områderegulering for Mariero.

Kommunedelplan for Stavanger sentrum legger til rette for en utvikling av sentrum, som styrker tilgjengeligheten

basert på miljøvennlig transport.

Det er innarbeidet retningslinjer for etablering av mobilitetspunkt i forslag til revidert arealdel i kommuneplanen og

det er bestemmelse om dette i �ere områdereguleringer. I tillegg er parkeringsbestemmelsene revidert med større

�eksibilitet, slik at det er mulig å redusere parkeringskravet.

Tiltak �nansiert gjennom bymiljøpakken

Bussveien Vaulen ble åpnet i juni og en rekke andre tiltak ble etablert. Ved Gausel skole er det gjennomført

utbedringstiltak ved gangfeltene og kryssingspunktene, inklusiv belysning og siktforhold. Andre tiltak er

transportkorridor vest Sømmevågen til Sola skole, sykkelkryssing med lyssignal på Grannessletta, gang- og sykkelvei

på Viste, gang- og sykkelvei og veiutbedring Årsvollveien (Stangeland-Tjelta).

«Første generasjon» mindre sykkeltiltak ble ferdigstilt. Det ble gjort utbedringer på eksisterende sykkelveger langs

hovedsykkelnettet. Tiltakene er blant annet forkjørsregulering av gang- og sykkelveg over sideveger,

breddeutvidelse ved undergang, siktutbedring mot undergang og å rette ut kurver på sykkelveg.

Det er også gjennomført utbedring av bilsperrer og kantsteiner. Mange bilsperrer står så nært hverandre at

syklende med henger må gå av sykkelen for å komme gjennom. For høye kantsteiner er senket for å gjøre

sykkelreisen mer komfortabel.

Bymiljøpakken for Nord-Jæren er i drift, og det brukes mye ressurser for planlegging og klargjøring av prosjekter for

gående, syklende og kollektivtransport. De første tiltakene �nansiert av bymiljøpakken er allerede etablert.

Reforhandling av byvekstavtalen startet i 2018, og dette arbeidet blir sluttført med ny avtale i 2019. Bymiljøpakken

har hatt en kostnadsgjennomgang av prosjektene som inngår i bussveien og transportkorridor vest. Denne

gjennomgangen omfatter vurderinger for enklere og kostnadsbesparende løsninger i prosjektene.

Klimatilpasning

Klimatilpasning handler om hva som må gjøres for tilpasning til et klima i endring. For Stavanger dreier klimatilpasning

seg primært om tilpasning til hyppigere og mer intens nedbør, havnivåstigning, storm�o og bølger.
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«Vann i Stavanger – hovedplanen for vannforsyning, avløp, vannmiljø og overvann» er lagt ut til høring, jf.

Kommunalstyret for miljø og utbygging sak 114/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/686317?agendaItemId=215589).

Klimatilpasning og overvannshåndteringer sentrale tema i planen. Sammen med veikartet fra Unalab – prosjektet (se

kapittel 8 (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/8-bymiljo-og-utbygging/#8-7-vann-og-avlop) Bymiljø og utbygging om vann og avløp) , vil dette

legge føringer for kommunens videre arbeid med å tilpasse seg et klima med mer og kraftigere nedbør.

Arealplanlegging er viktig i arbeidet med å forebygge fremtidige klimautfordringer. Stavanger kommune jobber med

fastsetting av krav til �omsikring i form av bestemmelser og retningslinjer både i kommuneplanen,

kommunedelplaner og reguleringsplaner.

Arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyse (KlimaROS) som følge av at togradersmålet ikke nås, er videreført og vil

danne grunnlag for en klimatilpasningsstrategi, som er en forutsetning for kommunens første klimatilpasningsplan.

Dette arbeidet koordineres med utarbeiding av et veikart for Stavanger som en klimatilpasset by i 2050.

Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland ble igangsatt i 2018. Stavanger kommune deltar, både i styringsgruppen

og prosjektgruppen, på vegne av de �re kommunene på Nord-Jæren. Videre deltar Stavanger kommune fortsatt i �ere

prosjekter for å håndtere konsekvenser av klimaendringer.

Indikatorer for måloppnåelse

Det er oppnådd reduksjon både i biltransporten og i CO² tonn utslipp fra kommunale bygg. Endring i CO² nivå henger

sammen med endret volum og / eller utetemperatur. En reduksjon vil skyldes redusert volum og eller økt

utetemperatur. En økning vil skyldes økt volum (nye bygg) og eller lavere utetemperatur.

Mål: Begrense klimagassutslippene *og omstille Stavanger til å

bli et lavutslippssamfunn
     

Indikator Målsetning Resultat 2017 Resultat 2018

Vekst i biltransport
0-vekst i

personbiltransport
1,9 % reduksjon

3,1 %

reduksjon **

Totalt energiforbruk (kWh/m2) fra kommunale bygg
< 3 % vekst i energiforbruk

per år

2,9 % reduksjon

i reelt forbruk

skoler

***

   

1,4 % reduksjon

i reelt forbruk

barnehager

***

   

6,2 % reduksjon

i reelt forbruk

kommunale

sykehjem

***

9,0 % reduksjon
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Mål: Begrense klimagassutslippene *og omstille Stavanger til å

bli et lavutslippssamfunn
     

    i reelt forbruk

idrettsbygg

***

   

6,7 % reduksjon

i reelt forbruk

bydelshus

***

CO2 tonn utslipp fra kommunale bygg 2 % reduksjon per år
4 % reduksjon i

reelt forbruk
1 % reduksjon

       

*      

*og omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn, er en utvidelse

av dette målet sammenlignet med årsrapporten for 2017.
     

** Næringstransport i person- og varebiler telles som ordinære

kjøretøy og inngår i tallene. Tunge kjøretøy er tatt ut. Dette er en

uvektet indikator basert på tellepunkt i Stavanger, og gir ikke svar på

oppnåelse av nullvekstmålet.

     

***Totalt energiforbruk (kWh/m2) fra kommunale bygg: Disse tallene

ble hentet fra omstillingsprosjektet «Energiledelse» som pågikk fra

2012 til 2017. Tilsvarende måltall �nnes ikke for 2018.

     

       

Mål: Sikre god luftkvalitet i Stavanger*Mål: Sikre god luftkvalitet i Stavanger*         

Indikator Målsetning Resultat 2017 Resultat 2018

Overskridelse av nasjonal målsetning for bedre luftkvalitet < 7 overskridelser per år 6 overskridelser
5

overskridelser

       

*      

*Tilvarende mål fra årsrapporten for 2017 var: Omstille Stavanger til

å bli et lavutslippssamfunn
     

       

Mål: Stimulere til fossilfri transportsektor og energi- ogMål: Stimulere til fossilfri transportsektor og energi- og

varmeløsningervarmeløsninger
        

Indikator Målsetning Resultat 2017 Resultat 2018

1 prosentpoeng forbedring
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2.5 Handlekra�ig og innovativ organisasjon

Kommunereformen – etablering av nye Stavanger

Kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger skal slås sammen til en ny kommune fra 1. januar 2020. I 2018 har

fellesnemnda etablert et program med 18 prosjekt som har utredet og planlagt hvordan de tre kommunene skal slå

seg sammen, og hvordan tjenestetilbudet kan harmoniseres når nye Stavanger kommune etableres. Stavanger

kommune har bidratt med betydelige ressurser for å få gjennomført oppdragene fra fellesnemnda.

I arbeidet med å utvikle den nye kommunen har det vært behov for å bygge opp et nytt, felles kunnskapsgrunnlag. Det

er utarbeidet framtidsscenarier for den nye kommunen. Disse inngår i grunnlaget for kommuneplanens samfunnsdel

og andre nye Stavanger-prosjekter. En bred medvirkningsprosess med innbyggere, frivillige organisasjoner,

næringsliv, politikere og ansatte i de tre kommunene er gjennomført.

Etableringen av den nye kommunen er en anledning til å gjennomføre forbedringer og utvikle smarte og effektive

løsninger. I harmoniseringsarbeidet har prosjektene prioritert forbedringsområder som skal startes opp eller

gjennomføres i 2019. Forbedringstiltakene har blant annet som mål å gi økt tilgang til tjenester, bedre

tjenestekvaliteten, optimalisere arbeidsprosesser og å forenkle og heve kvaliteten på systemer, rutiner og verktøy.

Konkrete eksempler er utbedringer av barnehage- og SFO-opptak, etablering av innbyggertorg, innføring av

chatbot/digital medarbeider som svarer på spørsmål om kommunens tjenester og tilbud hele døgnet, forbedret

tilskuddsforvaltning og forenkling av gebyrhåndteringen.

Organisering og samhandling

Ny hovedmodell for Stavanger kommune ble iverksatt ved årets begynnelse. Hensikten var mer oppmerksomhet på

strategisk lederskap, utvikling og omstilling, internkontroll og effektiv drift i tillegg til å styrke kommunens regionale

og nasjonale rolle. Videre er ledelsesprinsipper, med rammer og forutsetninger for god ledelse, utviklet.

Kompetente og engasjerte medarbeidere

Kommunen har behov for kompetente og engasjerte medarbeider for å møte framtidens utfordringer. Stipend til

ansatte for å gjennomføre etter- og videreutdanning, kvali�seringstiltak rettet mot ufaglærte arbeidstakere på vei til

fagbrev, er noen av virkemidlene som er brukt. For å bedre tilgangen på sykepleiere og barnehagelærere, tildeles det

også stipend til å gjennomføre bachelorutdanning innen disse fagfeltene. Noen få medarbeider gjennomfører

doktorgradsutdanning i kommunens regi. Forskningen doktorgradsstudentene gjennomfører gir kommunen viktig

kunnskap til bruk i tjenesteutviklingen.

Mål: Begrense klimagassutslippene *og omstille Stavanger til å

bli et lavutslippssamfunn
     

Reisevaner ved bruk av miljøvennlig transport
per år for andel reisende

med sykkel, kollektivt eller

til fots.

* *

       

*      

* Statistikk ikke tilgjengelig      
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Innovasjon

Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt, nyttig og nyttiggjort med verdi for innbyggerne, virksomhetene og

samfunnet. Innovative løsninger, i form av ny praksis, ny tjeneste eller nye former for samarbeid, utvikles gjerne

sammen med innbyggere, næringsliv og frivillige. Samskaping og nye måter å samarbeide på er sentralt.

Det pågår et omfattende innovasjonsarbeid i kommunen, og noen av prosjektene strekker seg over �ere år. Dette

viser at innovasjon kan anta ulike former og skapes på forskjellige måter. Administrasjonsutvalget tildelte i sak 8/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/691068?agendaItemId=213920) kommunale innovasjons- og utviklingsmidler til 7

prosjekt for 2018. Stavanger �kk også midler fra Fylkesmannen i 2018 til videreføring av to pågående innovasjons- og

fornyingsprosjekt. Stavangers testing av den nye anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap, har resultert i at

kommunen har inngått partnerskapskontrakter med to leverandører.

Digitalisering

Stavanger kommune deltar i �ere nasjonale prosjekter som skal bidra til nye felles innbyggertjenester. Det er tatt i

bruk ulike digitale løsninger for å forenkle og forbedre både innbyggernes kontakt med kommunen og

arbeidsprosesser internt i kommunen.

Arbeidet med automatisering og robotisering er videreført ved at regelstyrte og repetitive oppgaver blir kartlagt og

klargjort for digitalisering.

Digi Rogaland, som er et samarbeid om å ta i bruk digitale verktøy for å gi bedre tjenester til innbygger og næringsliv,

er etablert. Stavanger kommune er sekretariat for kommunene i Rogaland. Samarbeidet skal bidra til deling og

gjenbruk av ressurser, i tillegg til å ha oppmerksomhet på gevinstrealisering og prosessforbedring. Ambisjonen er at

innbyggerne skal oppleve at kommunenes digitale løsninger er lik på tvers av kommunegrensene.

Verdibevaring av bygninger, uteareal og veier

Verdibevaring inkluderer både vedlikehold og rehabilitering av bygningsmasse, utearealer ved formålsbyggene,

kommunale vier, ledningsnett, pumpestasjoner og historiske bygg og eiendommer.

Satsningen på verdibevarende vedlikehold av kommunens bygg er videreført. På tross av at ordningen med statlige

stimuleringsmidler er falt bort, er nivået på vedlikeholdsetterslepet omtrent stabilt. Belysning har hatt

oppmerksomhet i året som gikk, og det er gjennomført en satsing på LED-belysning i bygg. Tilbakemeldingene fra

brukerne av byggene er positive, og energiforbruket er redusert.

Vedlikehold av utearealer ved barnehager, skoler og andre formålsbygg er gjennomført innenfor gjeldende rammer,

og konsentrert om å løse de mest prekære utfordringene. Volumet på asfaltering ble generelt løftet noe i forhold til

grunnbevilgningen foregående år. Dette har ført til at kommunen klarer å holde tritt med den løpende slitasjen, men

det mangler ennå ressurser til å ta igjen tidligere års etterslep.

For å sikre en god forvaltning må det foretas tilstrekkelig fornying av disse anleggene. I dag vurderes behovet for

bærekraftig fornyelse til å være 1 % av ledningsanleggene per år, og det tilsvarer en forventet levetid på 100 år. I 2018

ble 0,86 % av vannledningene og 1,0 % av avløpsledningene skiftet ut.

Hovedtiltakene for å redusere vannforbruket er soneinndeling, økt innsats på soneovervåkning, lekkasjelytting og

rask utbedring av lekkasjer. Dette har gitt gode resultat, og vannforbruket ble 17,5 mill. m3. Dette på tross av en tørr

sommer med stort vanningsbehov, og en kald vinter med frost-tapping for å unngå at ledninger frøs.

D t å å f t tt b id d k tl i b i f hi t i k b i d
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Det pågår fortsatt arbeid med kartlegging av bygningsmassen for historiske bygg og eiendommer.

Tjenesteutviklingsprosjekt med tanke på harmonisering av arbeid knyttet til historiske bygg på Rennesøy og Finnøy,

særlig kirkebygg sammen med Kirkelig fellesråd, er startet opp. Jevnlig samarbeid i form av to årlige møter, for å gå

gjennom framtidige prosjekt sammen med Kirkelig fellesråd er satt i gang. Tema i disse møtene er forarbeid til

handlings- og økonomiplanen med oppmerksomhet på prosjektenes fremdrift, kostnader og løsninger.

Det er arbeidet mye med Nylund skole. Selv om fargevalget �kk mest oppmerksomhet i media, er det

gjennomføringen av arbeidet rådmannen har hatt mest søkelys på. Det er også gjennomført prosjekter knyttet til

Valbergtårnet, Kongsgata og sikringsarbeider på Hermetikkmuseumet og Nedre Strandgate 21. Holmegegenes er

pekt ut som et pilotprosjekt for å utvikle vedlikeholdsrutiner og FDV-dokumenter, som er tilpasset historiske bygg.

Beredskap og samfunnssikkerhet

Det er satt i gang et omfattende arbeid med å revidere og samordne Stavanger kommunes helhetlige risiko- og

sårbarhetsanalyse (HROS) med tilsvarende analyser fra Rennesøy og Finnøy. For å møte det stadig mer komplekse

utfordrings- og trusselbildet kommunen står overfor, er kompetansen innen cybersikkerhetsarbeid og

kriminalitetsforebyggende arbeid styrket.

Regionalt og nasjonalt samarbeid

Robust, regionalt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid er avhengig av at en rekke statlige og private etater og

organisasjoner samarbeider og er koordinerte. Stavanger kommunes Samvirkesenter under The Tall Ships Races

2018, er et eksempel på regionalt samvirke.

Storbyene, Oslo, Bergen og Stavanger deltar sammen i EU-prosjektet MEREPUV , og i den forbindelse analyserer

Stavanger kommune hvilke konsekvenser bortfall av strøm kan ha for elektronisk kommunikasjon.

Internkontroll

Internkontroll er en forutsetning for god styring, kvalitet, måloppnåelse, læring og effektiv ressursbruk. Risikostyring i

form av å identi�sere, vurdere, håndtere og følge opp hendelser som kan påvirke måloppnåelsen negativt, er også en

viktig del av internkontrollen. Internkontroll inngår i kommunens virksomhetsstyring.

Arbeidet med å implementere digital løsning for virksomhetsstyring og digital løsning for rapportering av avvik og

forbedring pågår. Implementering av de digitale løsningene forventes å bidra til mer helhetlig og bedre koordinert

arbeid med internkontroll.

Stavanger deltar i Storbyforskningsprosjektet om internkontroll i storbyene, som ledes av Bergen kommune.

Prosjektet er i sluttfasen. Når prosjektrapporten foreligger, vil den inngå i grunnlaget for videreutviklingen av

internkontrollen i Stavanger kommune.

Ny og mer omfattende bestemmelse om internkontroll er en viktig del av ny kommunelov, som trer i kraft i løpet av

2019. Ny kommunelov vil også gi føringer for den pågående videreutviklingen av kommunens helhetlige

internkontroll.

Indikatorer for måloppnåelse

Sykefraværet viser en liten økning på 0,1 prosentpoeng. Andelen heltidsansatte er stabil. Både antall rapporterte

avvik og andel avvik som er saksbehandlet viser en reduksjon.

1
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Resultatene for �ere av indikatorene for god teknisk standard er stabile. Det er bedring når det gjelder fornyingstakt

vann- og avløpsnettet. Noen færre bygg er tilstandsvurdert. Vannforbruket øker noe.

Netto driftsresultat ble på 2,3 % som er lavere enn det langsiktige målet på 3 %. Det ble likevel betydelig bedre enn

det budsjetterte driftsresultatet på 0,4 %. Egen�nansiering av investeringer over målet på 50 % og gjeldsgraden er

redusert. Mer informasjon om kommunes økonomi �nnes i kapittel 3 (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/).

Mål: God utnyttelse av arbeidskraft      

Indikator Målsetning Resultat 2017 Resultat 2018

Sykefraværet i organisasjonen < 6 % 8,2 % 8,3 %

Andel heltidsansatte i Stavanger kommune 80 % 72 % 72 %

       

Mål: Kompetente og engasjerte medarbeidereMål: Kompetente og engasjerte medarbeidere         

Indikator Målsetning Resultat 2017 Resultat 2018

Ansattes engasjement* > 70 % 75 %  

De ansattes opplevelse av organisasjonens

gjennomføringsevne*
> 70 % 74 %  

Helhetlig brukertilfredshet målt i brukerundersøkelser** > 70 % > 70 %  

Andel ansatte som har registrert sin kompetanse i lønns- og

personalsystemet **
100 % 48 % 43 %

*      

*Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2018.      

** Se kapittel 11: Statistikk for mer om bruker-undersøkelser      

*** Ny indikator i årsrapporten for 2018. Reduksjonen fra

2017 til 2018 henger sammen med at alle stillinger, også

korttidsvikarer er overført til denne modulen i 2018.

     

       

Mål: Forbedret medlekultur*Mål: Forbedret medlekultur*         

Indikator Målsetning Resultat 2017 Resultat 2018

Antall rapporterte avvik
> 3 prosentpoeng

økning per år

20,3 prosentpoeng

økning**
16 % økning
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Mål: God utnyttelse av arbeidskraft      

Andel avvik som er saksbehandlet

100 % behandling

av innrapporterte

avvik

78%*** 72 % ****

*      

* Tilvarende mål fra årsrapporten for 2017 var: Forbedret

varslingskultur
     

** Økningen i rapporterte avvik i 2016 var svært liten, og det

forklarer den store veksten i prosent i 2017
     

***Resultatet for 2017 er korrigert, siden det er behandlet

�ere avvik etter at årsrapporten 2017 var ferdig.
     

****Resultatet er ikke endelig, siden det fortsatt er avvik fra

2018 som er under behandling.
     

       

Mål: God teknisk standard på kommunale bygg og anleggMål: God teknisk standard på kommunale bygg og anlegg         

Indikator Målsetning Resultat 2017 Resultat 2018

Registrert tilstandsgrad barnehage
Gjennomsnitt:

Tilstandsgrad 1
1 1

Registrert tilstandsgrad skole
Gjennomsnitt:

Tilstandsgrad 1
1,1 1,1

Registrert tilstandsgrad institusjoner
Gjennomsnitt:

Tilstandsgrad 1
1,4 1,4

Vedlikeholdsetterslepet

0 prosentvis vekst

i vedlikeholds-

etterslepet

10 % reduksjon Stabilt i 2018

Fornyelsestakt vann- og avløpsnettet > 1 % per år

0,56 % av

vannledningene og

0,83 % av

avløpsledningene ble

skiftet ut

0,86% av vann-

ledningene og 1,0% av

avløps-ledningene ble

skiftet ut

       

Mål: Langsiktig forvaltningMål: Langsiktig forvaltning         

Indikator Målsetning Resultat 2017 Resultat 2018

Middels Holte-sats barnehage

100 % av alle bygg

i * *
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Mål: God utnyttelse av arbeidskraft      
formålskategorien

Middels Holte-sats skole

100 % av alle bygg

i

formålskategorien

* *

Middels Holte-sats institusjoner

100 % av alle bygg

i

formålskategorien

* *

*      

*Data er ikke tilgjengelig.      

       

Mål: Tilstrekkelig dokumentasjon av tilstanden tilMål: Tilstrekkelig dokumentasjon av tilstanden til

kommunens bygg og anlegg kommunens bygg og anlegg 
        

Indikator Målsetning Resultat 2017 Resultat 2018

Tilstandsvurderte bygg per år

> 140

tilstandsvurderte

bygg per år

776 bygg er

tilstandskartlagt

(Multimap-kartlegging)

768 bygg er

tilstandskartlagt

(Multimap-kartlegging)

       

       

Mål: Smarte løsninger for å minimalisereMål: Smarte løsninger for å minimalisere

vedlikeholdsbehovet på kommunens bygg og anleggvedlikeholdsbehovet på kommunens bygg og anlegg
        

Indikator Målsetning Resultat 2017 Resultat 2018

Vannforbruk
< 17 mill. m3 i

2022
17,1 mill. m3 17,5 mill. m3

       

       

Mål: Opprettholde det økonomiske handlingsrommetMål: Opprettholde det økonomiske handlingsrommet         

Indikator Målsetning Resultat 2017 Resultat 2018

Netto driftsresultat 3 % 4,4 % 2,3 %

Egen�nansiering av investeringer > 50 % 63 % 72 %

Gjeldsgrad < 60 % 62 % 61 %
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3 Økonomisk resultat

Stavanger kommune �kk i 2018 et netto driftsresultat på kr 261 mill., tilsvarende 2,5 % av

driftsinntektene. Høyere frie inntekter, godt bidrag fra �nansområdet samt mindre

forbruk på tjenesteområdene er hovedforklaringene på at resultatet ble bedre enn

forventet. Investeringene i bygg og anlegg utgjorde kr 1,1 mrd. Egen�nansiering av

investeringene ble 71 % og gjeldsgraden stabiliserte seg på 61 %.

3.1 Økonomiske hovedtall

Økonomiske resultat omhandler i all hovedsak Stavanger kommune som bykasse. De kommunale foretakene er

omtalt særskilt i kapittel 10 (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/10-kommunale-foretak/).

Resultatene er bedre enn forventet

De økonomiske resultatene i 2018 er bedre enn tidligere forutsatt. Regnskapet for Stavanger kommune viser et netto

driftsresultat på kr 261,3 mill., tilsvarende 2,5 % av samlede driftsinntekter. Nivået er høyere enn -0,4 %, som

budsjettet la opp til. Det langsiktige målet er på 3,0 %.

Flere årsaker bidrar til det gode driftsresultatet:

Høyere nasjonal skatteinngang enn de statlige styringssignalene indikerte tidligere på høsten, medførte lavere

utjevningskrav for Stavanger. Frie inntekter ble dermed om lag kr 32 mill. høyere sammenlignet med høstprognosene.

Resultat av �nanstransaksjoner ble kr 26 mill. høyere enn forventet og pensjonsutgiftene ble kr 32 mill. lavere enn

budsjettert.

Tjenesteområdene hadde kr 78 mill. (1,1%) i mindre forbruk i forhold til et netto budsjett på kr 7,2 mrd. i 2018. Det

har vært stor oppmerksomhet på økonomistyring.  De samlede regnskapsresultatene for tjenesteområdene viser

enten balanse eller mindre forbruk sammenlignet med budsjett, men det er store variasjoner i resultatene innenfor de

ulike tjenesteområdene.  Mindreforbruk fremkommer blant annet der det har vært utfordringer med å rekruttere

fagpersonell. Det har også i lys av den fremtidige kommunesammenslåingen og forventede effekter av den vært utvist

stor forsiktighet tilknyttet bruk av midler.

Samlet gir dette et regnskapsmessig mindreforbruk i driften på kr 200 mill.

Brutto investeringsutgifter ble kr 1 131 mill. i 2018. Dette er kr 16 mill. lavere enn budsjettert og følger i all hovedsak

av endret �nansiell framdrift i �ere investeringsprosjekter. Investeringsinntekter utgjorde kr 529 mill. og ble kr 45

mill. høyere enn budsjettert.

Egen�nansieringsgraden ble 71 % for investeringsprosjekter gjennomført i 2018. Nivået er over kommunens

langsiktige mål om minimum 50 %. Investeringsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr 0.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune
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Kommunens ordinære lånegjeld var på kr 6,3 mrd. ved utgangen av 2018. I tillegg kommer startlån på kr 1,95 mrd.

Gjeldsgrad eksklusivt startlån var på 61 % i 2018. Gjeldsgraden er dermed i overkant av kommunens langsiktige mål

på 60 %.

Videre i dette kapitlet følger først de overordnede tallstørrelsene og deretter mer detaljerte analyser på drifts-,

investerings- og balanseregnskapet.

3.1.1 Finansielle målsettinger

Stavanger kommune har veletablerte langsiktige  �nansielle målsettinger for kommunens økonomiske disposisjoner.

På kort sikt kan resultatoppnåelsen variere, mens de på lengre sikt må oppnås for å skape en robust og bærekraftig

økonomi.

Netto driftsresultat ble på 2,5 % i 2018 og er betydelige bedre enn det budsjetterte driftsresultatet på -0,4 %, Det

langsiktige målet er på 3,0 %. Egen�nansieringsgraden ble 71 % og er godt over kommunens langsiktige målsetning på

minimum 50 %. Gjeldsgraden havnet på 61 % og like i overkant av målet om lavere enn 60 %.

Analyser av historiske måltall viser at de overordnede styringsmålene henger sammen og er viktige å opprettholde for

å skape en god økonomisk bærekraft i framtiden.

3.1.2 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat framkommer når

brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) reduseres for avdrag og netto renteutgifter, samt

korrigeres for motpost avskrivinger. Netto driftsresultat viser overskuddet på årets drift før bruk av og avsetninger

til fond, samt overføring til investeringer.

Netto driftsresultat i 2018 ble kr 261,3 mill. og utgjorde 2,5 % av kommunens driftsinntekter. Budsjettjustert netto

driftsresultat var på -0,4 %. Hovedårsaken til et høyere resultat enn justert budsjett er høyere frie inntekter og bedre

resultat på �nanspostene, samt lavere driftskostnader (bl.a. mindre forbruk generelt).

Netto driftsresultat må også ses over tid. I løpet av de siste 5 år har Stavanger kommune et gjennomsnittlig resultat på

2,9 %, hvilket er rett under det langsiktige måltallet om minimum 3 %. De gode årene veier ikke opp for utfordringene

kommunen hadde med rask omstilling i 2013-2014. Utviklingen over tid vises i �gur 3.1.

Økonomiske mål Mål 2018 2017 Gjennomsnitt siste 5 år

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 3,0 % 2,5 % 4,4 % 2,8 %

Investeringer, andel egen�nansiering > 50 % 72 % 63 % 56 %

Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene < 60 % 61 % 62 % 60 %

Tabell 3.1 Finansielle målsettinger
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Figur 3.1 Netto driftsresultat i kroner og prosent av brutto driftsinntekter 2009-2018

Netto driftsresultat for ASSS-kommunene i 2018 falt til 3,4 % fra 4,2 % i 2017, mens gjennomsnitt alle kommuner falt

til 2,3 % fra 3,5 % i 2017. (2018 er ureviderte bykassetall.)

3.1.3 Gjeldsgrad

Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. �nansinntekter), og er et nøkkeltall

som gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlefrihet. Startlån er inkludert i brutto lånegjeld

Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgraden eksklusivt startlån over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %.

Kommunen hadde per 31. desember 2018 en brutto lånegjeld på kr 8,2 mrd., hvorav startlån utgjorde kr 1,95 mrd.

Dette ga en gjeldsgrad inklusivt startlån på 79 %, og en gjeldsgrad eksklusivt startlån på 61 %. Gjeldsgraden var

følgelig også i 2018 rett i overkant av det langsiktige målet på 60 % 
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Figur 3.2 Gjeldsgrad

3.1.4 Egen�nansiering av investeringer

Kommunens langsiktige målsetting er at investeringene over tid skal være minst 50 % egen�nansiert.

Egen�nansiering av investeringer i 2018 tilsvarer 71 % av brutto investeringsutgifter (ekskludert avdrag og utlån til

startlån, Stavanger boligbygg KF og Stavanger utvikling KF og avsetninger). I egen�nansiering av investeringer inngår

blant annet inntekter knyttet til salg av eiendommer, momskompensasjon, diverse tilskudd fra staten samt

overføringer fra drift.

Nivået på egen�nansieringsgraden varierer fra år til år, og er avhengig av størrelsen på de ulike

egen�nansieringskildene. I 2018 har Stavanger kommune blant annet mottatt tilskudd for oppføring av Lervig

sykehjem som bidrar til at kommunen oppnår høyere egen�nansiering i et enkelt år. Figur 3.3 viser

egen�nansieringsgrad av investeringer i perioden 2009-2018.
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Figur 3.3 Egen�nansiering av investeringer i perioden 2009-2018

3.1.5 Investeringsregnskapet

Brutto investeringsutgifter eksklusive �nanstransaksjoner ble kr 1,1 mrd. i 2018. Det er om lag kr 16 mill. lavere enn

justert budsjett. Årsaken til det er endret �nansiell framdrift på �ere investeringsprosjekter. Investeringsinntektene

ble i 2018 kr 529 mill., som er kr 45 mill. høyere enn justert budsjett.

Endret �nansiell framdrift i gjennomføring av �ere investeringsprosjekter, samt lavere utbetalt startlån medførte at

�nansieringsbehov i 2018 ble kr 250 mill. lavere enn justert budsjett. Som følge av dette ble bruk av lån kr 388 mill.

lavere enn budsjett. Udisponerte lånemidler fra 2018 er forventet brukt i løpet av 2019 for å �nansiere utgifter som

ble forskjøvet mellom regnskapsårene.

Egenfinansiering av investeringer Mål > 50 %
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Hovedoversikt investeringer Regnskap 2018 Justert budsjett 2018 Avvik Regnskap 2017

Sum investeringsinntekter -529 293 -484 733 -44 560 -596 220

Brutto investeringsutgifter 1 131 456 1 147 628 -16 172 1 232 425

Finanstransaksjoner 512 636 701 755 -189 119 601 875

Finansieringsbehov 1 114 799 1 364 650 -249 851 1 238 080

Dekket slikt        

Bruk av lån -560 618 -949 005 388 387 -709 850

Salg av aksjer og andeler -54 0 -54 0
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3.1.6 Driftsregnskapet

Driftsregnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig resultat på kr 200,0 mill. Resultatet for 2017 var på kr 178,1 mill.

Driftsinntektene i 2018 ble litt høyere enn driftskostnadene og bidrar til et brutto driftsresultat på kr 22,8 mill.

Tilsvarende resultat for 2017 var på kr 87,1 mill.

Netto driftsresultat ble positivt i 2018 med kr 261,3 mill. Dette er høyere enn forventet i justert budsjett, og samtidig

betydelig lavere enn tilsvarende resultat i 2017 på kr 443,2 mill. Resultatene framkommer i tabell 3.3.

Hovedoversikt investeringer Regnskap 2018 Justert budsjett 2018 Avvik Regnskap 2017

Mottatte avdrag på utlån -242 354 -167 450 -74 904 -206 662

Overført fra driftsregnskapet -167 295 -167 295 0 -179 667

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 -1 500

Bruk av bundne driftsfond -86 0 -86 -1 013

Bruk av ubundne investeringsfond -80 900 -80 900 0 -86 155

Bruk av bundne investeringsfond -63 492 - -63 492 -53 233

Sum �nansiering -1 114 799 -1 364 650 249 851 -1 238 080

         

Udekket/udisponert 0 0 0 0

Tabell 3.2 Hovedoversikt investeringer, tall i tusen kr.

Hovedoversikt drift Regnskap 2018 Justert budsjett 2018 Avvik Regnskap 2017

Sum driftsinntekter -10 340 817 -9 870 992 -469 825 -10 071 787

Sum driftsutgifter 10 317 983 10 055 521 262 462 9 984 722

Brutto driftsresultat -22 834 184 529 -207 363 -87 066

Resultat eksterne �nanstransaksjoner 153 868 179 563 -25 695 127 238

Motpost avskrivninger -392 360 -324 981 -67 379 -483 378

Netto driftsresultat -261 326 39 111 -300 437 -443 206

Netto avsetninger, fond -105 982 -206 406 100 424 85 390

Overført til investeringsregnskapet 167 295 167 295 0 179 667

Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk -200 013 0   -178 149
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3.1.7 Balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser en samlet økning i eiendelene på kr 1 599 mill. i 2018. Anleggsmidlene økte med kr 1 517

mill. som følge av økte pensjonsmidler og aktiverte investeringer. Økningen i omløpsmidler på kr 82 mill. er

hovedsakelig et resultat av økning i premieavvik og bankinnskudd. Egenkapitalen økte med kr 1 013 mill., noe som er

kr 427 mill. mer enn økningen i gjelden. Økte pensjonsforpliktelser utgjorde 85 % av samlet økning i langsiktig gjeld.

Arbeidskapitalen er styrket med kr 4 mill. fra 2017 til 2018. Balanseregnskapet er nærmere omtalt i kapittel 3.4

(http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/#3-4-analyser-av-balanseregnskapet).

3.2 Analyser av investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet omfatter utgifter og inntekter til investeringer i bygg og anlegg, kjøp og salg av aksjer/andeler,

renter og avdrag, videre utlån og utlån av egne midler. I investeringsregnskapet føres i tillegg avsetninger og bruk av

fond til investeringsformål.

Tabell 3.3 Sammendrag av hovedoversikt drift. Alle tall i tusen kr.

Balanseregnskapet Regnskap 2018 Andel 2018 Regnskap 2017 Andel 2017 Endring 2018-2017

Anleggsmidler 27 518 89.8% 26 002 89.5% 1 517

Omløpsmidler 3 134 10.2% 3 052 10.5% 82

Sum eiendeler 30 652 100 % 29 053 100 % 1 599

Egenkapital 10 398 33.9% 9 385 32.3% 1 013

Langsiktig gjeld 18 570 60.6% 18 063 62.2% 507

Kortsiktig gjeld 1 684 5.5% 1 606 5.5% 78

Sum egenkapital og gjeld 30 652 100 % 29 053 100 % 1 599

           

Arbeidskapital 1 450   1 446   4

Tabell 3.4 Balanseregnskap. Alle tall i mill. kr.

Hovedoversikt investeringer Regnskap 2018 Justert budsjett 2018 Avvik Regnskap 2017

Sum investeringsinntekter -529 293 -484 733 -44 560 -596 220

Brutto investeringsutgifter 1 131 456 1 147 628 -16 172 1 232 425

Finanstransaksjoner 512 636 701 755 -189 119 601 875

Finansieringsbehov 1 114 799 1 364 650 -249 851 1 238 080
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Investeringsinntektene består av inntekter fra salg av eiendom og anlegg, overføringer fra staten og andre samt

refusjoner. Samlede investeringsinntekter i 2018 ble kr 529 mill. som var kr 44 mill. høyere enn justert budsjett.

Brutto investeringsutgifter ble kr 1,1 mrd. Det er om lag kr 16 mill. lavere enn justert budsjett. Mindreforbruket

skyldes endret framdrift i gjennomføringen av �ere investeringsprosjekter enn tidligere forutsatt.

Samlede �nanstransaksjoner utgjør kr 513 mill. og er kr 189 mill. lavere enn justert budsjett. De største utgiftene som

inngår i �nanstransaksjoner er utlån og avdrag knyttet til startlån samt avsetninger til investeringsfond. Mottatt

avdrag på startlån var kr 158 mill., og er om lag kr 44 mill. over budsjettet.

Det ble satt av kr 13,6 mill. på bundne investeringsfond. Midlene er knyttet til statlige tilskudd og er øremerket til

konkrete prosjekter med forventet aktivitet i 2019.

I tillegg ble det avsatt kr 30 mill. på ubundne investeringsfond som følge av kjente tidsforskyvninger i �erårige

byggeprosjekter, jf. Tertialrapportering per 31. august 2018. (http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2018/)

Finansieringsbehov for investeringene utgjør kr 1,12 mrd., som er kr 250 mill. lavere enn budsjettert. Netto

investeringsutgifter ble i 2018 �nansiert som følger: Bruk av lån inkludert utlån (kr 560,6 mill.), mottatt avdrag på

utlån (kr 242,4 mill.), overføring fra drift (kr 167,3 mill.) og bruk fond (kr 144,5 mill.)

Bruk av lån ble kr 388 mill. lavere enn budsjettert. Dette har i hovedsak sammenheng med endret fremdrift av

investeringsprosjekter enn tidligere forutsatt, lavere utbetalt utlån i tillegg til høyere mottatt avdrag relatert til utlån

enn budsjettert.

Hovedoversikt investeringer Regnskap 2018 Justert budsjett 2018 Avvik Regnskap 2017

Dekket slikt        

Bruk av lån -560 618 -949 005 388 387 -709 850

Salg av aksjer og andeler -54 0 -54 0

Mottatte avdrag på utlån -242 354 -167 450 -74 904 -206 662

Overført fra driftsregnskapet -167 295 -167 295 0 -179 667

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 -1 500

Bruk av bundne driftsfond -86 0 -86 -1 013

Bruk av ubundne investeringsfond -80 900 -80 900 0 -86 155

Bruk av bundne investeringsfond -63 492 - -63 492 -53 233

Sum �nansiering -1 114 799 -1 364 650 249 851 -1 238 080

         

Udekket/udisponert 0 0 0 0

Tabell 3.5 Hovedoversikt investering. Alle tall i tusen kr.
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3.2.1 Investeringsinntekter

Investeringsinntektene består av inntekter fra salg av eiendom og anlegg, overføringer og refusjoner fra staten og

andre, kompensasjon for merverdiavgift, samt overføringer knyttet til justeringsavtaler. Samlede

investeringsinntekter ble i 2018 kr 529,3 mill., som er kr 44,6 mill. høyere enn justert budsjett.

I tertialrapportene (http://rapportal.stavanger.kommune.no/helhetlig-rapportering/august-2017/7-investering/) i 2018 ble budsjetterte salgsinntekter

nedjustert fra kr 54 mill. til kr 19 mill., en reduksjon på kr 35 mill. som følge av at oppgjøret for salg av

utenriksterminalen til Stavanger havn IKS forventes i 2019/2020. Regnskapsførte salgsinntekter fra arealer og

bygninger ved utgangen av året ble kr 13,6 mill. I salgsinntektene for 2018 inngår inntekter fra salg av blant annet

oppgjør for opsjonstomt i Forum kr 12, 3 mill., kr 0,8 mill. for salg av tomt i Paradis sør og salg av småsnipper på kr 0,5

mill.

Mottatt kompensasjon for merverdiavgift ble kr 130,3 mill. og var kr 0,8 mill. over justert budsjett.

Statlige overføringer, overføringer med krav til motytelse og andre overføringer ble totalt kr 387,1 mill., dvs. kr 50,9

mill. over budsjett. I overføringene inngår blant annet byggetilskudd for Lervig sykehjem på kr 230 mill. Årsaken til at

inntektene ble høyere enn forventet i 2018 er blant annet byggetilskudd for Oddahagen på kr 13 mill. som var

forventet i 2019, støtte fra EU til varmesentralen, som er kommunens delprosjekt i Triangulum ble mottatt i 2018 (kr

12,8 mill.) Utbetalingen var forventet å komme i 2019, men ble mottatt i 2018. Det er også mottatt utbyggerbidrag for

prosjekter hvor inntektene tilhører aktiviteter for tidligere år, mens forsinkelser i overføringene gir en inntekt i 2018.

3.2.2 Investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter eksklusive �nanstransaksjoner ble kr 1,1 mrd. i 2018. Det er kr 16 mill. lavere enn justert

budsjett. Investeringsprosjekter pågår ofte over mer enn ett kalenderår, slik at budsjett – og regnskapstall må ses

samlet over en periode på 2-3 år, fordi avvikene mellom budsjett og regnskap hovedsakelig skyldes tidsforskyvninger,

det vil si endret �nansiell framdrift.

Tidsforskyvinger har ulike årsaker, for eksempel uforutsette forhold i forbindelse med grunnerverv, endrede vedtak

knyttet til reguleringsplaner, omfattende kontraktsforhandlinger, endret �nansieringstidspunkt enn tidligere

forutsatt etc.

Byggeprosjekter med størst mindre forbruk i forhold til justert årsbudsjett 2018 var Selveide boliger i bofellesskap

(kr 14 mill.), Hetlandshallen dobbelhall (kr 12 mill.), Nylund skole, rehabilitering av fasade (kr 12,5 mill.) og Gautesete

skole (kr 7 mill.).

Byggeprosjekter med større merforbruk i forhold til årsbudsjett var Grovgarderober på 6 barnehager (kr 4,2 mill.),

Olav Kyrres gate 19 og Stavanger svømmehall (kr 3,6 mill.).

Det gjøres oppmerksom på at prosjektenes merforbruk/mindreforbruk skyldes tidsforskyvninger, og er et avvik i

forhold til prosjektenes årsbudsjett. Det innebærer ikke at investeringsprosjektene koster mer eller mindre enn

planlagt totalt sett, men det forklarer avviket mellom regnskapsførte brutto investeringsutgifter og brutto

investeringsbudsjett.

Bykassens brutto investeringsnivå ekskludert �nanstransaksjoner de siste 5 årene framgår av �gur 3.4.

Gjennomsnittlig årlig investeringsnivå de siste 5 årene har vært på kr 1,14 mrd. Investeringsnivået i 2018 ble like

under gjennomsnittet for de siste 5 årene.

35

http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/3-2-analyser-av-investeringsregnskapet/#3-2-1-investeringsinntekter
http://rapportal.stavanger.kommune.no/helhetlig-rapportering/august-2017/7-investering/
http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/3-2-analyser-av-investeringsregnskapet/#3-2-2-investeringsutgifter


Figur 3.4 Brutto investeringer ekskludert �nanstransaksjoner 2014-2018. Beløp i hele mill kr.

De samlede investeringene i ulike bygg og anlegg fordeler seg som spesi�sert i �gur 3.5. Det presiseres at avvikene

mellom regnskap og årets budsjett hovedsakelig gjelder �nansiell framdrift.

Figur 3.5 Investeringsutgifter fordelt etter hovedformål. Beløp i hele mill. kr. * Inkluderer investeringstiltak både i regi av
Stavanger kommune og Stavanger boligbygg KF.
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De største investeringsprosjektet knyttet til administrasjonslokaler og diverse bygg er Olav Kyrres gate 19 (kr 81

mill.) og Tou scene 2. byggetrinn  (kr 56 mill.)

Investeringer i idrettsbygg i 2018 ble kr 146 mill. De største enkeltprosjektene som inngår i denne kategorien er

Stavanger svømmehall  (kr 75 mill.), Dobbelthall Hetlandshallen  (kr 41 mill.) og Stavanger idrettshall (kr 9 mill.)

Investeringsutgifter knyttet til sykehjem/bofellesskap og kommunale boliger utgjorde om lag kr 134 mill. Her inngår

blant annet prosjektene Blidensol sykehjem  (36 mill.), bygging og kjøp av boliger til  �yktninger og vanskeligstilte (26

mill.) Bofellesskap Bjørn farmannsgate (17 mill.) og Oddahagen, boliger  (21 mill.)

Investeringene i skolebygg i 2018 utgjorde om lag kr 125 mill. De største investeringsprosjektene som inngår her er

Gautesete skole  (kr 47 mill.), Hundvåg skole  (kr 26 mill.), Lunde skole  (kr 13 mill.) og Kannik skole  (kr 12 mill.)

De største prosjektene knyttet til kirkelig formål i 2018 er Rehabilitering av Bekkefaret  (kr 22 mill.) og Domkirken

2025  (kr 17 mill.)

Av barnehagebygg er Nybygg Tasta barnehage  (kr 9 mill.) og Grovgarderober �ere barnehager  (kr 9 mill.) de største

prosjektene i 2018.

Regnskapsskjema 2B gir en detaljert oversikt over investeringsprosjekter i 2018 og forbruket per prosjekt.

Tabell 3.6 viser en oversikt over enkelte byggeprosjekter som ble ferdigstilt i  . For de prosjekter hvor sluttregnskap

ikke er avlagt innen 31.desember 2018, forutsettes det avlagt i løpet av første halvår 2018.

 

3.2.3 Finansiering av investeringer

Kommunens investeringsutgifter �nansieres med låneopptak og egne inntekter. Om lag 29 % av bykassens brutto

investeringsutgifter ble �nansiert med bruk av lån mens 71 % ble �nansiert med diverse inntekter. De største

1

Prosjekt Akkumulert regnskap per 31.12.2018 Kostnadsramme

Lunde skole, innvendig ombygging 27,3 28,0

Hundvåg skole 40,0 40,5

Kannik skole 24,2 27,2

Oddahagen, boliger 24,3 25,0

Kari Trestakkvei, boliger 28,4 28,4

Bjørn Farmannsgate, barnebolig 52,1 52,6

Bad på 4 sykehjem, rehabilitering 40,0 40,0

Hetlandshallen, dobbelthall 81,9 88,2

Bekkefaret kirke, rehabilitering 31,1 31,0

Tabell 3.6 Ferdigstilte prosjekter 2018. Alle tall i mill. kr.
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egen�nansieringskildene var relatert til statlige overføringer (kr 253 mill.), mottatt momskompensasjon (kr 130 mill.),

overføring fra drift (kr 167 mill.), avdrag fra Lyse (kr 43,6 mill.) samt bruk av bundne og ubundne investeringsfond (kr

144 mill.).

Figur 3.6 viser utviklingen i �nansieringen av brutto investeringsutgifter (ekskludert utlån) med låneopptak og

egen�nansiering de siste 10 årene.

Figur 3.6 Utvikling i egen- og låne�nansiering av brutto investeringsutgifter (ekskludert utlån) siste ti år.

 

3.3 Analyser av dri�sregnskapet

I det følgende presenteres driftsregnskapet for 2018 i form av utdrag fra hovedoversiktene og tilhørende analyser.

Vesentlige avvik mellom regnskapet og budsjettet er kommentert.

Avvik som relateres til virksomhetene omtales i tjenestekapitlene i årsrapportens kapittel 5-9.

3.3.1 Driftsinntekter

Kommunens samlede driftsinntekter eksklusive �nansinntekter i 2018 ble kr 10 341 mill. Dette er en økning på kr

269 mill. tilsvarende 2,7 % fra 2017. Sett mot justert budsjett 2018 viser regnskapet merinntekter på kr 470 mill. I

2018 er kr 121,1 mill. av driftsinntektene overført til 2019 i form av øremerkede og bundne midler som ikke fullt ut er

benyttet i 2018 (tilsvarende i 2017 var kr 126,5 mill.).

Figur 3.7 viser de ulike kildene til inntekter og deres andel av driftsinntektene. Inntekts- og formuesskatt er den

største inntektskilden og utgjør om lag 48 % av de totale driftsinntektene i 2018 (49 % i 2017).
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Figur 3.7 Forholdet mellom de ulike artene av driftsinntekter for Stavanger kommune 2018
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Linje Driftsinntekter
Regnskap

2018

Justert budsjett

2018
Avvik

Regnskap i % av

budsjett

Regnskap

2017

1 Brukerbetalinger -462 852 -462 769 -83 100 -441 955

2 Andre salgs- og leieinntekter -643 428 -581 530 -61 898 111 -624 518

3
Overføringer med krav til

motytelse
-1 226 218 -867 924 -358 294 138,7 -1 104 872

4 Rammetilskudd -2 328 567 -2 243 300 -85 267 104 -2 145 544

5 Andre statlige overføringer -348 980 -349 795 815 99,8 -448 556

6 Andre overføringer -120 396 -101 674 -18 722 120 -99 125

7 Skatt på inntekt og formue -4 944 822 -4 998 000 53 178 98,9 -4 887 727

8 Eiendomsskatt -265 555 -266 000 445 100 -319 490

9 Sum driftsinntekter -10 340 817 -9 870 992 -469 826 105 -10 071 787

Tabell 3.7 Driftsinntekter 2018. Alle tall i tusen kr.
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Brukerbetalingene (linje 1) viser balanse mellom regnskap og budsjett for 2018. Sammenlignet med regnskap 2017

viser brukerbetalingene en økning på kr 21 mill. Dette skyldes både en generell prisvekst på gebyrsatsene og vekst i

brukerbetaling sykehjem.

Andre salgs- og leieinntekter

Andre salgs- og leieinntekter er kr 62 mill. mer enn budsjettert. Dette skyldes inntekter tilknyttet Tall Ships race, økte

inntekter på idrettshallene, kart og delingstjenester og merinntekter knyttet til vann og avløpsgebyrer.

 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelse viser kr 358 mill. mer enn budsjettert. Årsaken til dette er overføring av statlige

refusjoner, refusjonsinntekter knyttet til sykefravær samt høyere momsinntekter enn budsjettert. Alle disse

forholdene har en tilsvarende utgiftsside. Dette er et relativt stabilt nivå sammenlignet med 2017.

Andre statlige overføringer og andre overføringer

Andre statlige overføringer og andre overføringer viser kr 19 mill. høyere enn budsjett. Merinntekter fra

piggdekkavgiften utgjør kr 10 mill. i økte overføringer fra Stavanger Parkeringsselskap KF.

 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt utgjør kr 265,6 mill. i 2018 og er i tråd med justert budsjett og like i overkant av fjorårets tilsvarende

inngang på kr 263,4 mill. når denne måles etter samme regnskapsprinsipper, jf. at fritak eiendomsskatt ikke lenger

bruttoføres med en inntekt tilsvarende kostnaden.

Frie inntekter

Frie inntekter (linje 4 og 7) i kommunen består av skatteinntekter og rammetilskudd. Inntektene kan disponeres fritt

uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie

inntektene til kommunene og til fylkeskommunene. Nærmere utdypning av tallene følger nedenfor.

Frie inntekter (skatt og

rammetilskudd)

Regnskap

2018

Opprinnelig vedtatt

budsjett 2018

Justert

budsjett 2018

Avvik justert

budsjett-regnskap

Endring

2017-2018

Skatt på inntekt og formueSkatt på inntekt og formue -4 944 822-4 944 822 -4 998 000-4 998 000 -4 998 000-4 998 000 53 17853 178 -4 887 727-4 887 727

           

Rammetilskudd inklRammetilskudd inkl

inntektsutjevn.inntektsutjevn.
              

Rammetilskudd -2 891 502 -2 882 800 -2 887 300 -4 202 -2 757 753

Inntektsutjevning 562 936 659 700 644 000 -81 064 612 167

Prosjektskjønn -3 630 0 -3 630 0 -1 100

Sum rammetilskuddSum rammetilskudd -2 332 196-2 332 196 -2 223 100-2 223 100 -2 246 930-2 246 930 -85 266-85 266 -2 146 686-2 146 686
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Frie inntekter i Stavanger kommune ble kr 7 277 mill. i 2018 og dermed kr 32,1 mill. høyere enn justert budsjett.

Samlet skatteinngang til Stavanger kommune i 2018 ble kr 4 944,8 mill. Dette er en økning på kr 57,1 mill. (1,2 %)

sammenlignet med 2017. Nivået er lavere enn budsjettert årsvekst på 2,3 % og gir dermed mindreinntekter isolert for

skatt på kr 53,2 mill. i 2018. Dette må ses i sammenheng med inntektsutjevningen (se eget punkt).

Forskuddstrekket  (av løpende ytelser mv.) utgjorde 87 % av all skatteinngang i 2018. Inngangen lokalt økte med kr

72,7 mill. (+1,7 %) sammenlignet med 2017, mens landet hadde en tilsvarende vekst på 4,2 %. Budsjettprognosen

lokalt la til grunn en litt høyere vekst i 2018, jf. lavere arbeidsledighet og forventninger om økt sysselsetting.

Forskuddsskatten  i Stavanger ble på kr 414,6 mill. og er det laveste nivået i løpet av siste ti år. Inngangen ble 6,4 %

lavere enn i 2017, mens landet erfarte en marginal vekst. Restanseinngangen  ble 5,6 % høyere enn fjoråret.

Samlet skatteinngang for kommunene i 2018 ble på kr 162,5 mrd. og gir en vekst på 3,8 % og dermed over den

anslåtte årsveksten på 2,4 % for kommunene i 2018 (jf. forslag til statsbudsjett 2019).

Figur 3.8 viser samlet skattevekst per måned i 2018 for Stavanger kommune og for kommunene samlet.

Figur 3.8 Akkumulert skattevekst per måned i 2018
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Tabell 3.8 Frie inntekter 2018. Alle tall i tusen kr
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Prosentvis samlet vekst Stavanger fra 2017 til 2018
Prosentvis samlet vekst landet fra 2017 til 2018
Budsjettert årsvekst Stavanger fra 2017 til 2018
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Lavere skatteinngang lokalt

• Ulik vekst i demogra�; Stavanger erfarte tilnærmet nullvekst i den yrkesaktive aldersgruppen på 23-66 år, mens

landet �kk halve innbyggerveksten i denne aldersgruppen. (Stavanger og landet utviklet seg tilnærmet relativt likt

med reduksjon i aldersgruppen 0-22 år og vekst i aldersgruppen 67 år og over.)

• Sysselsettingsandelen i Stavanger er fortsatt like under landsgjennomsnittet (per 4. kvartal 2018 (sysselsatte i

prosent av befolkningen 15-74 år)).

• Skatteetatens endringer i oppbygging av skattemanntallet for «Utland» fra 2017 medførte korreksjonseffekt i

2018 for tidligere uberettigede inntektsføringer til Stavanger kommune.

• Antall uføre og andelen uføre utgjør av aktuell befolkningsgruppe vokser i sterkere grad i Stavanger kommune enn

for landet siste to år.

• Arbeidsledigheten i 2018 var 0,5-1,0 prosentpoeng lavere for landet enn for Stavanger (lokalt fallende kurve).

• Ulik pro�l for utbytteuttak (til beskatning) lokalt kontra nasjonalt.

• Gjennomsnittlig ligningsverdi bolig steg med hhv. 6,7 % og 5,7 % på landsbasis i 2016 og 2017, mens den for

Stavanger først falt med 6 % og deretter kun steg med 4,3 %. Dette gir utslag i formuesbeskatningen (kommunal

andel).

Økningen i nasjonal skatteinngang medfører en lavere skatteutjevning for Stavanger kommune sammenlignet med

tidligere år. Budsjettet ble justert i henhold til prognosene per andre tertial 2018. Endelig nivå på skatteinngangen

medførte et lavere krav om inntektsutjevning for Stavanger kommune. Skatteutjevningen havnet på kr 562,9 mill. og

dermed kr 81,1 mill. lavere enn justert budsjett og kr 49,2 mill. lavere enn i 2017.

Stavanger kommune oppnådde skatteinntekter på kr 37 140 per innbygger i 2018, en økning på 0,9 % fra 2017. På

landsbasis økte skatteinntektene per innbygger med 3,1 % til kr 30 693 per innbygger. Dette ga Stavanger kommune

skatteinntekter på 121,0 % av landsgjennomsnittet og innebærer en nedgang fra nivået på 123,7 % i 2017. Stavanger

sin skatteinngang i 2018 utviklet seg i positiv retning. De siste fem årene har skatteutviklingen lokalt vært på et lavere

nivå enn tilsvarende utvikling for kommunene samlet. Utviklingen framkommer i �gur 3.9 og viser skatt i prosent av

landsgjennomsnittet over tid.
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Figur 3.9 Skatteinntekt per innbygger i Stavanger i prosent av landsgjennomsnittet

Figur 3.10 viser skattevekst i ASSS-kommunene og nabokommunene. Skatteveksten i Stavanger ble på 1,2 %, mens

Sola kommune oppnådde 2,8 % og Sandnes kommune 3,0 % skattevekst. Øvrige åtte ASSS-kommuner hadde

vekstrater i intervallet 2,0 % til 6,0 %. Snittet for ASSS-kommunene ble 3,3 % sammenlignet med 3,8 % for landet.

Figur 3.10 Skattevekst ASSS-kommuner, nabokommuner og landsgjennomsnittet 2018
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Med betydelig lavere skattevekst for Stavanger kommune de siste årene sammenlignet med landet og de andre

storbyene, har Stavanger kommune havnet nedover på listen over skatteinntekt per innbygger i kommunen.

Stavanger falt fra niende plass i 2013 til tjuende plass i 2018 (attende plass i 2017).

Av storbyene ligger Bærum kommune høyest som nummer fem på listen over de meste skattesterke kommunene i

2018 (med et snitt på 164,8 %) og Oslo kommune ligger på åttende plass med 136,3 %. Øverst står de �re

kraftkommunene Bykle, Modalen, Eidfjord og Sirdal.

Figur 3.11 viser frie inntekter (skatt og rammetilskudd) per innbygger i 2017 og foreløpige regnskapstall for 2018 i

ASSS-kommunene og gjennomsnitt for landet. I inntektssystemet blir skatteinntektene utjevnet. I tillegg foregår en

tildeling av øvrige elementer i rammetilskuddet etter nærmere bestemte kriterier. Samlet medfører dette at snittet i

 Oslo ligger høyest av ASSS-kommunene og utgjør en vesentlig andel inn i landsgjennomsnittet.

Figur 3.11 Frie inntekter per innbygger

3.3.2 Driftsutgifter

Samlet viser driftsutgiftene et merforbruk i forhold til budsjett på kr 343,3 mill. og en vekst på 3,3 % fra 2017. Dette

resultatet må sees i sammenheng med merinntekter på tjenesteområdene, herunder refusjonsinntekter eller

øremerkede tilskudd som ikke er budsjettert inn. Hver virksomhet (innen tjenesteområdene) forholder seg til netto

driftsramme hvor både utgifter og inntekter er en del av totalbildet. Se kapittel 3.3.6 (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/3-

okonomisk-resultat/#3-3-6-resultat-per-tjenesteomrade) for nærmere omtale av tjenesteområdene.
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1 Lønnsutgifter 4 657 866 4 472 972 184 894 104 % 4 364 878
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Lønn og sosiale utgifter

Lønn og sosiale utgifter (linje 1 og 2) viser et merforbruk på kr 166 mill. i forhold til budsjett 2018. Budsjettavviket må

ses i sammenheng med refusjoner fra trygdeforvaltningen (sykepenger og svangerskap) og når disse inntektene er

inkludert viser regnskapet at lønn og sosiale utgifter har et mindre forbruk på kr 38 mill. Dette kan skyldes mindre

utgifter til pensjon enn forutsatt. Videre må dette også sees i sammenheng med kjøp av varer og tjenester som inngår

tjenesteproduksjonen, da virksomhetene har full frihet til å styre innenfor disse postene samlet.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon (linje 3) viser et mindre forbruk på til sammen

kr 18 mill. i 2018. Virksomhetene ser i stor grad linjene innenfor sitt budsjettområde under ett. Refusjonsinntekter

knyttet til sykefravær blir blant annet benyttet til å leie inn vikarer fra eksterne leverandører som blir bokført som

tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (linje 4) viser et merforbruk i forhold til budsjett 2018

på kr 114 mill., og er stabil i forhold til 2017. Budsjettavviket skyldes i all hovedsak en økning i kjøp fra eksterne

leverandører ved helse og sosialkontorene og høyere kjøp fra kommunale foretak enn budsjettert.

Overføringer

Overføringer (linje 5) viser et mindre forbruk på kr 67 mill. i forhold til budsjett 2018 og utgjør en reduksjon på 4,1 %

fra 2017  .

  Avskrivninger

Avskrivninger (linje 6) utgjør kr 91 mill. lavere nivå i 2018 sammenlignet med 2017, og kr 67 mill. høyere enn

budsjettert. Dette har ingen praktisk betydning på resultatlinjene til kommunen da avskrivninger nulles ut før netto

Linje Driftsutgifter
Regnskap

2018

Justert budsjett

2018
Avvik

Regnskap i % av

budsjett

Regnskap

2017

2 Sosiale utgifter 1 193 497 1 211 902 -18 405 98 % 1 150 710

3
Kjøp av varer og tj som inngår i

tj.produksjon
1 188 613 1 206 844 -18 231 98 % 1 067 083

4
Kjøp av tjenester som erstatter

tj.produksjon
2 010 653 1 896 561 114 092 106 % 2 006 405

5 Overføringer 874 995 942 081 -67 086 93 % 912 268

6 Avskrivninger 392 360 325 161 67 199 121 % 483 378

  Sum driftsutgifter 10 317 983 10 055 521 262 462 103 % 9 984 722

Tabell 3.9 Driftsutgifter 2018. Alle tall i tusen kr
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driftsresultat beregnes.

3.3.3 Pensjonsutgifter

Premieavvik

Avviket mellom pensjonspremien og beregnede pensjonskostnader føres som premieavvik. Dersom

pensjonspremien er høyere enn pensjonskostnader, betyr dette et positivt premieavvik som inntektsføres i det

aktuelle regnskapsåret og utgiftsføres deretter med like store årlige beløp over 7 år.

Negativt premieavvik framkommer når premien er lavere enn pensjonskostnadene. Negativt premieavvik

utgiftsføres i det aktuelle regnskapsåret og inntektsføres deretter over 7 år. Hensikten med ordningen er å sikre

jevnere belastning av pensjonsutgifter i regnskapene. På kort sikt er det beregnet pensjonskostnad som får

resultateffekt, mens det på lang sikt er pensjonspremien som får resultateffekt.

Regelverket er de senere årene endret i forhold til antall år et premieavvik kan tilbakeføres på. Premieavvik som har

oppstått før 2011 amortiseres over 15 år. Premieavvik opparbeidet fra og med 2014 tilbakeføres over 7 år mens

avvik i årene mellom skal føres over 10 år. Føringsprinsippene ble innført med effekt fra 2002.

Pensjonsberegningene for 2018 ble foretatt før 2017-regnskapet ble avlagt for pensjonsselskapene. Dette resulterer

i en del svingninger i prognosene fra kommunens pensjonsleverandører sett opp mot de årlige

budsjettforutsetningene. Blidensol er innlemmet for fullt i 2018 og uten historisk premieavvik (grunnet deres

tidligere regnskapsbestemmelser). Høye premier motsvares av tilsvarende høye inntektsføringer av premieavvik.

Kommunen har oppnådd en samlet netto besparelse i kommunens regnskap sammenlignet med sentralt budsjett i

størrelsesorden kr 32 mill. (inklusiv arbeidsgiveravgift).

Pensjonspremier på kr 758,0 mill. er i 2018 tilført pensjonsleverandørene til kommunen, herav er kr 108,5 mill. betalt

av premiefond (se note 5). Pensjonspremiene er 18 % høyere enn i 2017, hvor særlig de økte reguleringspremiene

(grunnet høyere lønnsvekst) bidrar til vekst. I 2018 ble pensjonskostnadene i Stavanger kommune beregnet til å være

kr 110,6 mill. lavere enn netto pensjonspremier. Differansen som kalles positivt premieavvik er inntektsført i

regnskapet. Amortisering av tidligere års premieavvik utgjør kr 64,6 mill. og er kostnadsført i henhold til budsjett.

Samlet netto inntekts føring av premieavvik i 2018 er kr 52,6 mill. Til sammenligning ga ordningen i 2017 en

kostnadsføring på kr 16,9 mill. Forskjellen utgjør kr 69,5 mill. i resultatforbedring.

I Stavanger kommune har pensjonspremiene vært gjennomgående høyere enn de beregnede pensjonskostnadene de

siste årene, med unntak av 2015. Dette har medført betydelige inntektsføringer av premieavvik over �ere år og

tilsvarende �nansiering av tjenestene i driften.

Akkumulert premieavvik for Stavanger bykasse utgjør kr 426,1 mill. per 31. desember 2018 og viser en økning på kr

52,6 mill. fra året før. Disse utgiftene må tilbakebetales og dekkes inn i driftsbudsjettene over de neste 7 årene. Figur

3.12 viser utviklingen i premieavviket, både den årlige tilbakeføringen av tidligere premieavvik, samt netto

resultateffekt av denne amortiseringen og føringen av årets nye premieavvik, i årene 2009 til 2018.

Stavanger kommune har satt av kr 184,5 mill. i eget disposisjonsfond for å dekke opp deler av denne forpliktelsen.

Akkumulert premieavvik samlet for kommunene har økt fra nivået på kr 25,0 mrd i 2017.  til kr 26,9 mrd. i 2018
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Figur 3.12 Utvikling av premieavvik 2009-2018 i mill kr. Akkumulert saldo premieavvik er her vist med negativt fortegn for å
vise historiske inntektsføringer og framtidige kostnader

3.3.4 Eksterne �nanstransaksjoner

Tabell 3.10 gir en oversikt over kommunens �nansinntekter og -utgifter, som består av rente- og avdragsutgifter,

renteinntekter, utbytte og avkastning fra �nansforvaltningen. Summen av eksterne �nanstransaksjoner utgjør en

mindreutgift på kr 25,7 mill. mot justert budsjett 2018. Mindreutgiften er i stor grad knyttet til økte renteinntekter.

Renteutgifter på kommunens innlån inkludert nettoeffekt av rentebytteavtaler ble kr 4,6 mill. lavere enn budsjettert.

Avdragsutgifter på kommunens innlån ble kr 6,1 mill. lavere enn budsjett. Rente- og avdragsutgifter knyttet til

investeringslån er lavere enn budsjettert blant annet som følge av at lånerammen for 2018 ikke ble fullt ut disponert.

Netto renteinntekter knyttet til startlån ble kr 0,5 mill. lavere enn budsjett.

Sum årlig amortisering (kostnadsføring)
Sum netto påvirking i drift
Akkumulert saldo premieavvik i balansen (framtidige kostnader)
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Linje
Eksterne �nanstransaksjoner. Alle

tall i 1000 kr.

Regnskap

2018

Justert budsjett

2018
Avvik

Regnskap i % av

budsjett

Regnskap

2017

1
Renteinntekter, utbytte og mottatte

avdrag
-425 650 -407 956 -17 694 104.3% -400 351

2
Rente- og avdragsutgifter og andre

�nansutgifter
579 518 587 519 -8 001 98.6% 592 162

3 Sum eksterne �nanstransaksjoner 153 868 179 563 -25 695   191 811

Tabell 3.10 Eksterne �nanstransaksjoner. Alle tall i tusen kr.
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Utbytte fra Lyse AS utgjorde kr 218,4 mill. i 2018 (eierandel på 43,68 %). Utbytte fra ODEON Kino

Stavanger/Sandnes AS ble på kr 2,7 mill. (eierandel på 33,15 %). Stavanger kommune har videre mottatt kr 1 mill. i

utbytte fra Renovasjonen IKS (eierandel på 50 %).

Renteinntekter fra bankinnskudd ble kr 12,2 mill. høyere enn budsjett. Gjennomsnittlig likviditet på konsernkonto var

på kr 2,02 mrd. i 2018, noe som er kr 298 mill. høyere enn i 2017. Renteinntekter fra ansvarlig lån i Lyse AS ble kr 0,6

mill. høyere enn budsjett. Urealisert tap på kr 1,2 mill., netto realisert tap på kr 8,2 mill. og direkteavkastning på kr

16,9 mill. ga en samlet netto avkastning fra �nansforvaltningen på kr 7,5 mill. i 2018. For en nærmere omtale av

�nansforvaltningen vises det til kapittel 3.6 (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/3-6-�nansforvaltning/) og Årsrapport

2018 – Likviditets- og låneforvaltning .

3.3.5 Netto driftsresultat og regnskapsmessig årsresultat

Netto driftsresultat framkommer med kr 261,3 mill. Dette kr 300,4 mill. bedre enn justert budsjett. Se linje 1 i tabell

3.11. Midlene er benyttet til egen�nansiering av årets investeringer (jf. overføring) med kr 167,3 mill., langsiktig

oppbygging av disposisjonsfond med kr 140,8 mill. Justert for en netto bruk av bundne driftsmidler fra fond med kr

28,5 mill. og kr 12,2 mill. fra vekstfondet, samt føring av +-3 % (mer- og mindreforbruk) på virksomhetene mellom

årene, gir dette et regnskapsmessig overskudd med kr 200,0 mill. i 2018.

Samlet bruk av tidligere oppsparte midler var på kr 484,0 mill. i 2018 (linje 5) mens de samlede avsetningene til fond

og overføring til investeringsregnskapet ble kr 545,3 mill. (linje 9). Overføringen til investeringene utgjør om lag 1,6 %

av driftsinntektene i 2018 (tilsvarende 1,8 % i 2017) og er et viktig bidrag til å holde egen�nanseringsgraden oppe og

skape en bærekraftig økonomi på sikt.

Linje
Netto driftsresultat og årsresultat -

driftsregnskapet

Regnskap

2018

Justert budsjett

2018
Avvik

Regnskap  

i % av

budsjett

Regnskap

2017

1 Netto driftsresultat -261 326 39 111 -300 437 -668 % 443 205

2 Bruk av tidligere års mindreforbruk -178 148 -178 148 0 100 % 159 387

3 Bruk av disposisjonsfond -156 245 -115 557 -40 688 135 % 78 580

4 Bruk av bundne fond -149 568 -149 808 240 100 % 80 075

5 Sum bruk av avsetninger -483 961 -443 513 -40 448 109 % 318 042

6 Overført til investeringsregnskapet 167 295 167 295 0 100 % 179 667

7 Avsetning til disposisjonsfond 256 840 201 618 55 222 127 % 276 920

8 Avsetninger til bundne fond 121 139 35 489 85 650 341 % 126 512

9 Sum avsetninger 545 274 404 402 140 872 135 % 583 099

1010 Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbrukÅrsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk -200 013-200 013 00       178 148178 148

Tabell 3.11 Årsresultat 2018. Alle tall i tusen kr.
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Avvikene mellom regnskapsført og budsjettert bruk av disposisjonsfond (linje 3) og avsetning til disposisjonsfond

(linje 7) skyldes at inntil 3 % av årets mer- og mindreforbruk fra virksomhetene er ført iht. delegasjonsreglementet og

uten tilsvarende budsjettjustering. Budsjettet er justert for bystyrets vedtak i saken om årsregnskapet 2017 om å

styrke fondet og for bruk av disposisjonsfondet i tertialsakene.

Ubrukte øremerkede midler er avsatt til bundne driftsfond, jf. regelverket, med kr 121,1 mill. (linje 8). Her inngår blant

annet netto ubrukte tilskuddsmidler til engangskostnader i forbindelse med kommunesammenslåingen med til

sammen kr 31,5 mill.

Årets regnskapsmessige mindreforbruk disponeres av bystyret ved behandling av årsregnskapet og årsrapporten for

2018.

3.3.6 Resultat per tjenesteområde

Regnskapsresultatet på tjenesteområdene viser samlet sett et positivt avvik på kr 77,9 mill. av en netto

budsjettramme på kr 7,15 mrd. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,9. Det har vært høy oppmerksomhet på

økonomistyring også i 2018.

Oppvekst og utdanning

Regnskapsresultatet samlet for Oppvekst og utdanning viser et mindre forbruk på kr 5,4 mill. av en netto

budsjettramme på kr 3,22 mrd. Dette utgjør en forbruksprosent på 99,8.

Tjeneste områdene Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2017

Oppvekst og utdanning 3 223 335 3 228 817 -5 482 99,8 3 066 019

Helse og velferd 2 746 449 2 764 446 -17 997 99,3 2 649 140

By- og samfunnsplanlegging 59 514 66 021 -6 507 90,1 48 844

Bymiljø og utbygging 541 774 567 118 -25 344 95,5 487 009

Innbygger- og samfunnskontakt 219 907 229 248 -9 341 95,9 235 826

Stab og støttefunksjoner 284 364 297 601 -13 237 95,6 270 814

Sum 7 075 343 7 153 251 -77 908 98,9 6 757 653

Tabell 3.12 Hovedtall per tjenesteområde. Alle tall i tusen kr.

Oppvekst og utdanning Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2017

Stab Oppvekst og utdanning 35 876 35 970 -94 99,7 29 353

Barnehage 1 048 155 1 049 042 -887 99,9 1 020 240

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 89 306 84 693 4 613 105,4 79 496

Grunnskole 1 317 012 1 315 069 1 943 100,1 1 224 347

49

http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/3-3-analyser-av-driftsregnskapet/#3-3-6-resultat-per-tjenesteomrade


Regnskapsresultatet for grunnskolene og barnehagene i Stavanger, som har de største budsjettrammene innenfor

Oppvekst og utdanning, viser tilnærmet balanse.

Utfordringene i 2018 har vært knyttet til ressurssenteret for styrket barnehage og barnevern. Dette skyldes økt

mengde barn med rett på spesialpedagogisk hjelp og økt antall akuttplasseringer i barnevernet. Ytterligere

årsaksforklaringene redegjøres for i kap 5.

Mindreforbruket på EMbo skyldes redusert mottak av enslige mindreårige �yktninger med påfølgende avvikling av

botilbud.

Helse og velferd

Regnskapsresultatet samlet for Helse- og velferd viser et mindreforbruk på kr 17,9 mill. av en netto budsjettramme

på kr 2,76 mrd. Dette utgjør en forbruksprosent på 99,3.

Oppvekst og utdanning Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2017

Johannes læringssenter 186 463 188 612 -2 149 98,9 166 454

Stavanger kulturskole 39 776 39 473 303 100,8 37 114

Pedagogisk-psykologisk tjeneste 43 575 46 910 -3 335 92,9 42 537

Ungdom og fritid 71 006 71 489 -483 99,3 70 893

Helsestasjon og skolehelsetjenesten 78 473 80 890 -2 417 97 74 938

EMbo 63 456 72 284 -8 828 87,8 86 531

Barnevernstjenesten 250 238 244 385 5 853 102,4 234 116

Sum Oppvekst og utdanning 3 223 335 3 228 817 -5 482 99,8 3 066 019

Tabell 3.13 Oppvekst og utdanning. Alle tall i tusen kr.

Helse og velferd Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2017

Helse- og sosialkontor 666 128 642 918 23 210 103,6 653 104

NAV 298 813 304 178 -5 365 98,2 300 706

Fysio- og ergoterapitjenesten 64 380 67 621 -3 241 95,2 61 728

Helsehuset i Stavanger 23 237 23 355 -118 99,5 17 619

Hjemmebaserte tjenester 90 707 90 021 686 100,8 85 247

Bofellesskap 417 785 416 113 1 672 100,4 435 259

Alders- og sykehjem 837 069 848 982 -11 913 98,6 820 298

Stavanger legevakt 59 792 55 225 4 567 108,3 49 847
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De største utfordringene i 2018 har vært knyttet til tjenestene ved helse og sosialkontorene. Det fremkommer en

kostnadsvekst både på pleie i hjemmet og på kjøp av tjenester fra eksterne   leverandører. Det har vært en vekst på 90

% fra 2017 til 2018 i antall utskrivningsklare pasienter fra SUS.

Utgiftene tilknyttet sosialhjelpen viser en ut�ating.

Mindreforbruket på alders og sykehjem skyldes i all hovedsak merinntekter tilknyttet brukerbetaling, og

mindreforbruket på sentrale midler levekår skyldes merinntekter tilknyttet ressurskrevende tjenester.

Det vises for øvrig til analyser for alle virksomhetsområdene i kap. 6.

By- og samfunnsutvikling

Regnskapsresultatet samlet for By- og samfunnsplanlegging viser et mindreforbruk på kr 6,5 mill. av en netto

budsjettramme på kr 66 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 90,1.

Helse og velferd Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2017

Rehabiliteringsseksjonen 46 726 47 412 -686 98,6 46 984

Arbeidstreningsseksjonen 13 032 13 668 -636 95,3 12 711

Boligkontoret 7 414 7 927 -513 93,5 7 053

Flyktningseksjonen 32 067 32 117 -50 99,8 27 650

Dagsenter og avlastningsseksjonen 223 247 218 097 5 150 102,4 138 012

Tekniske hjemmetjenester 2 443 2 320 123 105,3 888

Krisesenteret i Stavanger 12 994 12 637 357 102,8 12 688

Sentrale midler levekår -156 624 -128 123 -28 501 122,2 -126 789

Sentrale midler legetjeneste 72 102 74 647 -2 545 96,6 68 018

Stab Helse og velferd 35 135 35 331 -196 99,4 38 119

Sum Helse og velferd 2 746 449 2 764 446 -17 997 99,3 2 649 140

Tabell 3.14 Helse og velferd. Alle tall i tusen kr.

By- og samfunnsplanlegging Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2017

Stab By- og samfunnsplanlegging 7 163 10 828 -3 665 66,2 6 720

Byggesaksavdelingen 3 071 3 024 47 101,6 972

Byutvikling 22 397 25 411 -3 014 88,1 27 874

Beredskap og samfunnsutvikling 11 396 12 120 -724 94 6 025
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Mindreforbruket skyldes i all hovedsak merinntekter for Byutvikling, samt høyere turnover og sykefravær enn

forventet.

Bymiljø og utbygging

Regnskapsresultatet samlet for Bymiljø og utbygging viser også et mindre forbruk på kr 25,3 mill. av en netto

budsjettramme på kr 567 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 95,5.

Hovedårsaken til mindreforbruket er inntekter tilknyttet piggdekkavgiften. Merforbruket på Park og vei skyldes

betydelige utgifter til vintervedlikehold vinteren 2017/18. Stavanger Eiendom har et mindreforbruk som følge av

økte leieinntekter, samt forsinkelse på en del prosjekter. Merinntektene på Idrett skyldes økte leieinntekter og salg

fra idrettsanleggene.

Det vises for øvrig til analyser for alle virksomhetene i kap. 8.

By- og samfunnsplanlegging Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2017

Kart og digitale tjenester 15 488 14 638 850 105,8 7 253

Sum By- og samfunnsplanlegging 59 514 66 021 -6 507 90,1 48 844

Tabell 3.15 By- og samfunnsplanlegging. Alle tall i tusen kr.

Bymiljø og utbygging Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2017

Stab Bymiljø og utbygging 4 656 6 484 -1 828 71,8 4 369

Juridisk 11 195 12 236 -1 041 91,5 9 562

Stavanger Eiendom 265 137 272 584 -7 447 97,3 245 787

Park og vei 173 236 166 328 6 908 104,2 144 840

Idrett 100 511 102 848 -2 337 97,7 90 975

Vannverket -536 0 -536 0 -132

Avløpsverket -1 406 0 -1 406 0 -12

Renovasjon 122 140 -18 87,2 102

Plan og anlegg -301 0 -301 0 -347

Miljø -10 828 6 484 -17 312 -167 -8 148

Triangulum -11 14 -25 -79,7 13

Sum Bymiljø og utbygging 541 774 567 118 -25 344 95,5 487 009

Tabell 3.16 Bymiljø og utbygging. Alle tall i tusen kr.

52



Innbygger- og samfunnskontakt

Regnskapsresultatet samlet for Innbygger- og samfunnskontakt viser et mindre forbruk på kr 9,3 mill. av en netto

budsjettramme på kr 229 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 95,9.

Det har vært vakante stillinger i tjenesteområdet i store deler av året og særlig innenfor næringsavdelingen.

Mindreforbruket hos Kultur skyldes blant annet at vaktmesterboligen på Holmeegenes ikke er realisert i 2018.

Stab og støttefunksjoner

Regnskapsresultatet samlet for Stab og støttefunksjoner viser et mindre forbruk på kr 13,2 mill. av en netto

budsjettramme på kr 297 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 95,6.

Mindreforbruket innenfor stab- og støttefunksjoner skyldes merinntekter tilknyttet lærlinger på opplæringskontoret,

merinntekter knyttet til vertskommunesamarbeidet hos kemneren, forsinkelser i prosjekter ved Stavanger byarkiv og

mindreutgifter enn budsjettert hos IT-avdelingen. For øvrig har året vært preget av en generell forsiktighet i forhold

til en forventning om en gevinstrealisering inn mot nye Stavanger.

3.4 Analyser av balanseregnskapet

Innbygger- og samfunnskontakt Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2017

Smartby 8 744 10 026 -1 282 87,2 2 806

Næring 7 094 9 938 -2 844 71,4 37 678

Kommunikasjon 9 137 9 819 -682 93,1 9 000

Kultur 166 900 170 012 -3 112 98,2 163 458

Innbyggerservice 16 248 16 456 -208 98,7 13 553

Stab Innbygger- og samfunnskontakt 2 145 2 642 -497 81,2  

Politisk sekretariat 9 639 10 355 -716 93,1 9 330

Sum Innbygger- og samfunnskontakt 219 907 229 248 -9 341 95,9 235 826

Tabell 3.17 Innbygger- og samfunnskontakt. Alle tall i tusen kr.

Stab og støttefunksjoner Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2017

Kommuneadvokat 5 903 6 081 -178 97,1 5 572

Stab og støtte 278 461 291 520 -13 059 95,5 265 423

Sum Stab og støttefunksjoner 284 364 297 601 -13 237 95,6 270 814

Tabell 3.18 Stab og støtte. Alle tall i tusen kr.
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Balanseregnskapet viser den bokførte verdien av kommunens eiendeler per 31. desember 2018, og hvordan

eiendelene er �nansiert med egenkapital og gjeld. Hovedoversikt over balanseregnskapet er vist i tabell 3.19.

  Hovedoversikt - Balanse Noter Regnskap 2018 Regnskap 2017

  EIENDELER      

1 Anleggsmidler   27 518 137 26 001 548

2 Faste eiendommer og anlegg 7 13 546 585 13 003 615

3 Utstyr, maskiner og transportmidler 7 682 618 618 395

4 Utlån 11 2 655 955 2 682 166

5 Konserninterne langsiktige fordringer 11, 16 880 112 884 591

6 Aksjer og andeler 12 792 469 718 273

7 Pensjonsmidler 5 8 960 397 8 094 508

8 Omløpsmidler   3 134 132 3 051 878

9 Kortsiktige fordringer 13, 16 571 762 589 200

10 Premieavvik 5 426 146 372 805

11 Aksjer og andeler 14 0 0

12 Obligasjoner 14 522 160 525 346

13 Kasse, postgiro, bankinnskudd   1 614 064 1 564 527

14 SUM EIENDELER   30 652 268 29 053 426

  EGENKAPITAL OG GJELD      

15 Egenkapital   10 397 540 9 384 620

16 Disposisjonsfond 10 644 294 543 698

17 Bundne driftsfond 10 166 895 195 410

18 Ubundne investeringsfond 10 29 395 80 400

19 Bundne investeringsfond 10 59 548 109 474

20 Regnskapsmessig mindreforbruk 17 200 013 178 148

21 Kapitalkonto 24 9 337 237 8 317 331

22 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 15 -39 841 -39 841

23 Langsiktig gjeld   18 570 373 18 062 900
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3.4.1 Eiendeler

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 30,7 mrd. per 31. desember 2018, noe som er kr 1,6 mrd. (5,5 %)

høyere enn per 31. desember 2017.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene består av faste eiendommer,

anlegg, utstyr, maskiner, transportmidler o.l. Bokført verdi av anleggsmidlene var på kr 27,5 mrd. ved utgangen av

2018. Dette er en økning på kr 1,5 mrd. (5,8 %) fra kr 2017.

Bokført verdi på faste eiendommer, anlegg, maskiner mv. ble samlet økt med kr 607 mill. Pensjonsmidlene økte med kr

866 mill., konserninterne langsiktige fordringer er redusert med kr 4 mill., mens aksjer og andeler økte med kr 74 mill.

blant annet som følge av kjøp av Hagltårnet Næring AS. Utlån ble redusert med kr 26 mill. Kommunens utlån består

hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og startlån. Per 31. desember 2018 var ansvarlig lån til Lyse AS på kr 874

mill. og startlånene på kr 1,7 mrd.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, aksjer og andeler, obligasjoner, bankinnskudd o.l.

Bokført verdi av omløpsmidlene var på kr 3,1 mrd. per 31. desember 2018, noe som er en økning på kr 82 mill. (2,7 %)

  Hovedoversikt - Balanse Noter Regnskap 2018 Regnskap 2017

24 Pensjonsforpliktelser 5 10 356 908 9 927 872

25 Ihendehaverobligasjonslån 9 5 130 000 4 790 000

26 Serti�katlån 9 0 150 000

27 Andre lån 9 3 019 465 3 131 028

28 Konsernintern langsiktig gjeld 9, 16 64 000 64 000

29 Kortsiktig gjeld   1 684 356 1 605 906

30 Annen kortsiktig gjeld 16 1 684 356 1 605 906

31 SUM EGENKAPITAL OG GJELD   30 652 268 29 053 426

  MEMORIAKONTI      

32 Memoriakonto   442 328 431 277

33 Ubrukte lånemidler   421 535 410 003

34 Andre memoriakonti   20 793 21 275

35 Motkonto til memoriakontiene   -442 328 -431 277

Tabell 3.19 Hovedoversikt balanseregnskapet. Alle tall i tusen kr.
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fra 2017. Akkumulert premieavvik var per 31. desember 2018 på kr 426 mill. Dette er framtidige pensjonskostnader

som skal utgiftsføres de neste 7 år. Akkumulert premieavvik er økt med kr 53 mill. fra 2017. Premieavviket er

nærmere omtalt i kapittel 3.3.3 (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/3-3-analyser-av-driftsregnskapet/3-3-3-pensjonsutgifter/) og note

5. Bokført verdi av kommunens obligasjoner var på kr 522 mill., og er dermed redusert med kr 3 mill. fra 2017.

Kommunens kasse og bankinnskudd var på kr 1,61 mrd. Økt bankinnskudd på kr 50 mill. er et resultat av blant annet

reduksjon i kortsiktige fordringer og økning i ubrukte lånemidler.

3.4.2 Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Bokført egenkapital var per 31. desember 2018 på totalt kr 10,4 mrd., noe som er kr 1 013 mill. (10,8 %) høyere enn

ved utgangen av 2017. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 644 mill., bundne driftsfond kr

167 mill., samt ubundne og bundne investeringsfond på henholdsvis kr 29 mill. og kr 60 mill. Regnskapsmessig

mindreforbruk på kr 200,0 mill. er tilført egenkapitalen. Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk vedtas av

bystyret ved behandling av årsregnskap 2018.

Den resterende egenkapitalen representeres av kapitalkonto. Aktivering av fast eiendom og anlegg samt av- og

nedskrivninger føres mot kapitalkonto. I tillegg føres kjøp/salg av aksjer og andeler, avdrag på lån, netto endring i

pensjonsforpliktelse mv. Kapitalkonto var per 31. desember 2018 på kr 9,3 mrd., noe som utgjør en økning på kr 1

mrd. fra 2017. For nærmere spesi�kasjon av kapitalkonto vises det til note 23 i årsregnskapet.

Fond

Samlede fond er i løpet av 2018 redusert med netto kr 28,9 mill. Investeringsfond er redusert med kr 100,9 mill.,

bundne driftsfond er redusert med kr 28,5 mill. og disposisjonsfondet er økt med kr 100,6 mill. Disposisjonsfond ble

tilført kr 181,1 mill. grunnet regnskapsmessig mindreforbruk i 2017. Saldo og bevegelser i løpet av året vises i tabell

3.20 og i note 10.

Disposisjonsfond

Fond
Disposisjons-

fond

Bundet

driftsfond

Ubundet

investerings-fond

Bundet

investerings-fond

Sum

fond

Inngående balanse 1.1.Inngående balanse 1.1. 543 698543 698 195 410195 410 80 40080 400 109 475109 475 928 983928 983

Avsetninger 256 840 121 139 29 895 13 565 421 439

Bruk av fondsmidler i

driftsregnskapet
-156 244 -149 568 0 0 -305 812

Bruk av fondsmidler i

investeringsregnskapet
0 -86 -80 900 -63 492 -144 478

Utgående balanse 31.12. 644 294 166 895 29 395 59 548 900 132

Tabell 3.20 Oversikt over de ulike fond som Stavanger kommune har i 2018 og årets bevegelser. Alle tall i tusen kr.
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Samlede disposisjonsfond utgjør 6,2 % av driftsinntektene i 2018 mot 5,4 % i 2017. Disposisjonsfond kan benyttes til

drifts- og investeringsformål etter vedtak av bystyret eller ved delegert fullmakt og er per 31.12.2018 inndelt som

følger av tabell 3.21.

Det frie disposisjonsfondet reduseres med kr 13,7 mill. i 2019 med bakgrunn i netto tilbakeføring til virksomhetene

grunnet +/- 3 % i 2018, med forbehold om vedtak av bystyret. Fondene samlet vil deretter ha en saldo på kr 630,6 mill.

og utgjør dermed en økonomisk buffer mot uforutsette svingninger og risiko, samt framtidige kostnader.

Øvrige fond

Bundne drifts- og investeringsfond har midler knyttet til bestemte formål som ikke kan endres. Ved utgangen av 2018

utgjør bundne driftsfond kr 166,9 mill. Herav utgjør selvkostfond om lag kr 43,6 mill. og

kommunesammenslåingsprosjektet Nye Stavanger kr 31,5 mill.

Ubundet investeringsfond er til fri disposisjon til investeringsformål. Ved nyttår står kr 29,4 mill. igjen som ubrukte

ubundne investeringsmidler.

Gjeld

Langsiktig gjeld var per 31. desember 2018 på kr 18,6 mrd. Dette er en økning på kr 507 mill. (2,8 %) fra 2017.

Pensjonsforpliktelser og annen langsiktig gjeld utgjør henholdsvis kr 429 mill. og kr 78 mill. av denne økningen. Det

vises til note 5 i regnskapet for en nærmere redegjørelse for økningen i netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at

pensjonsforpliktelsene per 31. desember 2018 var kr 1,4 mrd. høyere enn pensjonsmidlene. Kortsiktig gjeld ble økt

med kr 78 mill. fra 2017 til 2018.

Disposisjonsfond Regnskap 31.12.2018 Regnskap 31.12.2017

Vekstfond 21 350 33 500

Pensjonsfond 184 535 54 387

FOU-fond ROP-lidelser 10 000  

Miljøfond 13 000  

Nye Stavanger - Kompetanse 4 710 5 000

Digitaliseringsfond 100 000 100 000

Flyktning - Integreringsmidler 37 050 37 050

Asylant - vertskommune 2 300 2 300

Kursreguleringsfond 59 200 59 200

Disposisjonsfond - generelt 212 149 252 261

Sum disposisjonsfond 644 294 543 698

Tabell 3.21 Oversikt over disposisjonsfond i Stavanger kommune per 31.12.2018. Alle tall i tusen kr.
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Det gjenstod kr 422 mill. i ubrukte lånemidler per 31. desember 2018. Dette omfatter både udisponerte startlån og

investeringslån.

3.5 Likviditet og soliditet

3.5.1 Likviditet

Likviditetsgrad

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgraden. Nøkkeltallene forteller noe om

kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser med utgangspunkt i alle eller de mest likvide

omløpsmidlene.

Likviditetsgrad

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgraden. Nøkkeltallene forteller noe om

kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser med utgangspunkt i alle eller de mest likvide

omløpsmidlene.

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Her bør nøkkeltallet være større enn 2, fordi noen av

omløpsmidlene kan være mindre likvide. Tabell 3.22 viser utviklingen i likviditetsgrad 1 de siste fem årene.

Likviditeten er litt svekket per 31. desember 2018. Likviditetsgrad 1 svekkes ytterligere dersom nøkkeltallet

korrigeres for akkumulert premieavvik. Korrigert likviditetsgrad 1 var per 31. desember 2017 på 1,6.

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1. De

mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er klassi�sert som omløpsmidler, og

som raskt kan omgjøres i kontanter.

  2014 2015 2016 2017 2018

Likviditetsgrad 1 1,3 1,47 1,64 1,9 1,86

Tabell 3.22 Likviditetsgrad 1

  2014 2015 2016 2017 2018

Likviditetsgrad 2 0,53 0,78 1,03 1,3 1,27

Tabell 3.23 Likviditetsgrad 2
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Det fremgår av tabellene at den likvide situasjonen i bykassen er styrket de siste årene. Likviditetsgradene måles ved

årsskiftet, og sier ikke noe om likviditeten gjennom året. Likviditetssituasjonen gjennom året er nærmere omtalt i

kapittel 3.6 (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/3-6-�nansforvaltning/).

3.5.2 Soliditet

Soliditet

Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle framtidige underskudd eller tap. Gjeldsgraden og

egenkapitalprosenten gir informasjon om soliditeten. Egenkapitalprosenten gir informasjon om hvor stor andel av

kommunens samlede eiendeler som er �nansiert med egenkapital

Egenkapitalprosenten var per 31. desember 2018 på 33,9 %. Som det framgår av tabell 3.23 så har

egenkapitalprosenten vært relativt stabil de senere årene. Den resterende andelen av kommunens eiendeler er

�nansiert med fremmedkapital/lån.

I de kommunale regnskapsforskriftene er det ikke fastsatt krav med hensyn til hvor stor egenkapitalprosenten,

likviditetsgraden og gjeldsgraden bør være. Man bør imidlertid være oppmerksom på utviklingen i disse indikatorene.

Et betydelig investeringsnivå med tilhørende høyt låneopptak vil over tid bidra til å svekke soliditeten.

3.5.3 Arbeidskapital

Kommunen må ha en viss likvid beholdning siden inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tidspunkt. Størrelsen på

denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på inn- og utbetalinger. Likviditeten til kommunen er preget av

stor variasjon gjennom året. Kommunen benytter likviditetsbudsjettering for å styre likviditeten så optimalt som

mulig gjennom året. I perioder med god likviditet kan likvide midler plasseres eksempelvis i verdipapirmarkedet med

ulik tidshorisont.

Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet gir også uttrykk for

kommunens likvide situasjon. I tabell 3.24 vises endringen i omløpsmidler fra 2009-2018 og endringen i kortsiktig

gjeld i samme tidsrom. Summen av disse to endringene viser hvor mye arbeidskapitalen har endret seg fra år til år.

Dette framkommer av den nederste linjen i tabellen. Arbeidskapitalen ble styrket med kr 4 mill. i 2018 som følge av at

omløpsmidlene økte mer enn den kortsiktige gjelden.

  2014 2015 2016 2017 2018

Egenkapitalprosent 31 % 31,30 % 30,70 % 32,30 % 33,90 %

Tabell 3.24 Egenkapitalprosent

ENDRING I

ARBEIDSKAPITAL
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Omløpsmidler

01.01.
1 880 309 1 563 605 1 488 410 1 808 859 1 967 785 1 830 669 2 021 564 2 364 347 2 757 607
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Siden ordningen med premieavvik ble innført i 2002, har de innbetalte pensjonspremiene hovedsakelig vært høyere

enn de beregnede pensjonskostnadene. Differansen betegnes som premieavvik. Som følge av at det er

pensjonskostnadene som utgiftsføres i regnskapene, har regnskapsresultatene de senere år ofte vist for positive

beløp. Akkumulert premieavvik balanseføres som omløpsmidler. Som følge av at premieavviket ikke representerer

reelle verdier, har utviklingen i arbeidskapital/likviditet også vist for gunstige tall.

Arbeidskapitalen per 31. desember 2018 var på kr 1,0 mrd. dersom det korrigeres for premieavviket på kr 426 mill. En

økning i akkumulert premieavvik på kr 53 mill. medførte at den korrigert arbeidskapitalen ble svekket kr 50 mill. fra

2017 til 2018. Per 31. desember 2018 var premieavviket ca. 14 % av omløpsmidlene, noe som er en økning på 1,5

prosentpoeng fra 2017. I tabell 3.25 vises utviklingen i korrigert arbeidskapital i perioden 2009-2018.

Tabell 3.25 Endring i arbeidskapital 2009-2018. Alle tall i tusen kr.

ENDRING I

ARBEIDSKAPITAL
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Omløpsmidler 31.12 1 563 605 1 488 410 1 808 859 1 967 785 1 830 669 2 021 564 2 364 347 2 757 607 3 051 878

Endring

omløpsmidler
-316 704 -75 195 320 449 158 926 -137 116 190 895 342 783 393 260 294 272

                   

Kortsiktig gjeld

01.01.
1 317 334 1 266 014 1 183 027 1 469 130 1 545 440 1 484 948 1 555 837 1 613 167 1 686 290

Kortsiktig gjeld

31.12
1 266 014 1 183 027 1 469 130 1 545 440 1 484 948 1 555 837 1 613 167 1 686 290 1 605 906

Endring i kortsiktig

gjeld
-51 320 -82 987 286 103 76 310 -60 492 70 889 57 330 73 123 -80 384

                   

Endring i

arbeidskapital
-265 384 7 792 34 346 82 616 -76 624 120 006 285 454 320 136 374 656

Arbeidskapital

2009 -2018
31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.20

Omløpsmidler

31.12
1 563 605 1 488 410 1 808 860 1 967 785 1 830 669 2 021 564 2 364 347 2 757 6

Kortsiktig gjeld

31.12
1 266 014 1 183 027 1 469 130 1 545 440 1 484 948 1 555 837 1 613 167 1 686 2

Arbeidskapital 297 591 305 383 339 730 422 345 345 721 465 727 751 181 1 071 3

Herav

premieavvik
253 430 285 507 271 538 395 791 407 617 528 271 410 950 389 7
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3.5.4 Utvikling i kommunens lånegjeld

Langsiktig lånegjeld har økt med 232 % de siste ti årene. Kommunen har i denne perioden hatt et gjennomsnittlig

investeringsnivå på over kr 1 mrd. per år, en gjennomsnittlig egen�nansiering lavere enn målsettingen på 50 % og en

betydelig økning i opptak av startlån. Tabell 3.27 gir en oversikt over utviklingen i langsiktig lånegjeld ekskl.

pensjonsforpliktelser, startlån, ubrukte lånemidler og lån der staten yter kompensasjon for renter og avdrag.

Det mottas kompensasjon fra staten som dekker renter og avdrag på en relativt stor andel av kommunens lånegjeld.

Det ytes kompensasjon for renter og avdrag på lån knyttet til Eldre – og psykiatriplanen  og kompensasjon for renter

på lån knyttet til investeringer i skole- og kirkebygg.

Brutto lånegjeld økte med kr 78 mill. fra 2017 til 2018. Økningen utgjør differansen mellom nye lån og betalte avdrag

det aktuelle året. Lånegjelden økte med kr 47 mill. dersom det korrigeres for startlån, ubrukte lånemidler og lån der

Tabell 3.26 Arbeidskapital 2009-2018, korrigert for premieavvik. Alle tall i tusen kr.

Arbeidskapital

2009 -2018
31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.20

Korrigert

arbeidskapital
44 161 19 876 68 192 26 554 -61 896 -62 544 340 230 681 6

Endring i

arbeidskapital

ihht. regnskap

-265 383 7 792 34 347 82 615 -76 624 120 006 285 454 320 

Endring /

korrigert

arbeidskapital

-299 809 -24 285 48 316 -41 638 -88 450 -648 402 774 341 3

Utvikling i lånegjeld, tall i mill. kr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Langsiktig lånegjeld eksklusiv

pensjonsforpliktelser
3 535 4 044 4 802 5 347 5 743 6 234 6 909 7 417 7 798 8 135 8 213

- Videre utlån / startlån 377 630 893 1014 1231 1400 1571 1784 1 860 1 908 1 950

- Ubrukte lånemidler 267 77 136 90 211 176 300 374 290 410 422

- Lån ifm. Eldre - og psykiatriplanen 328 314 301 287 273 259 245 231 218 204 190

- Lån ifm. Reform 97 27 23 20 16 12 9 6 2 2 0 0

- Lån skolebygg (staten betjener rentene) 239 222 473 456 438 421 403 372 353 323 290

- Lån kirkebygg (staten betjener rentene) 46 46 79 79 85 83 80 140 145 139 164

Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner 2 251 2 732 2 900 3 405 3 493 3 886 4 304 4 514 4 930 5 151 5 198

Tabell 3.27 Utvikling i lånegjeld. Alle tall i mill. kr.
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staten dekker kapitalutgiftene. Korrigert lånegjeld økte mindre enn brutto lånegjeld blant annet som følge av økning i

ubrukte lånemidler og nye prosjekt som gir rentekompensasjon.

Figur 3.13 viser utviklingen i brutto lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) i perioden 2009-2018.

Figur 3.13 Utvikling i brutto lånegjeld per innbygger 2008-2018

Lånegjelden per innbygger (ekskl. startlån) har økt betydelig i perioden 2009-2018, og var per 31. desember 2018 på

kr 46 637. Når kommunens lånegjeld sammenlignes med andre ASSS-kommuner benyttes blant annet begrepet netto

lånegjeld. Netto lånegjeld de�neres som langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån

(startlån og ansvarlig lån i Lyse AS) og ubrukte lånemidler. Figur 3.14 viser netto lånegjeld (konsern) per innbygger for

ASSS-kommunene i 2017 og 2018. Stavanger kommune har de siste årene hatt en betydelig økning i netto lånegjeld

per innbygger, men nivået ligger likevel fortsatt under gjennomsnittet for ASSS-kommunene.
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Figur 3.14 Netto lånegjeld per innbygger i ASSS-kommuner (konsern)

3.6 Finansforvaltning

Formål med �nansforvaltningen:

1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnyttelse
av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi best mulig tjenestetilbud.

2. Stavanger kommunes �nansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest
mulig netto �nansutgifter over tid samtidig som det sikres størst mulig forutsigbarhet i kommunens
�nansielle stilling.

Etiske retningslinjer

Stavanger kommunes investeringsstrategi skal ivareta hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter,

miljø og etiske forretningsprinsipper, i samsvar med Global Compact FNs PRI. (Principles for responsible

investments).

Likviditet

Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelige driftslikviditet som minst er like stor som forventet likviditetsbehov i de

neste 60 dager. All likviditet utover driftslikviditeten utgjør overskuddslikviditet. Det utarbeides kortsiktige og

langsiktige likviditetsprognoser, hvilket er en forutsetning for å kunne plassere kommunens overskuddslikviditet

utenom hovedbankforbindelsen. All driftslikviditet har i 2018 vært plassert gjennom kommunens

hovedbankforbindelse på konsernkonto.
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Figur 3.15 Månedlig likviditetsutvikling

Langsiktige �nansielle aktiva

Stavanger kommunes �nansportefølje hadde en avkastning i 2018 på 1,3 % mot indeks på minus 0,7 %, hvilket er 2

prosentpoeng bedre enn indeks. Sett i lys av porteføljens struktur, diversi�sering og innhold opp mot

referanseindeksen, samt de nasjonale og globale markeder med høyere risiko, så må avkastningen sies å ha vært

tilfredsstillende for året.
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Aktivaklasse
Markedsverdi, mill.

kr

Resultat i

%

%-vis andel av

porteføljen

Bankinnskudd 49 2 9 %

Obligasjoner med garantier, evt fortrinnsrett 48 1,4 8 %

Industriobligasjoner, type "investment grade" verdipapir 185 1,6 32 %

Ansvarlige lån, fondsobligasjoner, og høyrente

industriobligasjoner
199 1,6 35 %

Aksjefond 33 0,1 6 %

Egenkapitalbevis 18 6,9 3 %

       

Grønne Investeringer 39 -1,6 7 %
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Låneporteføljen

Per 31. desember 2018 var låneporteføljen kr 8 149 mill. brutto, mot kr 8 071 mill. på samme tid i 2017.

Gjeldsportefølgen hadde en gjennomsnittsrente på 2,4 % mot 2,46 % i 2017.

3.7 KOSTRA – sammenligning av økonomiske nøkkeltall

Barnehage

Aktivaklasse
Markedsverdi, mill.

kr

Resultat i

%

%-vis andel av

porteføljen

Sum 571   100 %

Tabell 3.28 Oversikt plasseringer

Kreditor Gjeld pr. 31.12.2018 % av totalgjeld Rente Durasjon

Kommunalbanken AS 2 655 33 % 1,68 % 1,75

Husbanken 1 964 24 % 1,55 % 1,5

Obligasjonslån 3 530 43 % 1,64 % 1,3

Serti�katlån    

Swap (2 390)     (2,9)

Netto Gjeld eks. swap 8 149 100 % 2,40 %  

Tabell 3.29 Lånetyper, inklusiv særskilte lånegivere, per 31.12.2018. Alle tall i mill. kr.
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Figur 3.16 Korrigerte brutto driftsutgifter (f201) per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager

I Stavanger kommune koster det kr 53 per time for et stort barns opphold i kommunal barnehage. Det er over snittet i

ASSS. Økningen fra 2017 skyldes i all hovedsak lønnsoppgjøret. I tillegg har aktiviteten i kommunale barnehager i

Stavanger kommune gått ned, samtidig som høy bemanningstetthet forklarer økningen i kostnadene.

Barnehagene har gjort nødvendige omstillingstiltak, og samlet sett ender barnehagerammen i tilnærmet balanse.
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Figur 3.17 Netto driftsutgifter grunnskole (f202) per innbygger 6-15 år

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisninger i Stavanger utgjør kr 81 081 per innbygger fra 6 til 15 år, en økning

på 5,7 % sammenlignet med 2017.

Dette er rett under gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Stavanger kommune har i tidligere år ligget over

gjennomsnittet for ASSS-kommunene, men på grunn av blant annet reduserte budsjettrammer i grunnskoleområdet i

2016 har Stavanger kommune havnet under snittet. Budsjettrammen i Stavanger kommune har økt i både 2017 og

2018, noe som illustreres gjennom økninger i indikatoren med 5,7%. Fra 2017 til 2018 har økningen i Stavanger

kommune vært høyere enn ASSS-gjennomsnittet.
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Figur 3.18 Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-17 år, konsern

Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger fra 0 til 17 år er kr 11 217 i 2018. Dette er tilnærmet uendret fra

2017.
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Figur 3.19 Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp i Stavanger utgjør kr 1370 per innbygger i 2018. Dette er en reduksjon

på 1,79 % sammenlignet med 2017. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp totalt sett er redusert med 1,7 %

sammenlignet med 2017. Antallet unge sosialhjelpsmottakere er fortsatt på et høyt nivå, men det var en reduksjon i

antall sosialhjelpsmottakere under 25 år på hele 7,4 % i 2018.

Oversikten kan ikke sammenlignes med tall fra fjorårets årsrapport pga. endringer i statistikkbanken til SSB som gjør

at vi ikke lengre kan hente ut oversikt over netto driftsutgifter til økonomisk sosialtjeneste per innbygger 20-66 år.

Pleie og omsorg

Figur 3.20 Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter

Andelen av netto driftsutgifter som går til pleie- og omsorgstjenester i Stavanger kommune, utgjør 28,6 % av samlede

netto driftsutgifter i 2018.

Dette er en marginal økning i forhold til 2017, da andelen lå på 28,3 %. Andelen er lavere enn gjennomsnittet for

ASSS-kommunene, der andelen utgjør 29,3 % av totale netto driftsutgifter.

Utviklingen de det siste året skyldes blant annet økning i antall brukere av hjemmetjenesten.
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Figur 3.21 Netto driftsutgifter til kultur per innbygger

Netto driftsutgifter til kultursektoren, idrett, tiltak barn og unge samt kulturskolen er kr 3 918 per innbygger i 2018.

Dette er en oppgang på 2 % i forhold til 2017, og fortsatt høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Årsaken

til økningen er blant annet at det ble tildelt kr 2,1 mill. til barn og unge for å bekjempe barnefattigdom, samt at Nye

Gamlingen ble styrket med kr 2 mill. til drift.
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4 Langsiktig omstilling og utvikling

Tilrettelegging for nye Stavanger kommune har i 2018 hatt stor oppmerksomhet i hele

organisasjonen. Det kontinuerlige forbedrings- og utviklingsarbeidet viser gode

resultater, og det har vært en økning i robotisering, digitalisering og automatisering av

arbeidsprosesser. Arbeidskraftressursene utfordres med fortsatt høyt sykefravær og

rekrutteringsutfordringer til enkelte stillinger.

4.1 Innledning

Arbeidet med å legge til rette for nye Stavanger kommune har i 2018 blitt forsterket. Organisering av den nye

kommunen er utredet og det er utarbeidet ledelsesprinsipper og organisatoriske prinsipper. Ny politisk organisering

er også utredet. Digitaliseringsarbeidet begynner å vise resultater. I 2018 er det mange manuelle arbeidsprosesser

som er forenklet og forbedret gjennom bruk av nye digitale løsninger. Digitaliseringsarbeidet i regionen er forsterket

gjennom etablering av samarbeidsprosjektet Digi Rogaland.

Det er fortsatt krevende å rekruttere   sykepleiere, leger til fastlegeordningen og barnehagelærere. I tillegg har det

vært økende utfordringer med rekruttering av fagpersonell innenfor IT, landskapsarkitekter, sivilingeniører og

ingeniører. Det samlede sykefraværet i 2018 var på 8,3 prosent, noe som tilsvarer en økning på 0,1 prosentpoeng fra

2017.

4.2 Forbedrings-, nytenknings- og innovasjonsarbeid

På tross av stor aktivitet i organisasjonen i forbindelse med etableringen av nye Stavanger kommunen, har det også

vært arbeidet med å fornye og søke etter nye løsninger eller metoder for å forbedre og effektivisere. Det har blitt

arbeidet med å utvikle nye produkter gjennom innovasjonspartnerskapsmodellen, ulike digitale løsninger er tilpasset

og tatt i bruk, og nye metoder er tatt i bruk i undervisningen ved f.eks. å bruke fysisk aktivitet i opplæringen.

Innovasjon

Innovasjon

En innovasjonsprosess handler om å utvikle og �nne nye løsninger på et problem, samt å ta løsningen i bruk.

Innovasjonen er ikke gjennomført før den er nyttiggjort. Erfaringene viser at en i større grad også må legge en plan

for hvordan en skal implementere eventuelle resultater fra et innovasjonsprosjekt over til drift.

Kommunen fortsetter å stimulere til nytenking gjennom tildeling av interne innovasjons- og utviklingsmidler for

prosjekter som vil gi verdi for innbyggerne og andre. I 2018 ble det tildelt kr 5 mill. fordelt på syv prosjekter jf. sak
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8/18 i kommunalstyret for administrasjon den 6. mars 2018 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/691068?

agendaItemId=213920).

Et av prosjektene har handlet om å utvikle et fullelektronisk arkivsystem for dokumentasjon knyttet til barn og unge

innenfor oppvekst og utdanning. Dette arkivsystemet muliggjør også deling av dokumentasjon på tvers av instanser

som skole, barnehage, PP-tjenesten og andre fagavdelinger. Et annet prosjekt har utredet muligheten for

videokonferanser i barnevernets tverrfaglige oppfølging av barn og unge som er plassert/og eller har hjelpetiltak

utenfor hjemmet (både i Stavanger og andre steder i Norge). I tjenesteområdet helse og velferd har en gjennomført et

prosjekt som har etablert nettverksgrupper for mennesker med nedsatt funksjonsnivå. Målet er at deltakerne skal

oppleve mestring og få styrket sin evne til å ta større ansvar for egne liv.

I prosjekt Beboerlyst  har en bl.a. testet ut et «samskapingshus» (Samshuset på Storhaug) som en arena for

samskaping mellom kommune, innbyggere, næringsliv og frivillige. Som første kommune i landet har Stavanger

gjennomført en «samskapingsskole» for ledere og ansatte fra ulike deler av organisasjonen. Deltakerne har fått

kompetanseheving både i form av teori og praksis om hvordan man kan utvikle bedre tjenester sammen med

innbyggere, næringsliv, frivillige og andre. Denne kompetansehevingen er et viktig bidrag inn arbeidet med å utvikle

kultur og forståelse for nye måter å arbeide på og også for å styrke det tverrfaglige arbeidet.

Norges første innovasjonspartnerskap

Stavanger kommune er den første kommunen i Norge som tester den nye anskaffelsesprosedyren

innovasjonspartnerskap, i samarbeid med Innovasjon Norge, Direktoratet for forvalting og IKT (Di�) og

Leverandørutviklingsprogrammet. Det er inngått partnerskapskontrakter med to leverandører om utvikling av en

aktiviseringsrobot og en smartrullator med brukertilpassede applikasjoner. Målet er at disse to produktene skal gjøre

brukere på korttidsopphold i sykehjem mer fysisk aktive og selvhjulpne.

Digitaliseringsarbeidet

Digi Rogaland

Digi Rogaland er et samarbeid om å ta i bruk digitale verktøy for å gi bedre tjenester til innbygger og næringsliv. 23

kommuner i Rogaland har signert samarbeidsavtalen, de øvrige er invitert som observatører. Ambisjonen er at

innbyggere skal oppleve at digitale løsninger er lik på tvers av kommunegrensene. Sekretariatsfunksjon er lagt til

Stavanger kommune.

Digitaliseringsarbeidet har i løpet av 2018 tatt store steg fremover.

«Digi Rogaland »  ble etablert i 2017. Via samarbeidet ønsker Rogaland å bli et foregangsfylke på

digitaliseringsområdet gjennom en felles og samordnet innsats. Kommunene i Rogaland ønsker å bidra til at �ere

nasjonale løsninger etableres og videreutvikles. Det er også et mål om at noen av disse utvikles og lages av kommuner

i Rogaland, med bistand fra fellesressurser i Digi Rogaland og lokalt næringsliv. Samarbeidet skal bidra til deling og

gjenbruk av ressurser. Hjelp til gevinstrealisering og prosessforbedring er viktige byggeklosser i samarbeidet.

Det er tatt i bruk ulike digitale løsninger for å forenkle og forbedre arbeidsprosesser internt i kommunen og for å

forenkle innbyggernes kontakt med kommunen. Blant annet har innbyggere siden 1. november hatt mulighet til å søke

økonomisk sosialhjelp når på døgnet det måtte passe søkeren selv. Dette muliggjøres via det nasjonale prosjektet

Digisos som er et eksempel på utvikling av nasjonale standarder på oppgaver som krever stor grad av likebehandling

uansett hvor en bor.

1

72

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/691068?agendaItemId=213920


I 2018 mottok Stavanger kommune 8 028 skjemaer elektronisk. De mest brukte søknadsskjemaene er blant annet

gratis busskort for studenter, søknad om lavere sats i barnehage eller søknad om pant på ovn. I tillegg ble det sendt ut

48 688 brev via digital post (svar-ut), dette er en dobling fra 2017.

Figur 4.1 Utvikling i bruk av elektroniske skjema 2013-2018

Arbeidet med automatisering og robotisering  skjer på mange områder i organisasjonen. Regelstyrte og repetitive

oppgaver blir kartlagt og klargjort for robotisering og/eller integrering med andre løsninger for å forenkle,

effektivisere arbeidsprosesser og frigjøre ressurser til andre oppgaver. Av aktuelle prosjekter kan det bl.a. nevnes

automatisering av byggesaksbehandling, robotisering av enklere/repetitive saksbehandlingsoppgaver og

søknadsprosesser, og digitalisering av en tjeneste som gir innbyggere tilgang til å booke kommunens lokaler. Det er

også 45 identi�serte forbedringsområder i lønns- og personalsystemet og HR-systemene.

Bruk av robotiseringsverktøy vil også ha en stor rolle i migreringsjobben i forbindelse med sammenslåingen av

systemer i nye Stavanger kommune. I slutten av 2018 ble data fra Finnøy kommune og Rennesøy kommunes lønns- og

personalsystem overført til Stavanger kommunes lønns- og personalsystem ved bruk av robot. Det er anslått en har

spart 75 % av kostnadene ved å �ytte data med robot. Pilotering av eSignering av ansettelseskontrakter våren 2018

viser at digital signering er en stor forenkling i arbeidet med å effektivisere signeringsprosessen ved ansettelser.

Dette vil være en viktig tjeneste når rundt 11 000 kontrakter må signeres i forbindelse med overgangen til nye

Stavanger kommune.
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Medisindispensere

Medisindispenserne er et godt eksempel på et alternativt tjenestetilbud i form av digitale løsninger der behov for

hjelp kun er hjelp til å administrere egne medisiner. Vanligvis får brukeren levert medisiner av hjemmebaserte

tjenester en eller �ere ganger til dagen. Med en digital løsning har dette ført til en reduksjon i antallet besøk fra en

til �re ganger daglig til en gang hver 14. dag. Løsningen gir gevinst for begge parter; hjemmebaserte tjenester kan

omdisponere ressurser og tjenestemottakeren kan klare seg uten hjelp.

Bruk av ulike teknologiske løsninger gir forskjellige og nye muligheter for tjenesteområdene i deres

tjenesteleveranser, og ikke minst for brukerne og innbyggerne. Innenfor Stavangerskolen har en i 2018 testet roboter

som fungerer som langtidssyke elevers «øyne, øre og stemme » i klasserommet. I samarbeid med Smartby-kontoret

har det blitt kjøpt inn 10 AV1-roboter som lånes ut til skole og elever ved behov. Helse og velferd har også i 2018

jobbet med �ere tiltak innen velferdsteknologi og har i tillegg til medisinstøtte (medisindispensere) og

trygghetsalarmer testet ut dørsensorer, nattkamera og mobile trygghetsalarmer for �ere av tjenestemottakerne.

Bymiljø og utbygging har i 2018 jobbet med prosjektet Min eiendom. Min eiendom skal gi innbyggerne innsyn i

sentrale kommunale data på eiendom via en brukervennlig selvbetjeningsløsning. Løsningen skal dekke innbyggernes

behov for innsyn i eiendomsopplysninger, eiendomsskatt, renovasjon, feiing og tilsyn, vann og avløp og historiske

eiendomsarkiver. Løsningen vil bli lansert første halvår 2019.

4.3 Forskning og utvikling

Kommunene er komplekse organisasjoner med særegne utfordringer. Tjenester og oppgaver skal løses i samsvar med

utviklingen i samfunnet og innenfor de gitte økonomiske rammer. Det er uttalt behov for mer forskningsbasert

kunnskap om kommunale tjenester som kan bidra inn i det kontinuerlige omstillings- og utviklingsarbeidet.

Å �nne fram til nye måter å løse oppgavene på eller organisere tjenestene på, forutsetter faglig innsikt og oppdatert

kunnskap på området. Å ta i bruk forskningsresultater eller å søke ny kunnskap gjennom forskning er i denne

sammenheng viktig.

Forsknings- og utviklingsprosjekter

Forsknings- og utviklingsprosjekter søkes delvis �nansiert gjennom tildeling av midler fra andre institusjoner som

f.eks. Norsk Forskningsråd eller gjennom EU-midler. Søknad om forskningsmidler skjer som oftest i samarbeid med en

godkjent forskningsinstitusjon. Erfaringene viser at det tidvis er behov for å søke �ere ganger før en oppnår tildeling

av midler.

Å søke om midler til gjennomføring av prosjektene krever stor og spesialisert kompetanse, også fra kommunens side.

Det er gjennom ulike søknadsprosesser utviklet ulike typer søknadskompetanser internt i kommunen. Et eksempel er

arbeidet med Triangulum-prosjektet og erfaringene fra ulike prosjekter i helse og velferd. Denne kompetansen vil

være viktig inn i videre søknadsarbeid

Horisont 2020 – Smart Cities and Communities /fyrtårnprosjektet Triangulum
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Triangulum

Kommunens energisentral varmer og kjøler tre kommunale administrasjonsbygg fra byenes avløpsvann (kloakk) og

reduserer dermed CO2-utslippene fra disse byggene med 84%. Energisentralen er 100% fornybar.

Gråvannsgjenvinnng fra svømmehallens dusjanlegg og 200m2 solfangere inngår i samme system.

100 private hjem i Stavanger er utstyrt med integrerte løsninger og smarte gateways i den automatiske

strømmåleren fra Lyse. Tjenesten inkluderer kontroll av lys og varme, innovative videosystemer, trygghet -og

sikkerhetsmuligheter og lading av elbiler. I tillegg har et sykehjem og en skole blitt utstyrt med sensorer for

energibaserte løsninger (varme og kjøling), luftkvalitet og CO2-kontroll i et samarbeid mellom Lyse og kommunen.

Rogaland fylkeskommune tester tre batteribusser i ordinær rutetra�kk med fokus på infrastruktur og lading av

elektriske kjøretøy. Stavangeregionen var de første I Norge til å teste ordinær kollektivtransport med batteridrift.

Fylket har besluttet utslippsfri �åte fra 2025 og bruker erfaringen fra triangulumprosjektet I sin planlegging for den

“nye” bussveien BRTS (Bus Rapid Transport System).

UiS har utviklet en skybasert datahub der «big data»fra hele partnerskapetiTriangulum (22 internasjonale partnere)

samles og analyseres. UiS har også utviklet et dataanalyseverktøy slik at partnernesettes istand til å evaluere

målbare data for sine smarte løsninger. Prosjektet har så langt ført til kompetansebygging, utvidet nettverk, nye

partnerskap og markedsmuligheter i Europa

Stavanger kommune har ansvar for å koordinere det lokale partnerskapet i Triangulum

(https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/prosjekter/triangulum/) som består av fem partnere fra offentlig sektor, næringsliv og

akademia. Prosjektet er 100 % �nansiert av EU for offentlig sektor og akademia, 70 % for partnere fra næringslivet. 

Triangulum-prosjektet er nå inne i siste fase og avsluttes i løpet av 2019. Blant partnerskapets løsninger som er

implementert, er en energisentral som bruker byens avløpsvann til å varme og kjøle tre kommunale

administrasjonsbygg, og slik har redusert Co2-utslippene fra disse byggene med 84 %. Videre er 100 private hjem i

Stavanger utstyrt med integrerte løsninger og smarte gateways i den automatiske strømmåleren fra Lyse.

Stavangers partnerskap mottok i 2018 Euro-China Green & Smart City Award som foregangsby når det gjelder

integrerte løsninger i Triangulum. Partnerskapet tok i 2018 initiativ til og gjennomførte en egen Horisont2020-dag

under Nordic Edge Expo (NEE). 24 av 40 fyrtårnbyer deltok og med 120 deltakere fordelt på ulike tema i åpne

sesjoner som en del av det of�sielle NEE-programmet.

FORKOMMUNE programmet

Kommunen søkte i 2017 sammen med forskningsinstitusjonen NORCE om midler fra Norsk Forskningsråd til et

forskningsprosjekt knyttet til Smartbyen Stavanger. Prosjektets problemstilling er å se på hvilke utfordringer møter

nettverket som organiseringsform økonomisk, sosialt, og politisk; og hvilken effekt har graden av

nettverksorganisering på innovasjonsprosessene. Det var svært mange søkere og Stavanger �kk i 2018 avslag på

søknaden. Basert på evalueringen av søknaden ble søknaden forbedret og sendt inn på nytt i 2018. Svar på søknaden

forventes første kvartal 2019.

Storbyrettet forskning

Storbyrettet forskning er et samarbeid mellom KS og kommunene Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og

Trondheim om forskning- og utviklingsprosjekter for storbyene. Programmet �nansierer forskning og utvikling basert

på ideer fra byene eller programstyret.
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Stavanger kommune har i 2018 deltatt i storbyforskningsprosjekt om internkontroll i storbyene, ledet av Bergen

kommune. Forskningstemaet har vært hvordan storbykommunene kan utvikle og implementere en risikobasert og

dokumentert internkontroll som styrker kommunenes interne styring. Prosjektet er i avslutningsfasen og vil

ferdigstilles i begynnelsen av 2019. Resultatet av forskningsarbeidet vil bli brukt i det videre arbeidet med utvikling

av internkontroll i Stavanger kommune.

Stavanger kommune har også deltatt i storbyforskningsprosjektet Storbyenes samfunnsplanlegging , ledet av Oslo.

Tema for dette prosjektet var overordnet samfunnsplanlegging i storbyene. Funn fra prosjektet er lagt til grunn for

Stavangers videreutvikling av plansystemet, med sikte på et tydeligere hierarki for strategier, temaplaner og

handlingsplaner innenfor de�nerte samfunnstema.

4.4 Arbeidet med nye Stavanger kommune

Arbeidet med nye Stavanger har i løpet av 2018 hatt høy aktivitet for å legge til rette for den nye kommunen. Det er

igangsatt �ere store prosjekter, blant annet utredning av ny politisk organisering og gjennomføring av

tjenesteutviklingsprosjektene. I forkant av de ulike prosjektene er det gjennomført en omfattende innsats for å sikre

god innbyggerinvolvering. Involveringer har gitt viktige innspill til en rekke prosjekter som f.eks. arbeidet med ny

kommuneplan, lokaldemokrati, politisk organisering og tjenesteutviklingsprosjektene. Erfaringene og

dokumentasjonen fra prosessen har også blitt benyttet, og vil bli benyttet videre, for å sikre et utenfra-og-inn-

perspektiv i gjennomføringen av kommende prosjekter. Gjennom prosessene har en fått gode erfaringer i bruk av

ulike og til dels nye involveringsmetoder, f.eks. scenarie-verksteder, folkemøter, innbyggerpanel og gjestebud.

4.5 Ledelse og ledelsesutvikling

Nye ledelsesprinsipper

Det er utarbeidet ledelsesprinsipper for nye Stavanger kommune. Prinsippene er utarbeidet med utgangspunkt i

innspill fra ledere og ansattes representanter fra Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommuner, samt teoretisk og

praktisk kunnskap om god ledelse.

I prinsippene beskrives det hvilke rammer, roller og personlige egenskaper som er forutsetninger for god ledelse og

hvilke resultater som skal komme fra god ledelse.

Ledelsesutøvelse i nye Stavanger kommune oppsummeres i en setning:

Vi skaper framtiden sammen gjennom helhetlig og tillitsskapende ledelse .

Ledelsesprinsippene skal lage tydelige rammer for lederne i kommunen, og er ment som en hjelp og veiledning i

lederrollen.
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Figur 4.2 Ledelsesprinsipper for nye Stavanger kommune

Lederutviklingsprogram i ny organisasjon

Rådmannen har i 2018 gjennomført tilbudskonkurranse for et lederutviklingsprogram med sikte på oppstart i andre

kvartal 2019.  Konsulent�rmaet AFF er valgt som leverandør av programmet, som skal gjennomføres i tett dialog med

kommunen.

Lederutviklingsprogrammet skal gjennomføres for rådmann, ass. rådmann, direktører, kommunalsjefer og

avdelingssjefer. Målet er å videreutvikle dyktig lederskap for å nå mål om god kvalitet på tjenestene, tillit hos

innbyggerne, godt arbeidsmiljø, effektiv ressursutnyttelse, nytenkning og innovasjon. Programmet skal være

samlingsbasert og praksisnært. Problemstillinger som lederne er opptatt av, vil være sentrale innholdselementer.

4.6 Organisatoriske endringer

Ny hovedmodell for Stavanger kommune

Fra 1. januar 2018 ble den nye hovedmodellen for den administrative organiseringen av kommunen iverksatt. Nye

tjenesteområder ble etablert; Helse og velferd, Oppvekst og utdanning, By- og samfunnsplanlegging og Innbygger- og

samfunnskontakt. I tillegg ble to stabs- og støtteenheter videreført med endret oppgave- og ansvarsfordeling seg i

mellom.

Den nye modellen har til hensikt å styrke organisasjonen gjennom økt oppmerksomhet på strategisk lederskap,

utvikling og omstilling, internkontroll og effektiv drift – samt å styrke kommunens regionale og nasjonale rolle.

Administrativ organisering av den nye kommunen
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I mars 2018 vedtok fellesnemda for nye Stavanger at den nylig vedtatte hovedmodell for Stavanger kommune også

skulle legges til grunn for nye Stavanger kommune. I tråd med vedtaket i fellesnemda iverksatte prosjektrådmannen

høsten 2018 et arbeid for å gjennomgå den overordnede organiseringen og tilpasse den til de rammebetingelser og

målsettingene som er satt for nye Stavanger kommune . Målet med prosjektet var å få på plass ny

organisasjonsmodell, beskrivelse av organisasjonen, samt beskrivelse av lokalisering og dimensjonering som grunnlag

for innplassering av medarbeiderne i nye Stavanger. Dette arbeidet fortsetter i 2019.

Et delarbeid som ble fullført høsten 2018, var fastsetting av nye organisatoriske prinsipper. Hensikten med

prinsippene er å legge føringer for organiseringen av den nye kommunen.

 

Figur 4.3 Organisatoriske prinsipper for nye Stavanger

Med utgangspunkt i de nye organisatoriske prinsipper leverte tjenesteområdene i slutten av 2018 sine innspill til

organisering av egne tjenesteområder. Endelig beslutning om organisering av tjenesteområdene vil skje i løpet av

februar/mars 2019.

I forbindelse med tjenesteutviklingsprosjektene er det gjort en helhetlig og grundig kartlegging av alle

tjenesteområdene. Dette har gitt et unikt informasjonsunderlag som kan benyttes til videre prosesser. I

harmoniseringsplanene skal det gjennomgående søkes å identi�sere og realisere forbedringer.

Arbeidet med prosjekt virksomhetsoverdragelse ble også startet opp i 2018. Prosjektet skal sikre en forutsigbar

omstillingsprosess for alle kommunenes ansatte og skal kjennetegnes av god medvirkning fra ansattes representanter

og samhandling mellom partene.

4.7 Rekru�ere og beholde

Kommunen skal ha den nødvendige kompetanse og kapasitet for å kunne ivareta sine roller, mål og oppgaver. Dette

fordrer at kommunen arbeider systematisk og målrettet for å identi�sere, tiltrekke, ansette og beholde ønsket

kompetanse i hele organisasjonen . Utfordringsbildet viser at kommunen kan stå overfor �ere store utfordringer i

årene som kommer. Ansattes kompetanse er en avgjørende faktor for å lykkes i dette arbeidet.
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Det er fortsatt krevende å rekruttere sykepleiere, leger til fastlegeordningen og barnehagelærere. I tillegg har det

vært økende utfordringer med rekruttering av fagpersonell innenfor IT, landskapsarkitekter, sivilingeniører og

ingeniører. Det er krevende å rekruttere til disse stillingene. Statistikk for 2018  viser også at det er blant disse

gruppene en �nner den største turnover (avgang), med helse og omsorgsektoren på topp. For å møte

rekrutteringsutfordringene er det igangsatt ulike tiltak, blant annet er det etablert �ere arbeidsgrupper som jobber

med tiltak for å bedre rekrutteringen og å beholde ansatte.

Lønnsoppgjør 2018

Lønnsoppgjøret for 2018 ble gjennomført innenfor den økonomiske rammen på 2,85 %. Prioriteringer var

konkurranseutsatte grupper og stillinger innenfor de tekniske områdene og ledere innenfor Helse og velferd. Det ble i

tillegg gitt en økning i rammen til virksomhetsledere i barnehage.

Seniorordningen

For å motivere og tilrettelegge for at ansatte kan stå lengst mulig i arbeid, har Stavanger kommune siden 2004 hatt en

særskilt ordning for fast ansatte som har 50 prosent stilling eller mer, som ikke tar ut delvis AFP og som er i alderen

62-66 år. Ordningen omfatter ikke undervisningspersonell i skolene, da de har sin egen, statlige seniorordning med

redusert undervisningsplikt. Gjennom senioravtalen får ansatte et tilretteleggingstilskudd. Tilskuddet kan brukes til å

ta ut inntil ti fridager eller brukes til kompetanseheving og tilrettelegging på arbeidsplassen.

I 2018 var 525 ansatte i målgruppen for senioravtale, hvorav 414 kvinner og 111 menn. Dette tilsvarer en økning på

56 % av ansatte i alderen 62-66 fra 2017 til 2018. Av disse 525 i målgruppen inngikk 74 % senioravtale i 2018. Dette

er på samme nivå som i 2017.

Lærlingeordningen og «Menn i helse»

Våren 2018 hadde opplæringskontoret 122 søkere til 90 ledige læreplasser. Høsten 2018 var det 193 lærlinger i

Stavanger kommune, inkludert Menn i helse. Dette er over måltallet som er 180 lærlinger. Totalt var det 82 lærlinger

som tok fagbrev i 2018, av disse var det 40 helsefagarbeidere, 32 barne- og ungdomsarbeidere, 5 kontor- og

administrasjonsmedarbeidere, 3 IKT-servicemedarbeidere og 2 institusjonskokker.

Menn i helse er et prosjekt for menn mellom 25 og 55 år som mottar ytelser fra NAV. 8 av Stavanger kommunes 10

deltakere kvali�serte seg i 2018 til å bli helserekrutt. Målet for disse er læreplass fra august 2019. Av de 15

helserekruttene som startet i 2017, �kk 14 lærekontrakt i 2018. Det er planlagt fagprøver for disse 14 i 2019.

4.8 Medarbeiderutvikling

Kompetanseutvikling �nner sted på ulike områder; individuelt, på egen arbeidsplass sammen med kollegaer eller

gjennom ulike typer utdanninger. Stavanger kommune har �ere tiltak der målet er å gi medarbeidere mulighet for

videreutvikling, samtidig som kommunen tilføres etterspurt kompetanse.

Kvali�seringstiltak rettet mot ufaglærte medarbeidere

Opplæringskontoret for lærlingeordningen har i 2018 holdt to eksamensforberedende kurs for assistenter som

ønsker å ta fagbrev. 50 assistenter fra barnehage og SFO tok kurs i barne- og ungdomsarbeiderfaget, hvor 15 av disse
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deltakere er fra Rennesøy kommune. Det var 25 ansatte som deltok på kurs i helsearbeiderfaget, �esteparten av disse

er ansatt i virksomhetene bo og aktivitet (kommunens bofellesskap).

Bachelorgrad-stipend

I løpet av 2018 har ti ansatte, som har fått stipend for å utdanne seg til en etterspurt bachelorgradutdannelse,

avsluttet sine studier. Kommunen �kk dermed seks vernepleiere, tre barnehagelærere og en sykepleier. 23 nye

ansatte �kk stipend i 2018 for å utdanne seg til barnehagelærer (14), vernepleier (6) og sykepleier (3). Per 31.12.2018

får 39 ansatte støtte til å ta en etterspurt bachelorgrad gjennom stipendordningen. Av disse studerer 23 til å bli

barnehagelærere, 10 til å bli vernepleiere og 6 til å bli sykepleiere.

Stipend for etter- og videreutdanning

Gjennom kommunens stipendordning �kk 14 ansatte i 2018 tildelt stipend for å gjennomføre relevant etter- og

videreutdanning. Studier som underbygger kommunens arbeid med forbedrings-, nytenkings- og innovasjonsarbeid,

digitalisering, og/eller langsiktige velferdsutfordringer ble prioritert.

Kompetansedelingsdagen 2018

Kompetansedelingsdagen ble arrangert for 15. år på rad, og samlet ca 800 medarbeidere fra Stavanger, Rennesøy og

Finnøy kommuner. «Balansekunst» var hovedingressen for dagen. Temaene handlet blant annet om

effektiviseringsgevinstene ved å satse på arbeidsmiljøet, forbrukerdrevet innovasjon og hvordan kommunen utvikle

gode og effektive tjenester i samarbeid med innbyggerne og andre aktører og på tvers i egen organisasjonen.

4.9 Heltid/deltid

Stavanger kommune arbeider for en heltidskultur og har som mål at 80 prosent av alle ansatte skal ha 80 prosent

stilling eller mer. I 2018 har 72 prosent av alle ansatte en stillingsstørrelse på 80 prosent eller mer. Dette er likt som i

2017. Det er en større andel menn enn kvinner som har 100 prosent stilling. I 2018 gjelder det for 67 prosent av

mennene og 60 prosent av kvinnene. Blant menn er det en økning på 1 prosentpoeng sammenlignet med 2017.
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Figur 4.4 Fordeling av stillingsstørrelse i Stavanger kommune 2018

Alle tjeneste- og stabs- og støtteområdene oppfyller kommunens målkrav bortsett fra helse og velferd hvor kun 54

prosent har 80 prosent stilling eller mer. Helse og velferd gir døgnbaserte tjenester, �ertallet av de ansatte arbeider

dermed i turnus og i ulike stillingsstørrelser.

Dette inkluderer også ansatte som går i helge-stillinger. Dette er små stillingsbrøker som brukes i turnusordninger.

Stillinger i helse og velferd med stillingsprosent opp til 40 prosent består hovedsakelig av pleiemedhjelpere,

assistenter og studenter.
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Figur 4.5 Fordeling av stillingsstørrelse i Helse og velferd

Figur 4.6 under sammenligner andel heltids- og deltidsansatte innen helse, pleie og omsorg i storbykommunene (kilde:

KS). Heltid de�neres i denne sammenheng som 100 prosent stilling. Det er stor variasjon i andelen ansatte som

arbeider heltid i de ulike storbyene innen helse, pleie og omsorg. Av storbyene er det Oslo som har den største

andelen ansatte som arbeider heltid.

Figur 4.6 Andel heltid og deltid storbykommunene inne helse, pleie og omsorg
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4.10 Sykefravær

Sykefraværet i Stavanger kommune har vært stigende de siste årene, noe som er bekymringsfullt. Et lavt sykefravær

har en positiv effekt på arbeidsmiljøet og tjenestekvaliteten. Høyt fravær medfører økt belastning på de som er på

jobb og mindre effektive leveranser av tjenester og oppgaver. Stavanger kommune har en målsetting om at

sykefraværet skal være 6 prosent eller lavere for kommunen samlet. I 2018 har kommunen et samlet sykefravær på

8,3 prosent. Dette er en økning på 0,1 prosentpoeng fra 2017 og det er langtidsfraværet som øker.

Figur 4.7 Sykefravær Stavanger kommune 2011-2018. Tall per 16.02.2019

Til sammenligning viser tall for sykefravær i kommuner og fylkeskommuner at sykefraværet i perioden fra og med 4.

kvartal 2017 til og med 3. kvartal 2018 var på 9,55 prosent. Det er en nedgang på om lag 1,2 prosent (om lag 0,1

prosentpoeng) fra forrige tilsvarende periode (KS).

Sykefraværet i ASSS – kommunene varierer mellom 7,3 prosent til 9,7 prosent. Blant storbyene som har oppdaterte

tall for 2018, har tre av ni kommuner redusert sykefraværet sammenlignet med 2017. Bærum (7,3%), Drammen

(8,2%), Oslo (8,0%) og Sandnes (8,2%) er kommuner med et lavere sykefravær enn Stavanger i 2018 (8,3%).
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Figur 4.8 Sykefravær i ASSS kommunene

Sykefraværet har sesongmessige variasjoner. Kraftig in�uensasesong i starten av året var medvirkende årsak til høyt

fravær i første tertial, men fra og med mai måned har sykefraværet vært noe lavere enn 2017. I arbeidet med å

redusere sykefravær må man skille mellom korttids- og langtidsfravær  fordi det vil være en ulik tilnærming når det

gjelder oppfølging og kostnader.

Figur 4.9 Utvikling av sykefravær per måned, 2017 og 2018
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Figur 4.10 Kortids- og langtidsfravær per mnd 2017-2018

Som det fremgår av �gur 4.9 er langtidsfraværet for 2018 gjennomgående høyere enn 2017, bortsett fra i

sommermånedene. Korttidsfraværet er høyere i første tertial 2018 enn i 2017 (in�uensasesongen), mens det er

noenlunde på samme nivå eller lavere resten av året.

Sykefraværet i tjenesteområdene

I 2018 har det vært en økning i sykefraværet i alle områder, unntatt Bymiljø og utbygging. Det er forskjeller i

sykefraværet mellom de ulike virksomhetene innenfor tjenesteområdene, og det kan være store forskjeller innad i en

virksomhet. De ulike områdene varierer i størrelse og i små enheter vil enkeltpersoners sykefravær påvirke

statistikken. Helse og velferd og Oppvekst og utdanning har størst andel ansatte, og har slik størst innvirkning på

kommunens gjennomsnittlige sykefravær.
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Tjenesteområde Mål per år 2017 2018 Endring 2017-2018

Stavanger kommune 6 8,2 8,3 0,1

Helse og velferd 6 9,3 9,4 0,1

Oppvekst og utdanning 6 7,9 8 0,1

By- og samfunnsplanlegging 4,5 4,1 5,6 1,6

Bymiljø og utbygging 4,5 5,6 5,1 -0,6

Innbygger- og samfunnskontakt 4,5 4,6 4,8 0,3
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Sykefraværet i utvalgte virksomhetsområder

Stavanger kommune har en målsetting om at kommunen samlet skal ha et sykefravær mindre enn 6 prosent, men det

er differensierte måltall for sykefraværet for de ulike virksomhetsområdene. Dette er basert på at de ulike

arbeidsstedene har stor variasjon i arbeidets art og svært ulike arbeidsmiljøutfordringer. Eksempelvis har

kontorarbeidsplasser et måltall på 4,5 prosent, mens sykehjem har 7,5 prosent som måltall og skolene har 6 prosent.

Figur 4.11 Sykefravær i utvalgte virksomhetsområder for 2017 og 2018

Lærlinger

Kommunens lærlinger har hatt et høyt sykefravær over tid, men har en positiv nedgang i 2018 sammenlignet med

2017 på 0,7 prosentpoeng. Dette skyldes en nedgang i langtidsfraværet på 0,8 prosentpoeng. Opplæringskontoret

har jobbet aktivt med å bedre de administrative rutinene og er tettere på virksomhetene og lærlingene der det er

tendenser til gjentagende fravær.

Tjenesteområde Mål per år 2017 2018 Endring 2017-2018

Strategi og styring* 4,5   5,2  

Støtte og utvikling 4,5 5,8 6,8 0,9

*        

*Ikke historiske tall pga opprettelse av nye områder i 2018        

Tabell 4.1 Sammenligning av sykefravær i stab/støtteområder og tjenesteområder. Tall per 16.02.2019
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 Helse og velferd

Hjemmebaserte tjenester har et sykefravær på 10,6 prosent, en nedgang på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med

2017. Bo og aktivitet (bofellesskapene) har et sykefravær på 10 prosent i 2018 som er en økning på 0,4 prosentpoeng

fra 2017. Når det gjelder syke- og aldershjem, er det i 2018 et sykefravær på 10 prosent – en økning på 0,4

prosentpoeng sammenlignet med 2017. 9 av 10 sykehjem har et sykefravær over måltallet på 7,5 prosent, og

sykefraværet ligger mellom 6,5 og 12,9 prosent.

 Oppvekst og utdanning

De kommunale barnehagene har hatt en økning i sitt sykefravær på 0,2 prosentpoeng og har i 2018 et samlet

sykefravær på 10,5 prosent. Måltallet er 7,5 prosent, og i 2018 var 15 av 54 barnehager innenfor måltallet. 29

barnehager har fravær over 10 prosent. Det er viktig å merke seg at det er store ulikheter i barnehagenes størrelse

(bemanning) og i små barnehager vil enkeltpersoners sykefravær ha betydning for fraværsprosenten.

Skolene hadde i 2018 et sykefravær på 6,8 prosent. Dette er en økning på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med 2017.

Det er langtidsfraværet som øker mest. I 2018 er det 19 av 43 skoler som har et sykefravær innenfor måltallet på 6

prosent.

Styrket innsats for å redusere sykefraværet

Utvikling av sykefravær er et oppmerksomhetsområde i hele organisasjonen. Det er leders ansvar å følge opp

arbeidet med sykefravær og nærvær. I tillegg er dialog om forebygging og oppfølging av sykefravær i virksomhetenes

HMS-grupper, Arbeidsmiljøutvalgene (AMU) og Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) viktig for felles innsats og

bevisstgjøring.

Det har høsten 2018 blitt gjort en kartlegging av eksisterende arbeidsprosess for å standardisere og effektivisere

arbeids�yten i sykefraværsoppfølgingen. En ny sykefraværsprosess har blitt designet og ny prosess vil bli

implementert i 2019. Dette arbeidet kan påvirke sykefraværet i positiv retning gjennom tettere og bedre oppfølging

av sykemeldte ansatte.

I desember 2018 ble det i kommunalstyret for administrasjon besluttet å styrke innsatsen for å redusere sykefravær

jfr. sak 41/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/691111?agendaItemId=218394) og 42/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/691111?agendaItemId=218395) . Prioriterte satsinger for å redusere sykefravær ble

vedtatt. I etterkant er det besluttet igangsetting av et særskilt prosjekt knyttet til forebygging og reduksjon av

kommunens sykefravær. Dette innebærer innsats rettet mot arbeidssteder med spesielt høyt sykefravær, å styrke

ledernes kompetanse for å følge opp sykefravær og deling av kompetanse og gode tiltak. Dette arbeidet ses i

sammenheng med ny nasjonal IA-avtale 2019-2022. 

Tjenesteområdene og arbeidsmiljøutvalgene skal aktivt involveres i arbeidet med konkrete tiltak tilpasset sine

områder.

4.11 Arbeidsmiljø og det systematiske arbeidet med helse,

miljø og sikkerhet

Et trygt arbeidsmiljø, god ledelse og kompetente og motiverte medarbeidere er viktig for organisasjonens

måloppnåelse. I 2018 fortsatte arbeidet med systemer for kontinuerlig læring og forbedring i organisasjonen. Bedre

risikostyring innen arbeidsmiljø og helse, miljø og sikkerhet vil legge til rette for mer effektive tjenester i kommunen.
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Handlingsplan for HMS og arbeidsmiljø

Overordnet handlingsplan for HMS og arbeidsmiljø er revidert i 2018 og gjelder fra 2019. Handlingsplanen ble sendt

ut til HMS-gruppene for innspill og behandlet i alle arbeidsmiljøutvalgene, før sluttbehandling i

hovedarbeidsmiljøutvalget. Prioriterte satsinger videreføres med forebygging, håndtering og oppfølging av trusler og

vold, og systematisk arbeid med å forebygge og redusere sykefravær. Å ivareta gode arbeidsmiljø i nye Stavanger

kommune er lagt til i handlingsplanen.

Vitalisere arbeidsmiljøutvalgene og HMS-gruppene

Arbeidet med å vitalisere arbeidsmiljøutvalgene og HMS-gruppene fortsatte i 2018. Kommunikasjonslinjene mellom

HMS-grupper og arbeidsmiljøutvalg (AMU) skal styrkes, slik at arbeidsmiljøsaker som ikke kan behandles eller løses i

den enkelte virksomhet løftes opp til AMU. Det er en positiv trend at arbeidsmiljøsaker meldes opp fra HMS-

gruppene til AMU for tjenesteområdet. Sammensetningen av to av de seks arbeidsmiljøutvalgene ble justert etter ny

hovedmodell. Tilbud om kompetansehevende tiltak for medlemmer av arbeidsmiljøutvalg er gitt.

Forebygging og håndtering av vold og trusler

Vold/trusler/utagering er den kategorien hvor det rapporteres �est avvikssaker. Det er derfor igangsatt et arbeid med

systematisk kompetansehevende tiltak i forebygging av vold og trusler på arbeidsplasser hvor vold og trusler er

aktuell arbeidsmiljøutfordring. Den enkelte arbeidsplass skal systematisk vurdere risiko og iverksette tiltak for å

forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler mot ansatte. Kompetansehevende tiltak på overordnet nivå, i

tjenesteområdene og virksomhetene skal forbedres. Prosjektmidler fra KLP og deltakelse i arbeidsmiljønettverket til

KLP inngår i dette. I tillegg til alle kompetansehevende tiltak som blir gjennomført i virksomhetene, var det i 2018 �re

sentrale kurs i forebygging og håndtering av vold og trusler.

Avvik, varsling, forbedring og læring

For å ivareta arbeidsmiljøet på en god og effektiv måte, jobbes det kontinuerlig med forbedring av kulturen for å

melde avvik og varsle om kritikkverdige forhold. En kunnskapsbasert anskaffelse av et helhetlig verktøy for avvik og

forbedring, varsling og kvalitet ble gjennomført våren 2018 for å erstatte eksisterende system. Det ble gjennomført

et pilotprosjekt knyttet til avvik, prosesser og dokumentstyring i 2018 hvor to enheter deltok.

Retningslinjer for varsling ble revidert og vedtatt høsten 2018. Disse vil bli tilpasset til nytt avviks- og

forbedringssystem. Det ble i tillegg i 2018 gjennomført to heldagsseminar for ledere, tillitsvalgte og verneombud i

hvordan håndtere kon�ikter og trakassering i arbeidsmiljøet. Varsling, klage og avvik var også tema på seminarene.

 Avviksbehandling

I 2018 ble det rapportert 8187 avvikssaker i avviks- og forbedringssystemet Synergi, noe som tilsvarer en økning på

16% i forhold til 2017 (7 058). Ledere har ansvar for å saksbehandle alle rapporterte avvik. 72% av innrapporterte

avvik i 2018  er saksbehandlet og avsluttet mot 78% for 2017. En avvikssak vil ofte inneholde �ere kategorier.

Sammenlagt antall avvik fordelt på kategori vil derfor være høyere enn antall rapporterte avvikssaker (10 817 mot

8187).

Generelt er det en økning av registrerte avvik i Stavanger kommune i løpet av de siste 5 årene. Dette betyr

nødvendigvis ikke at det er en faktisk økning i antall avvik i organisasjonen, men det kan også bety en ønsket

forbedring i meldekulturen.
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4.12 Ansa�e og vikarer

I Stavanger kommune, eksklusiv foretakene, var det per 31. desember 2018 totalt 9 778 ansatte fordelt på 7 827

årsverk. Det inkluderer fast ansatte, vikarer, lærlinger (178) og ansatte i lønnet permisjon (267 personer). I tillegg

kommer ansatte på timelønn (ekstrahjelp/ringevikarer) og innleie av vikarer fra vikarbyrå. I 2018 har det vært en

økning på 89 årsverk (1,2 prosent) sammenlignet med 2017.

Figur 4.12 Utvikling i antall ansatte og antall årsverk i Stavanger kommune 2011-2018
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Rådmann med stab og støtte 274 278 4 1,5

Bymiljø og utbygging 212 221 9 4

By- og samfunnsplanlegging 89 100 11 12,7

Innbygger- og samfunnskontakt 56 62 6 10,1

Helse og velferd 2656 2765 109 4,1

Oppvekst og utdanning 4261 4202 -59 -1,4

Annet (lærlinger utgjør 170 årsverk i 2017 og 172 i

2018)
189 199 9 5

Stavanger kommune samlet 7738 7827 89 1,2
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Årsverksendringene skyldes i hovedsak endringene som følge av ny organisering fra 1.1.2018 med endring og

forskyvning av oppgaver mellom ulike tjenesteområder eller etablering av et nytt tjenesteområde (Innbygger og

samfunnskontakt). Helse og velferd har i løpet av 2018 startet opp Lervig sykehjem og overtatt ansvaret for Blidensol

sykehjem. Innen barnehageområdet har det vært arbeidet med omstilling og tilpasning av aktivitetsnivået som følge

av fortsatt nedgang av antall barn fra 0-5 år.

Vikarbyrå og timelønnet arbeidskraft

Stavanger kommune har behov for ekstra arbeidskraft i forbindelse med korttidsfravær (sykefravær,

velferdspermisjon, sykt barn o.l.), overtid og ferieavvikling. Behovet for ekstra arbeidskraft dekkes gjennom ekstra

timer fra ansatte i reduserte stillinger, ringevikarer, bruk av overtid eller innleie fra vikarbyråer.

Innleie fra vikarbyrå

Fra 2017 til 2018 har det vært en stor prosentvis økning i bruk av innleie fra vikarbyrå. Totalt har utgifter til innleie fra

vikarbyråer økt med 38,5 %  i 2018 sammenlignet med 2017. Det har vært en økning blant samtlige

virksomhetsområder.

Tabell 4.2 Utvikling i antall årsverk per tjenesteområde og endringer fra 2017 til 2018

Ansatte på fast lønn per 31. desember

Antall

ansatte

2017

Årsverk

2017

Antall

ansatte

2018

Årsverk

2018

Fast ansatte 8269 6702 8590 6725

Vikarer/midlertidige ansatte 1235 866 1353 930

Lærlinger 171 170 179 172

Sum Stavanger kommune* 9374 7738 9778 7827

Av total sum utgjør ansatte i lønnet permisjon 258 226 267 226

*        

*Total sum av antall ansatte er ikke det samme som summen av faste/vikarer/midlertidige

og lærlinger. Det skyldes at en ansatt kan ha 50 prosent fast stilling og 50 prosent stilling

som vikar. Denne ansatte vil da bli telt to ganger, både som fast og vikarer/midlertidige,

men kun én gang i summen.

       

Tabell 4.3 Antall ansatte i 2017 og 2018 i ulike stillingsgrupper og i lønnet permisjon
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Figur 4.13 Innleie av vikartjenester 2014-2018. Tall i tusen kr.

Den utfordrende rekrutteringssituasjonen av sykepleiere har gjort det nødvendig med innleie fra vikarbyrå for å

opprettholde forsvarlig drift. Vikarbyrået som Stavanger kommune har hatt avtale med har ofte ikke klart å levere i

henhold til behovet, noe som har ført til merkostnader ved innleie hos andre byråer med dårligere avtalebetingelser.

Økt sykefravær kombinert med et økt hjelpebehov i kommunen førte også til økt behov for innleie fra vikarbyrå.

Skolene bruker i mindre grad enn de andre virksomhetsområdene vikarbyråer for å dekke sitt behov for vikarer. I

2018 ble det imidlertid vanskeligere for skolene å få tak i vikarer selv (timelønnede ringevikarer), og bruken av

vikarbyråer gikk derfor opp.

Timelønnet arbeidskraft

Stavanger kommune brukte i 2018 i underkant av 600 timelønnede årsverk i forbindelse med ferieavvikling,

korttidsfravær, merarbeid/overtid. Totalt har det vært en økning i bruk av timelønnede årsverk på 10,3 prosent i 2018

sammenlignet med 2017.

4.13 Virksomhetsstyring og internkontroll

Stavanger kommune har arbeidet for å videreutvikle et helhetlig, overordnet system for virksomhetsstyring i

2018.  Grunnlaget for arbeidet er COSO-rammeverket  for risikostyring og internkontroll, og har innledningsvis hatt

størst oppmerksomhet på de konsernomfattende internkontrollområdene.
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Ny kommunelov § 25-1

§ 25-1 Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen 

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og

forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

§ 25-2 Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn 

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om resultater fra

statlig tilsyn minst én gang i året.

Den pågående implementeringen av tekniske løsninger for henholdsvis virksomhetsstyring, avvik og forbedring skal

sikre en helhetlig virksomhetsstyring, herunder ivaretakelse av internkontroll og risikostyring. Arbeidet med

implementeringen av helhetlig virksomhetsstyring er basert på prinsipper om ressurseffektivitet, enkelhet og

relevans samtidig som ansvar og myndighet skal tydeliggjøres. Det er tatt utgangspunkt i ny kommunelov  som i enda

større grad regulerer internkontrollen. Loven trer i kraft sommeren 2019.

Regelverk for internkontroll i Stavanger kommune ble som ett av tiltakene i prosjektet «Videreutvikling av system for

sektorovergripende internkontroll » vedtatt av bystyret i januar i sak 6/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690833?agendaItemId=212630). Som et supplement til regelverket er det utarbeidet

retningslinjer som beskriver leders ansvar og oppgaver for utøvelse av risikostyring og internkontroll i praksis. Det

pågår et arbeid for å harmonisere internkontrollarbeidet med årshjul for kommunens handlings- og økonomiplan.

Retningslinjer og regelverk for internkontroll vil benyttes som en del av lederopplæringen i Stavanger kommune.

Forvaltningsrevisjoner og tilsyn

Stavanger kommune fører oversikt over pågående forvaltningsrevisjoner og tilsyn. Nedenfor følger en oversikt over

hvilke forvaltningsrevisjoner som pågår eller er avsluttet, og hvilke tilsyn som er gjennomført i 2018.

Forvaltningsrevisjoner

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon -

Innovasjon ved offentlige

anskaffelser

Oppfølging under 

Forvaltningsrevisjon -

Oppfølging

rusmisbrukere/rusvern

Ferdi

Forvaltningsrevisjon -

Oppfølging forebygging

av svart arbeid

Ferdigbehandlet - ny tilbakemelding fra rådmann når sak Oslo modell er behandle
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Forvaltningsrevisjoner

Forvaltningsrevisjon -

Oppfølging Skolemiljøet i

Stavanger – håndtering

av mobbesaker

Oppfølgingsrapport

Forvaltningsrevisjon -

Oppfølging forebygging

og håndtering av

misligheter og

korrupsjon

Tilleggsforslag følges op

Forvaltningsrevisjon -

Varslingsrutiner og

kon�ikthåndtering

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

Selskapskontroll med

forvaltningsrevisjon

IVAR IKS

Ferdi

Forvaltningsrevisjon -

Ungdomsmiljø – rus/vold

og skolefravær

Rapport under 

Forvaltningsrevisjon - IT-

sikkerhet
Rapport under 

Forvaltningsrevisjon -

Vedlikehold av bygg og

vedlikeholdsetterslep

Rapport under 

Forvaltningsrevisjon -

Skolehelsetjenesten
Rapport under 

Selskapskontroll

Stavanger konserthus
Rapport under 

Selskapskontroll

Rogaland Brann og

Redning IKS

Oppfølging innen 6 mnd. Ny rap

Forvaltningsrevisjon -

Stavanger kommunes

arkiv- og

dokumentbehandling  

Oppfølging under 

Forvaltningsrevisjon -

Beredskap på

virksomhetsnivå

Tilbakemelding til bystyret vedr. ansvarsdeling i kri

Forvaltningsrevisjon -

Internkontroll
Ferdigbehandlet – ny rapport vurderes på et sener
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Tabell 4.4 Forvaltningsrevisjoner 2018

Forvaltningsrevisjoner

Forvaltningsrevisjon -

Barnevern
Ferdi

Forvaltningsrevisjon -

Øremerkede midler /

statlige tilskudd

Ferdi

Forvaltningsrevisjon -

Integrering og bosetting
Ferdi

Forvaltningsrevisjon -

Klimagassutslipp
Ny bestilling av rap

Forvaltningsrevisjon -

Effekt av skjenkeregler

Forvaltningsrevisjon

- Kvalitet i eldreomsorg /

Leve hele livet

Forvaltningsrevisjon -

Kreativt samarbeid med

frivillige organisasjoner

Forvaltningsrevisjon -

Tilskudd til private

barnehager

Tilsyn 2018

Fylkesmannen

Statlige tilsyn med kommunene og fylkeskommunen i Rogaland i 2018 (Samarbeid Mattilsynet - Arbeidstilsynet - Arkivverket -

Kartverket - Skatt Vest og Statens Vegvesen)

Tilsyn med kommunens plikter etter introduksjonsloven Gjennomført høst 2017 - oppfølging i 2018)

Tilsyn med EMbo Stavanger 

Tilsyn med EMbo Stavanger - Bufetat – årlig etterkontroll av godkjente private og kommunale barnevernsinstitusjoner

Tilsyn med Krisesenter 2018-2019 

Mattilsynet

Tilsyn Haugåstunet sykehjem

Tilsyn Bergåstjern sykehjem
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Tilsyn 2018

Tilsyn Lervig sykehjem

Tilsyn Søra Bråde bofelleskap - Detaljomsetning og servering av mat og drikke

Stavanger kommune ved Helsesjefen

Tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager i 2018

Tilsyn ved helseinstitusjoner

Tilsyn ved videregående skoler

Tilsyn ved tatoveringsstudioer

Tilsyn ved alle badeanlegg iht. Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Rogaland Brann- og redning IKS – Forprosjekt/Pilotprosjekt – Innføring av feiing og tilsyn i fritidsboliger i 10 eierkommuner

Branntilsyn i 10 sykehjem

Branntilsyn i 9 grunnskoler

Branntilsyn i 8 barnehager

Branntilsyn i 7 kulturhus, bydelshus, fritidsbygg og administrasjonsbygg

Branntilsyn - revisjonstilnærmet tilsyn av 5 bofellesskap og omsorgsboliger

Branntilsyn i 3 andre bofellesskap 

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. 

Tilsyn vold og trusler ved 4 kommunale sykehjem

Tilsyn vold og trusler ved 1 bofellesskap

Postalt tilsyn - krav om opplysninger om røykfritt arbeidsmiljø ved ett sykehjem

Postalt tilsyn - krav om opplysninger om forebygging av helseskader som skyldes eksponering for asbest�ber

Tilsyn kommunalt foretak - HMS-kort bygge- og anleggsplasser

EL-tilsyn

Kommunale boliger/bofellesskap/eiendommer - Kontroll av elektriske anlegg

Tabell 4.5 Tilsyn 2018
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Høringer

Når lover og forskrifter endres, sender statsforvaltningen endringsforslagene som regel på høring. En

høringsuttalelse er en påvirkningsmulighet for berørte parter. Stavanger kommune mottok 91 saker, hovedsakelig fra

departement og direktorat, med mulighet til å avgi høringsuttalelse i løpet av fjoråret. Det er bare høringssaker som

berører Stavanger kommune, det er aktuelt for kommunen å besvare. Av de 91 sakene ble 33 besvart med

høringsuttalelse. De øvrige 58 sakene ble ikke besvart, og en del av disse er ikke aktuelle for Stavanger kommune. Det

er igangsatt et arbeid med hensikt å bruke den digitale løsningen for virksomhetsstyring til å informere om status for

kommunens arbeid med høringssaker.
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5 Oppvekst og utdanning

Stavanger kommune har i 2018 prioritert tiltak for å inkludere alle barn i barnehage, på

skole og på fritidsarenaer. Områdesatsinger i bydeler med levekårsutfordringer er

sentrale virkemidler i dette arbeidet. Rekruttering og kompetanse er nøkkelfaktorer for å

sikre kvalitet i tjenestene. I skolen er det satset stort på digitale verktøy.

5.1 Innledning

Bedre oppvekstvilkår

Barnehage og skole er viktige arenaer for inkludering, og for å motvirke at fattigdom og sosiale ulikheter går i arv.

Barn med annet morsmål enn norsk, deltar i mindre utstrekning enn norskspråklige barn i barnehage og SFO.

Gjennom oppfølging av tiltaksplanen Barn vil være med!  har Stavanger kommune iverksatt en rekke kompenserende

tiltak, som skal gi barn i en vanskelig livssituasjon bedre muligheter til å delta og bidra i fellesskapet på lik linje med

andre barn. Tiltakene skal bidra til å gi barna en mest mulig forutsigbar bosituasjon, anledning til å gå i barnehage og

på SFO, støtte i skolearbeidet og mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Områdesatsinger

På Storhaug er det igangsatt en statlig støttet områdesatsing og i Kvernevik satses det på prosjektet Nye muligheter i

Kvernevik . Planen for et områdeløft i Hillevåg ble vedtatt i desember 2018. Oppveksttjenestene har en viktig rolle i

arbeidet for å bedre levekårene for barn og unge i disse områdene.

Barn og unges medvirkning

Samhandling med barn og unge er avgjørende for å skape gode tjenester. Stavanger kommune vil styrke barns

medvirkning. Fra 2018 deltar kommunen i storbynettverket Mitt liv Oppvekst , der temaet er å utvikle gode

oppveksttjenester i kommunene basert på kunnskap fra barn.

Kvalitetsplan for barnevern

Den første kvalitetsplanen for barneverntjenesten i Stavanger, kalt En åpnere barneverntjeneste , ble utarbeidet og

politisk behandlet i 2018. Planen gir retning for hvordan barneverntjenesten bør organiseres og utvikles gjennom

satsing på kompetanse og samhandling med andre virksomheter.

Dimensjonering av barnehagekapasiteten

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune
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Tallet på barn i alderen 0 til 5 år fortsatte å gå ned i 2018. Omstilling og tilpasning av aktivitetsnivået har derfor vært

prioritert på barnehageområdet. Barnehagebruksplanen er revidert og gjelder for tidsrommet 2019 -2023.

Tidlig innsats

Satsingen på Rett hjelp tidlig er videreutviklet gjennom en ny satsing på tverrfaglige barnehageteam . Teamene skal

øke barnehagenes kompetanse til tidlig å oppdage behov og tilrettelegge tilbudet for barn som trenger det. I 2018 ble

det igangsatt en ekstern vurdering av det samlede tilrettelagte barnehagetilbudet i kommunen, med sikte på bedre

utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

Nye nasjonale normer for pedagogtetthet

Det er innført nye nasjonale normer for pedagogtetthet i barnehage og skole. Arbeidet med å rekruttere nok

kvali�serte ansatte har hatt høy prioritet i 2018.

Kompetanseutvikling i tjenestene

De ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten på tjenestene. Stavanger kommune har også i 2018 satset på

kompetanseutvikling for å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere i oppveksttjenestene.

IKT-satsing i skolen

I skolen er utrullingen av digitale enheter til alle elever fullført i 2018. Alle elever fra 1. til 10. trinn har nå fått sitt eget

digitale verktøy til bruk i læringsarbeidet. Kompetanseutvikling for å sikre at nettbrettene blir brukt slik at de bidrar

til økt motivasjon og læringsutbytte hos elevene har vært prioritert.

God gjennomføring i grunnopplæringen

Skolen skal gi barn og unge kompetanse og grunnleggende ferdigheter som gir dem mulighet til å gjennomføre

videregående opplæring og få et arbeid etter endt utdanning. Kvalitets- og utviklingsmeldingen for stavangerskolen

2018 viser at skolene i Stavanger oppnår gode resultater. Elevene har høy faglig kompetanse og både elever og

foreldre gir uttrykk for høy grad av tilfredshet med skoletilbudet. 87 prosent av elevene som gikk ut av grunnskolen

våren 2017, har i løpet av 2018 fullført og bestått første år i videregående opplæring. Tiltakene Glidelåsen  og

kombinasjonsklasser  er videreført for å forebygge frafall.

Ungdomskriminalitet

Det har vært endringer i ungdomsmiljøet, og den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten økte med 36 prosent i

2018. Både uteseksjonen, barneverntjenesten og K46 opplevde økt pågang. Politiet og kommunen har et tett og

forpliktende samarbeid for å forebygge kriminalitet og følge opp ungdommer som begår straffbare handlinger.

Bosetting og integrering

Skiftningene i �yktningsituasjonen de siste årene har ført til økt behov for �eksibilitet i planleggingen av bosettings-

og oppfølgingsarbeidet i kommunen. I 2018 bosatte kommunen 136 �yktninger. Lave anmodningstall gjorde at EMbo

kun bosatte fem enslige mindreårige �yktninger.

D lt k l i i t d k j t f t tt h M 500 k �kk i 2018 tilb d
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Deltakelsen i introduksjonsprogrammet er fortsatt høy. Mer enn 500 voksne �kk i 2018 tilbud om

grunnskoleopplæring eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap kombinert med tiltak som forbereder til videre

opplæring eller jobb.

Public Oppvekst

Arbeidet med å forenkle og sikre den elektroniske arbeids�yten i og mellom virksomhetene i oppvekst og utdanning

ble videreført i 2018. Prosjektet Public oppvekst  skal sørge for at dokumentasjon som i dag i hovedsak oppbevares i

papirbaserte elev- og barnemapper arkiveres digitalt og kan brukes på tvers av skoler, barnehager, PPT og aktuelle

fagavdelinger. Arbeidet er også en del av papirløs saksbehandling og Smartby-satsingen.

Forberedelser til kommunesammenslåing – Nye Stavanger

Forberedelsene til å bli en større kommune startet i 2018. Det skal etableres nye og felles systemer og samarbeid

mellom virksomheter i dagens kommuner Finnøy, Rennesøy og Stavanger til beste for barn og unge i hele Nye

Stavanger. Kommunedekkende virksomheter som PPT, kulturskolen, barnevernet og helsestasjonstjenesten

forbereder seg på å være til stede i en ny kommune med større geogra�sk utstrekning.

5.2 Barnehage

5.2.1 Barnehage

Opptak og dimensjonering

Alle barn med lovfestet rett til barnehageplass �kk tilbud om en plass i 2018. På grunn av god kapasitet var det

supplerende opptak gjennom året, slik at også mange barn uten barnehagerett �kk et tilbud.

Samlet sett har Stavanger overkapasitet av barnehageplasser, mens enkelte bydeler har underkapasitet. Dette gjelder

spesielt i sentrumsnære områder. 150 kommunale plasser ble avviklet i 2018, noe som har gitt bedre balanse mellom

behov og kapasitet.

Innsatsen for å rekruttere minoritetsspråklige barn til barnehage ble videreført i 2018. Alle åpne barnehager i

Stavanger er nå gratis å bruke. Erfaringer viser at åpen barnehage er en viktig arena for å rekruttere

minoritetsspråklige barn til ordinær barnehage. Stavanger kommune har også etablert en ny åpen barnehage –

Smiodden åpen barnehage i Kvernevik.

Kompetanse og kvalitet

De ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten på det pedagogiske tilbudet i barnehagen. Arbeidet med å

implementere den nye, nasjonale rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver har hatt høy oppmerksomhet i

2018. Stavanger kommune har utarbeidet en egen implementeringsveileder og en kursrekke som skal støtte

barnehagene i dette arbeidet.

I 2018 ble det gjennomført en rekke kurs for alle yrkesgrupper i barnehagene, for å følge opp kvalitetsplattformen i

kvalitetsplanen Stadig bedre.  Ti barnehager har igangsatt prosjekter som skal bidra til å utvikle kompetansen innen

ulike satsingsområder i planen. Stavanger deltar også med tre barnehager i det nasjonale prosjektet Inkluderende

barnehage- og skolemiljø.
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Fra 1. august 2018 er det innført en ny bemannings- og pedagognorm for barnehagene. Det kreves nå at barnehager i

Norge har minst én voksen per seks barn over tre år og minst én voksen per tre barn under tre år. Det skal også være

én pedagogisk leder per sju barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Økt pedagogtetthet vil heve kvaliteten i barnehagene. Det vil imidlertid ta tid å få rekruttert nok pedagoger til å

oppfylle normkravet. Det er underskudd på barnehagelærere i hele regionen, og �ere barnehager opplever

utfordringer med å få rekruttert nok kvali�sert personale. Voksentettheten i barnehagene i Stavanger er høy nok til at

bemanningskravet innfris, men det er for få av de ansatte som har barnehagelærerutdanning. Flere barnehager er

blitt innvilget dispensasjon fra utdanningskravet. Barnehagene opplever også utfordringer med overtallighet av

ufaglærte ansatte. Tiltak for å rekruttere og beholde pedagogiske ledere, og å stimulere ansatte til å ta

barnehagelærerutdanning, har derfor hatt høy prioritet i Stavanger i 2018.

Barnehageåret 2017-2018 �kk 70 nyansatte og nyutdannede barnehagelærere systematisk profesjonsveiledning.

Nyutdannede nyansatte får gjennom denne ordningen oppfølging og veiledning fra en mentor for å få en god start på

yrkeskarrieren. Ordningen er et viktig tiltak for å rekruttere og beholde barnehagelærere i stavangerbarnehagen.

Barnehageåret 2018-2019 får 65 nyutdannede barnehagelærere slik systematisk profesjonsveiledning.

Det er i 2018 opprettet tverrfaglige barnehageteam i alle bydeler i Stavanger kommune. De tverrfaglige

barnehageteamene skal øke barnehagenes kompetanse til tidlig å oppdage behov og tilrettelegge barnehagetilbudet

for barn som trenger det. Teamene er sammensatt av ressurspersoner fra helsestasjonen, barneverntjenesten, fysio-

og ergoterapitjenesten og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og koordineres av PPT. Satsingen er en

videreutvikling av arbeidet i tverretatlig førskoleteam (TEFT) og Rett hjelp tidlig.

Kvalitetssystem og tilsynssystem

Kommunens arbeid med å utvikle kvalitets- og tilsynssystemet for de kommunale og private barnehagene ble

videreført i 2018. Nøkkelinformasjon om barnehagene systematiseres for å få et samlet og helhetlig bilde av den

enkelte barnehagens ståsted. Informasjonen danner utgangspunkt for å gi rett støtte og oppfølging til virksomheter

som har utfordringer.

Stavanger kommune har gjennomført tre hendelsesbaserte tilsyn i 2018. To av tilsynene ble avsluttet i 2018. Det ene

tilsynet resulterte i at barnehagen måtte stenges.

Styrket barnehagetilbud

Kostnadene til styrket barnehagetilbud fortsatte å øke i 2018. Stavanger kommune har engasjert ekstern bistand for

å vurdere organiseringen av det samlede tilrettelagte barnehagetilbudet i kommunen, med sikte på bedre utnyttelse

av tilgjengelige ressurser.

Økonomi

Barnehagerammen har tilnærmet balanse mellom regnskap og budsjett i 2018. Regnskapsresultatet viser et

mindreforbruk på kr 0,9 mill. Forbruket utgjør 99,9 prosent av en totalramme på kr 1 042 mill.

Kommunale barnehager hadde et merforbruk på kr 6,0 mill. i 2018. Forbruket utgjorde 100,9 prosent av en

nettoramme på kr 697,1 mill. Merforbruket skyldtes i hovedsak at barnehagene �kk overtallige ansatte da kommunen

måtte redusere antall barnehageplasser. Høyere sykefravær gjorde også at  kostnadene til bruk av vikar gikk opp.
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Barnehagerammen ble styrket med kr 25 mill. i andre tertial, i hovedsak fordi andelen små barn i barnehage var

høyere enn forventet. Barnehageplasser for små barn koster mer enn barnehageplasser for store barn. Andelen små

barn har steget mest i private barnehager. Samlet merkostnad til økt andel små barn i barnehage er estimert til kr 23

mill. i 2018. Kr 2 mill. av budsjettøkningen i andre tertial var knyttet til økt bruk av gratis kjernetid.

Figur 5.1 Andel små barn i barnehage

Fra 1. august 2016 �kk alle 3-, 4-, og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis

oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen er et nasjonalt tiltak for å motvirke barnefattigdom. I Stavanger er

ordningen utvidet til å gjelde alle barnehagebarn. Kostnadene til gratis kjernetid har fortsatt å øke og utgjorde kr 12,2

mill. i 2018. Nedgangskonjunkturen i regionen de siste årene har trolig bidratt til denne økningen.

Andel små barn i barnehage

2015 2016 2017 2018

33 %

34 %

35 %

36 %

37 %

40 000

101



Figur 5.2 Utvikling i utbetaling av moderasjon. Tall i tusen kr

5.2.2 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

Effektiv utnyttelse av ressursene

Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud har videreført arbeidet med organisatoriske tilpasninger og

effektivisering av driften. Ressurssenteret satser på å utvikle et robust fagmiljø for å opprettholde og videreutvikle

senterets primærtjenester.

Antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp økte våren 2018. Dette førte til at merforbruket ved

ressurssenteret også økte. Høsten 2018 ble det hentet inn ekstern bistand for å vurdere organiseringen av det

samlede styrkete barnehagetilbudet i kommunen. Endelig rapport vil foreligge i februar 2019. Samarbeidet mellom

ressurssenteret, PPT og barnehagene er intensivert for å håndtere utfordringene med meraktivitet og samtidig gi

barn med lovpålagte rettigheter et helhetlig og likeverdig barnehagetilbud.

Ressurssenteret har også i 2018 jobbet med å redusere og avslutte saker når mål er oppnådd. På den måten frigjøres

ansatte til å gjennomføre nye tiltak.

Ressurssenteret har drevet kontinuerlig internopplæring for å sikre at de ansatte har kompetanse i tråd med

sakkyndig vurdering i de sakene de jobber med.

Økonomi

Regnskapsresultatet for ressurssenteret viser et merforbruk på kr 4,6 mill. i 2018. Av en ramme på kr 84,7 mill. utgjør

dette en forbruksprosent på 105. Antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp økte i 2018. Samtidig gikk gjennomsnittlig

antall tildelte timer per vedtak ned. Mange vedtak med få timer gir generelt dårligere ressursutnyttelse enn få vedtak

med mange timer. Ressurssenteret økte antall årsverk for å oppfylle rettighetene til spesialpedagogisk hjelp.

Kostnadene til lønn og sosiale utgifter gikk opp med 10 prosent mot året før. Lønn og sosiale utgifter utgjør over 95

prosent av ressurssenterets samlede utgifter.

SØSKENMODERASJON BARNEHAGE INNTEKTSMODERASJON BARNEHAGE
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5.3 Skole

5.3.1 Skole og SFO

Arbeid med elevenes skolemiljø

Stavanger kommune har i 2018 fortsatt arbeidet med å skape gode læringsmiljøer. Skoleledere og medlemmer av

skolenes driftsstyrer og skolemiljøutvalg har deltatt på kurs om skolemiljø. I tillegg har skoleledere deltatt på egne

temasamlinger i regi av mobbeombudet i Stavanger. Lenden skole og ressurssenter er et viktig kompetansemiljø for

Stavanger kommune. Lenden har fått større oppdragsmengde når det gjelder å bistå skolene i arbeidet med å skape et

godt og trygt skolemiljø. Stavanger deltar med tre skoler i det nasjonale prosjektet Inkluderende barnehage- og

skolemiljø .

Arbeid mot frafall i videregående opplæring

Forebygging og tidlig innsats står sentralt i Stavanger kommunes arbeid for å sikre at �ere elever gjennomfører

videregående opplæring. Stavanger kommune deltar i utprøvingen av driftsmodellen Glidelåsen  i samarbeid med

Rogaland fylkeskommune. Målet er å hindre frafall ved å skape en trygg overgang til videregående skole for utsatte

elever.

Stavanger kommune har videreført samarbeidet med Rogaland fylkeskommune om et �eksibelt opplæringstilbud for

�erspråklige elever ved Godalen videregående skole. Gjennom dette tilbudet får ungdommer med mangelfull

skolebakgrunn og kort botid i Norge, ekstra grunnskoleopplæring, slik at de står sterkere rustet til å gjennomføre

videregående opplæring.

Lærertetthet

Fra høsten 2018 er det innført en nasjonal norm for lærertetthet i grunnskolen. Normen fastsetter at det skal være

maks 21 elever per lærer på 5.-10. trinn og maks 16 elever per lærer på 1.-4. trinn i skolen. Normen setter ikke noen

regel for klassestørrelse, men viser hvor mange lærerårsverk skolene må bemanne hvert hovedtrinn med.

Stavanger kommune har arbeidet hardt for å rekruttere nok lærere til å oppfylle normen på alle skolene. Særlig på

1.-4. trinn har det vært en utfordring å skaffe nok kvali�serte lærere. Opplysninger registrert i Grunnskolens

informasjonssystem (GSI) høsten 2018, viste at av de 26 ordinære barneskolene i Stavanger, var det 16 skoler som

oppfylte normen om lærertetthet på 1.-4. trinn, mens 23 skoler oppfylte normen om lærertetthet på 5.-7. trinn. Av de

13 ordinære ungdomsskolene, var det 8 skoler som oppfylte normen om lærertetthet på 8.-10. trinn.

Stavanger har deltatt i den nasjonale følgeforskningen til satsingen på økt lærertetthet. Prosjektet LÆREEFFEKT skal

utvikle kunnskap om effektene av ulike former for økt lærertetthet i småskolen. 18 skoler bidrar i delprosjektet 1+1 –

smågruppeundervisning i matematikk på småskoletrinnet , der målet er å undersøke om matematikkundervisning i

små grupper vil gi elevene bedre tilpasset opplæring og større læringsutbytte. Prosjektet er nå inne i sitt tredje av �re

år.

Lokalt samarbeid om kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling for lærere og skoleledere har fortsatt hatt høy prioritet i 2018. 81 lærere har gjennomført

videreutdanning gjennom den nasjonale ordningen Kompetanse for kvalitet , og 25 avdelingsledere og lærere har
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fullført Stavanger kommunes egen rektorskole. 70 nytilsatte lærere har fått oppfølging gjennom kommunens eget

program for veiledning av nyutdannede lærere.

Kunnskapsdepartementet har innført en ny ordning for organisering og �nansiering av arbeidet med

kompetanseutvikling i skolen. Utviklingsarbeidet skal nå styres lokalt. Stavanger og sju andre kommuner i Rogaland

har sammen med universitetet laget en plan for samarbeidet om kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling i skolene

fram til 2022. Fem skoler i Stavanger har i startet et utviklingsarbeid på egen skole under veiledning fra universitetet.

Praksisopplæring og universitetsskolesamarbeid

Lærerstudenter ved Universitetet i Stavanger får praksisopplæring på skoler i Stavanger. I 2018 har tolv skoler i

Stavanger inngått �reårige avtaler med universitetet om praksisopplæring.

Lunde skole er plukket ut til å være universitetsskole i universitets nye pilotsatsing. En universitetsskole er en

praksisskole som skal ha et spesielt samarbeid med universitetet.

Lærerspesialistordning

Sju lærere fra seks skoler deltar i et toårig prøveprosjekt med lærerspesialistordning i norsk. Prosjektet er en strategi

for å beholde dyktige faglærere i klasserommet, samtidig som lærerne skal bidra til skolebasert kompetanseutvikling.

13 lærere har deltatt på videreutdanning for å bli lærerspesialister i norsk eller matematikk.

IKT-satsing i skolen

IKT-satsingen i skolen er videreført i 2018. Alle elever i stavangerskolen har nå fått sin egen digitale enhet til

disposisjon i læringsarbeidet. For å lykkes med bruk av de digitale verktøyene i undervisningen, har Stavanger

kommune opprettet prosjektet Ressursgruppe for IKT i stavangerskolen . Prosjektet skal �nne nye bruksområder for

digital teknologi for å oppfylle målene om mer og bedre læring for elevene.

Fem ungdomsskoler har deltatt i forsøket med programmering som valgfag. Skolene har inngått et samarbeid med

barneskolene for å bringe kunnskapen om programmering videre til elevene der.

Stavanger kommune har, sammen med nær 60 andre kommuner, engasjert seg i et nasjonalt samarbeid om en

innovativ anskaffelse av digitale læremidler, ledet av Bærum kommune. Statped og Utdanningsdirektoratet støtter

også prosjektet. Målet er å få leverandørene til å utvikle løsninger som dekker skolenes behov for bruk av digitale

læringsressurser, med elevens læring i sentrum.

Satsing på elever med stort læringspotensial

Satsingen på elever med stort læringspotensial ble videreført i 2018. Barneskolene fullførte sin deltakelse i

nettverket som er etablert for å heve skolenes kompetanse på området, og ungdomsskolene startet opp som siste

pulje.

Det er etablert et samarbeidsprosjekt mellom Stavangerskolen og Smartbyen Stavanger hvor 22 elever fra ulike

ungdomsskoler deltar. Elevene lærer om tjenestedesign og innbyggerinvolvering, utvikler prototyper og lager

presentasjoner av prosjektene de jobber med.

Aktiv skole
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Til nå har om lag halvparten av skolene fått veiledning i å bruke fysisk aktivitet i opplæringen gjennom prosjektet

Aktiv skole . Fysio- og ergoterapitjenesten samarbeider med lærere og skoler som ønsker å komme i gang med fysisk

aktiv læring. Prosjektet �kk tildelt innovasjonsmidler i 2018. Kommunen har også fått støtte fra Norges forskningsråd

til å gjennomføre en forskningsstudie knyttet til prosjektet.

Styrket svømmeopplæring i stavangerskolen

Stavanger kommune har styrket svømmeopplæringen i 2018. Kommunen �kk tilskudd fra fylkesmannen til å gi ekstra

svømmeopplæring til minoritetsspråklige elever på 5.-10 trinn som ikke kan svømme. I løpet av 2018 �kk 174 elever i

stavangerskolen �kk tilbud om intensivkurs i skolens ferier og/eller styrket svømmeopplæring på innføringsskolen på

Johannes læringssenter.

Økte kompetansekrav og krav om å gjennomføre ferdighetsprøve i svømming for alle elever på 4. trinn har gjort det

nødvendig å intensivere og øke kvaliteten på svømmeopplæringen. Bystyret bevilget kr 1 mill. kroner i budsjettet for

2018 til å styrke den ordinære svømmeopplæringen på 4. trinn. Midlene ble brukt til å leie inn instruktører fra

svømmeklubbene og til ekstra transport slik at �ere skoler �kk mulighet til å drive opplæring og ferdighetstrening i

store basseng.

Forsøksordning med gratis deltidsplass i SFO

Stortinget har bevilget midler til et prøveprosjekt med gratis deltidsplass i SFO, der Stavanger deltar. Tiltaket skal

bidra til styrket sosial integrering og inkludering, samt stimulere elevenes språkutvikling. Kalenderåret 2018 �kk 321

elever gratis deltidsplass i SFO gjennom denne forsøksordningen.

Den kulturelle skolesekken

Gjennomsnittlig �kk hver elev i stavangerskolen delta på 2,9 kulturarrangementer i regi av den kulturelle skolesekken

skoleåret 2017-2018. I tillegg �kk elevene oppleve to konserter gjennom skolekonsertordningen. Totalt ble det

tilbudt 44 produksjoner fordelt på sjangrene dans, �lm, kulturarv, litteratur, musikk, teater og visuell kunst.

Nye skoler

Arbeidet med å planlegge utvidelse av skolekapasiteten på Storhaug fortsatte i 2018. Det arbeides med å �nne gode

løsninger for å bygge en ny barneskole sammen med ulike andre funksjoner som idrett, kontor, næring, parkering og

barnehage i kvartalet hvor Lervig sykehjem ligger. Formannskapet vedtok i sak 50/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690933?agendaItemId=214266) at det skal arbeides videre med å utarbeide rom og

byggeprogram, mulighetsstudier og reguleringsplan for området.

På Vaulen har det vært utarbeidet to mulighetsstudier for bygging av en ny barneskole med større kapasitet og med

en bydelskulturskole knyttet til seg. Det har både vært sett på mulighetene for å bygge ny skole på dagens tomt og et

alternativ der den nye skolen plasseres i området som er under utvikling nær Vaulen-banen. Foreldre og naboer har

vært invitert til få informasjon og gi innspill i arbeidet.

Arbeidet med å forberede bygging av ny Madlamark skole fortsatte i 2018. Skolen bygges som en to parallellers

barneskole med spesialavdeling for multifunksjonshemmede og skal stå klar til inn�ytting høsten 2021.

I 2018 startet arbeidet med å bygge Gautesete skole om til en ren ungdomsskole tilpasset dagens
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undervisningsformer. Mens byggearbeidene pågår drives skolen i midlertidig leide lokaler i tidligere Hinna

videregående skole.

Økonomi

Regnskapsresultatet for grunnskolene i Stavanger viser et merforbruk på kr 1,9 mill. av en budsjettramme på kr 1,3

mrd. Dette tilsvarer et forbruk på 100,1 prosent. Syv skoler hadde et forbruk over 103 prosent, mens tre skoler hadde

et forbruk under 97 prosent.

I 2018 ble det innført en ny tildelingsmodell. Den nye modellen skal sikre at alle skolene – uavhengig av størrelse – har

økonomisk handlingsrom til å drive en god skole. Overgangen til ny modell har i hovedsak gått bra, men noen skoler

trenger mer tid til å tilpasse seg endrede rammer.

Høsten 2018 ble det innført en nasjonal norm for lærertetthet i grunnskolen. Skolene ble tilført statlige øremerkete

midler for å �nansiere normen om maks 16 elever per lærer på 1.-4. trinn og maks 21 elever per lærer på 5.-10. trinn.

Satsingen på IKT i stavangerskolen ble videreført i 2018. Skolene �kk i løpet av året tilført midler til kjøp av

Chromebooks for elever på 2.-7.trinn samt til alle lærere og miljøarbeidere. Dette utgjorde kr 27,6 mill.

5.3.2 Kulturskolen

Bydelskulturskolen på Hundvåg har i 2018 tatt i bruk nye lokaler på Hundvåg skole. Bydelskulturskolen har 190

elevplasser inneværende skoleår, og tilbudet er blant annet utvidet med dans.

Kulturskolen har i 2018 startet opp to nye undervisningstilbud i musikk – på orgel og harpe. Harpeundervisningen er

lagt til kulturskolens lokaler i Bjergsted, mens undervisningen på pipeorgel i all hovedsak gjennomføres i kirker. Det er

inngått en avtale hvor kulturskolen får bruke kirkene vederlagsfritt til dette formålet.

Kulturskolen driver i samarbeid med universitetet og fakultet for utøvende kunstfag, et eget talentutviklingsprogram

for elever mellom 13 – 19 år. I 2018 var det totalt 50 elever knyttet til dette programmet.

I 2018 har Kulturskolen stått for 17 produksjoner for den kulturelle skolesekken (DKS). Totalt deltok 14 262 elever i

disse produksjonene, enten som publikum eller som deltakere. Kulturskolen hadde DKS-produksjoner totalt 166

dager i løpet av året.

Skolen hadde høsten 3 652 elevplasser. I tillegg kommer barn og unge i Stavanger som har et tilbud gjennom

kulturskolen i byens kor og korps (dirigentordningen).

I musikkterapi har skolen aktivitet på 4 av byens sykehjem/aldershjem. Dette kommer i tillegg til eget

musikkterapeutisk tilbud på kulturskolen for barn og unge.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Kulturskolen viser et merforbruk på kr 0,3 mill. av en budsjettramme på kr 39,5 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 100,8 og anses å være balanse.

5.3.3 Johannes læringssenter

Antall aktive deltakere i introduksjonsprogrammet fortsatte å øke i 2018. Ved utgangen av året var antallet mer enn

fordoblet fra 2016. Introduksjonsprogrammet ble lagt om i løpet av 2018. Johannes læringssenter har fortsatt ansvar
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for norskopplæring og grunnskoleopplæring, mens ansvaret for veiledning, kvali�serende kurs og jobbpraksis er

overført til Flyktningseksjonen.

Johannes læringssenter har i 2018 vært aktive i tre utviklingsprosjekter med støtte av Integrasjons- og

mangfoldsdirektoratet (IMDi). To prosjekter var innrettet mot voksne introdeltakere og hadde mål om henholdsvis

digital kompetanse og arbeidspraksis og praksisrelevant norskopplæring. Det tredje prosjektet er et samarbeid med

Rogaland fylkeskommune om såkalte kombinasjonsklasser for �erspråklige elever. Ungdommer med mangelfull

skolebakgrunn og kort botid i Norge får ekstra grunnskoleopplæring ved Godalen videregående skole, slik at de står

sterkere rustet til å gjennomføre videregående opplæring. Rogaland fylkeskommune ønsker å videreføre

kombinasjonsklassene etter prosjektets avslutning sommeren 2019.

Johannes læringssenter har deltatt i et treårig, nasjonalt prosjekt med utprøving av nye læreplaner for forberedende

voksenopplæring. Prosjektet er en oppfølging av stortingsmeldingen Meld. St. 16 Fra utenforskap til ny sjanse . Målet

er at deltakerne skal lære seg norsk og oppnå gjennomført grunnskole i løpet av tre år. Utprøvingen har vist at tre år

er for kort tid for mange deltakere. Standardløpet i Stavanger er derfor utvidet til tre og et halvt år. Deltakere får

anledning til raskere progresjon dersom de kan klare dette.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Johannes læringssenter viser et mindreforbruk på kr 2,1 mill. av en budsjettramme på kr

188,6 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,9.

Introduksjonsstønad hadde isolert sett et merforbruk på 10,7 mill., mens selve driften av senteret hadde et

mindreforbruk på kr 10,2 mill.

Det positive resultatet ved senteret skriver seg i hovedsak fra to forhold: En økning på kr 5,5 mill. i tilskudd fra staten

til ulike typer opplæring og tilrettelegging til bosatte �yktninger og kr 3 mill. i økte inntekter fra salg av helårlig

opplæringsprogram for deltakere i introduksjonsordningen fra andre kommuner.
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Figur 5.3 Deltakere i introduksjonsprogrammet

Figur 5.4 Utbetalt introduksjonsstønad. Tall i tusen kr

5.3.4 PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)

PPT har i 2018 fortsatt å prioritere tidlig innsats for barn og unge. Fra høsten 2018 koordinerer PPT det

nyopprettede systemarbeidet i Tverrfaglige barnehageteam . Det er opprettet et team i hver bydel bestående av

ressurspersoner fra fysio- og ergoterapitjenesten, helsestasjonen, barnevernet og PPT. Barnehagene i bydelen får

tilbud om observasjon, konsultasjon, informasjon og veiledning, kompetanse- og organisasjonsutvikling og bistand til
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enkeltbarn. Målet er å forebygge, oppdage og iverksette tiltak sammen med barn og foreldre. Satsingen viderefører

arbeidet i Rett hjelp tidlig  og TEFT og skal bidra til å styrke kvaliteten i barnehagetilbudet og sikre barns rett til et

tilpasset barnehagetilbud.

PPT har arrangert rundt 230 overføringsmøter i 2018 for å støtte barn i overgangen fra barnehage til skole.

Forebyggende arbeid med språk og begrepslæring har også vært prioritert, blant annet gjennom språkgrupper og

foreldreveiledning.

PPT har i oppgave å drive systemarbeid for å styrke barnehager og skolers kompetanse til å oppdage, håndtere og

forebygge atferdsvansker og lærevansker hos barn. I den forbindelse har PPT drevet en rekke ulike nettverk og

avholdt kurs og kursrekker for ansatte i barnehager, skoler og på ressurssenteret. Utviklingsområder har blant annet

vært lesing, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, IKT i undervisningen, alternativ supplerende kommunikasjon

(ASK), autismespekterforstyrrelser, reguleringsvansker og psykisk helse.

Arbeidet med å forebygge og løse saker der elever vegrer seg for å gå på skolen, eller har alvorlig skolefravær, er en

viktig oppgave for PPT. I 2018 har det vært gjennomført rundt 100 konsultasjoner i litt over 50 slike saker. Omkring

halvparten av elevene som �kk hjelp, lyktes med å komme i gang på skolen igjen innen kort tid. De øvrige elevene har

behov for mer oppfølging og ble henvist inn i egen tjeneste i vanlig saksforløp. PPT tilstreber å unngå ventetid for

dette konsultasjonstilbudet.

Økonomi

Regnskapsresultatet for PPT viser et mindreforbruk på kr 3,3 mill. av en budsjettramme på kr 46,9 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 92,9. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at �ere stillinger sto vakante første halvdel

av 2018 på grunn av rekrutteringssituasjonen.

5.4 Barn, unge og familie

5.4.1 Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Styrket svangerskaps- og barselomsorg

Svangerskaps- og barselomsorgen er i løpet av de to siste årene styrket med �re jordmorstillinger. Tre av stillingene er

�nansiert med midler fra Helsedirektoratet. Stillingene har bidratt til styrket svangerskapsomsorg og økt tilbud om

hjembesøk av jordmor etter fødsel. Dekningsgraden for hjembesøk av helsesøster har økt fra 77 prosent i 2017 til 83

prosent i 2018. Målet er 85 prosent. Jordmortjenesten �kk i 2018 tilskudd fra Helsedirektoratet til å tilby

prevensjonsveiledning og gi gratis prevensjon til kvinner som selv ikke har økonomi til å skaffe sikker prevensjon.

Tidlig innsats og mestring

Arbeidet med å implementere nye faglige retningslinjer for helsestasjonene er godt i gang. Tilbakemeldingene på

endringene er gode. I alle konsultasjoner inngår tiltak for å forebygge, avdekke, avverge vold og overgrep, og samtaler

omkring barns oppvekstforhold.

Tilbudet om forsterket helsestasjon rettet mot foreldre med rusrelaterte problemer er utvidet og gis nå på alle

helsestasjoner. I løpet av året er det lagt vekt på kompetanseheving for å styrke observasjon av samspill mellom
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109

http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/5-oppvekst-og-utdanning/5-4-barn-unge-og-familie/#5-4-1-helsestasjon-og-skolehelsetjenesten


foreldre og barn.

Stavanger deltar i pilotutprøvingen av Nurse Family Partnership – Familie for første gang (NFP) . Målet med å

rekruttere 75 familier fra Rogaland (Stavanger, Sandnes og Time) er nådd. Fra Stavanger deltar 29 familier.

Tilbakemeldingene fra de som deltar er positive. En suksessfaktor er tett oppfølging av familiene med hyppige

hjembesøk. Dette samsvarer med erfaringene med forsterket helsestasjon. En utfordring med NFP er at tilbudet ikke

er en del av det kommunale tilbudet, men foregår parallelt.

I 2015–2018 er det satset på opplæring av ICDP foreldreveiledere som kan drive grupper for foreldre med

minoritetsbakgrunn. Hensikten var å utvikle et bærekraftig tilbud basert på frivillig innsats. Det er interesse for å

drive grupper, men vanskelig å basere dette på frivillighet.

Helsestasjonens familiesenter

Helsestasjonens familiesenter fungerer nå etter målsettingen om å være et lavterskeltilbud. Det betyr at familiene får

tilbud om samtale innen 2 uker etter henvendelse, og gjennomsnittlig varighet er under 6 måneder. I de �este saker er

det foreldrene selv som tar kontakt. Det er registrert en økning i antall samtaler som gjennomføres ute på skoler eller

helsestasjoner. Totalt har Familiesenteret tatt imot 653 henvendelser. Familiesenteret gir i tillegg gruppetilbud.

Høsten 2018 ble det registrert en økning av foreldre med barn som har fått avslag fra Barne- og ungdomspsykiatrisk

avdeling og som ble bedt om å kontakte Helsestasjonens familiesenter for videre oppfølging. Erfaringsmessig er dette

saker som krever både hyppigere og lengre oppfølging enn det familiesenteret tilbyr.

Inkludering ved tidlig innsats – områdeløft Storhaug 

Jordmortjenesten, helsestasjonen og skolehelsetjenesten på Storhaug inngår som en del av områdeløftet, og er

styrket med kr 4 mill. gjennom denne satsingen. Styrkingen skal gi et bedre tjenestetilbud gjennom �ere stillinger,

bedre tverrfaglig samarbeid og utvikling av digitale kommunikasjonsformer med brukergruppene. Sistnevnte blir

ivaretatt gjennom deltakelse i DigiHelsestasjon, som er et samarbeidsprosjekt mellom KS, direktoratet for e-helse og

kommunene Bergen, Oslo, Haugesund og Stavanger. Målsettingen er å etablere nasjonale digitale innbyggertjenester

for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Noen av midlene er brukt til å kartlegge foreldreveiledningstilbudet i

Stavanger. I dette utviklingsarbeidet blir det viktig å bruke erfaringene fra prosjektet Nye muligheter i Kvernevik .

Styrket skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten ble i 2018 styrket med to nye årsverk gjennom midler fra Helsedirektoratet. Arbeidet med å

implementere nye faglige retningslinjer har stått sentralt. Alle barn får tilbud om helseundersøkelse ved skolestart,

noe som krever store ressurser i skolehelsetjenesten. Det er en er utfordring at lokalene ved skolene ikke er

tilrettelagt slik at legene kan utføre sin del av skolestartundersøkelsen på skolen. Det er også mangel på skoleleger.

Fagutviklingshelsesykepleiere har hatt en avgjørende rolle i utviklingsarbeidet i skolehelsetjenesten. Etablering av

skoleforum, som er et tilbud om faste veiledningssamlinger for helsesykepleiere i skolehelsetjenesten, har vært viktig

både med tanke på fagutvikling og samarbeid mellom skoler og bydeler.

Et annet satsningsområde er utvikling av tverrfaglig skolehelsetjeneste med helsesykepleier, fysioterapeut og

ergoterapeut. Disse stillingene er også �nansiert av midler fra Helsedirektoratet. Skoleåret 2018 – 2019 prøves det ut

en modell ved fem skoler. Målet er at dette på sikt skal kunne tilbys i alle skoler.

Helsepro�ler

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har i 2018 brukt helsepro�ler i fagprogrammet HsPro. Dette vil på sikt bli et

viktig supplement til Levekårsundersøkelsen i Stavanger.
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Rekruttering

Det er fortsatt mangel på helsesykepleiere i regionen. Utdanningskapasiteten samsvarer ikke med behovet.

Virksomheten har i dag ansatt 10 sykepleiere under utdanning og fem sykepleiere som fortsatt mangler studieplass.

Det vil være ønskelig at utdanningen reserverer noen studieplasser til sykepleiere som jobber som helsesøstre.

Mangelen på helsesykepleiere er en utfordring for driften, og øker belastningen på øvrige ansatte.

Økonomi

Regnskapsresultatet for helsestasjon- og skolehelsetjenesten viser at virksomheten har hatt et forbruk på 97 prosent

av en budsjettramme på kr 80,9 mill. Mindreforbruket skyldes rekrutteringsutfordringer og vakante stillinger. Det er

stor mangel på helsesykepleiere i regionen og for lav utdanningskapasitet.

5.4.2 Ungdom og fritid

Fritid for alle

Ungdom og fritid har arbeidet for å innfri forpliktelsen som ligger i Fritidserklæringen . Erklæringen bygger på FNs

barnekonvensjon og fastslår at alle barn og unge har rett til å delta i ferie, fritids- og kulturopplevelser, uavhengig av

foreldrenes inntekt. Lav, eller ingen kostnad på aktiviteter, samt åpne, universelle tilbud er en hovedstrategi for å få

alle med.

Prosjektet Fritid for alle  ble i 2018 innført som et fast tiltak, med koordinator i full stilling. Tiltakets overordnede mål

er å øke barn og unges muligheter til å delta i fritids-, ferie- og kulturtilbud. Friplasser i Fiks Ferigge Ferie ,

opplevelseskortet og kontingenttilskuddet er tiltak som blir koordinert av Fritid for alle .

I 2018 ble det utdelt 400 opplevelseskort til barn og unge i familier med vedvarende lav inntekt. Kortet gir tilgang til

blant annet svømmehall, kino, konserter, fotballkamper, skøytebane, museer og teater. Ordningen skal evalueres i

2019.

Sommeren 2018 deltok 932 barn og unge i Fiks Ferigge Ferie . Det er arbeidet målrettet for å oppnå bred deltakelse i

Fiks Ferigge Ferie , og redusert prisnivå, søskenmoderasjon og økning i antall friplasser ser ut til å ha hatt effekt.

Prisen ble i 2018 redusert med 500 kroner. 227 barn �kk friplass.

Nye muligheter i Kvernevik

Prosjektet Nye muligheter i Kvernevik  fortsatte i 2018. Prosjektet har styrket det tverrfaglige samarbeidet om barn

og unge, og har satt i gang nærmiljøtiltak for å bedre oppvekstvilkårene i Kvernevik bydel. Statlige tilskuddsmidler

gjør det mulig å tilby attraktive aktiviteter som gir glede, mestring og samhold. Det har vært satset særlig på å

rekruttere ungdom fra lavinntektsfamilier. Tilskuddsmidlene er blant annet brukt på disse tilbudene:

Bli med ! Tilbud i regi av Uteseksjonen, hvor 200 ungdom deltok på turer og aktiviteter.

Sommerbonanza  i regi av Fritid Øst. Her deltok 150 ungdom.
Sommer i Vigå . Et samarbeid mellom Fritidsklubben i Kvernevik og Uteseksjonen, hvor 40 ungdom
deltok.

Sikre ungdom tidlig og god hjelp
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Sikre ungdom tidlig og god hjelp

I 2018 ble helsestasjonen for ungdom styrket med en psykolog. Psykologen skal tilby samtaler til ungdom med lette til

moderate psykiske vansker, veilede andre ansatte og bidra med kartlegging og henvisning av ungdom til

spesialisthelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten for videregående skole avsluttet sommeren 2018 et treårig prosjekt på Jåttå videregående skole

med utvidet tilstedeværelse av helsesøster. Erfaringene fra prosjektet er gode, og �ere elever �kk rask og god

helsehjelp. Av totalt 483 konsultasjoner skoleåret 2017- 2018, omhandlet 82 prosent psykisk helse. Økt

tilstedeværelse av helsesøster har også bidratt til å styrke samarbeidet med skolen. Helsesøster involveres nå

tidligere i arbeidet med å styrke læringsmiljøet og forebygge fravær og frafall fra skolen.

Helsestasjonen for videregående skole har i 2018 tilbudt mestringskurs til ungdommer som ønsker hjelp til å

håndtere nedstemthet og triste tanker. 12 ungdommer deltok. Elever i videregående skoler har fått tilbud om

tankeviruskurs for å håndtere angst eller depresjon og lære mer om hvordan dette påvirker oss i hverdagen.

Uteseksjonen har tilbudt Flexid-kurs til ungdom med tokulturell identitet. 14 ungdommer deltok i 2018. Deltakerne

gav gode tilbakemeldinger på at de ble tryggere til å håndtere hverdagen.

I 2018 økte antall tilfeller av rusbruk og vold blant ungdom i Stavanger. Dette krevde tettere samarbeid mellom

voksne som møter ungdom i det daglige. Uteseksjonen og K46 har, i samarbeid med kon�iktrådet, hatt

bevisstgjøringssamtaler med ungdom. K46 har også tilbudt rustesting og oppfølgingssamtaler til ungdom som har fått

påtaleunnlatelse med vilkår. Det er etablert gode samarbeidsstrukturer mellom politiet, kon�iktråd, SLT, barnevern,

K46 og uteseksjonen for å koordinere innsatsen og sikre at ungdom får god oppfølging.

Bosetting av enslige mindreårige �yktninger

Ungbo overtok i 2018 husvertordningen og oppfølgingsteam fra EMbo. I 2018 har Ungbo fulgt opp 59 enslige

mindreårige �yktninger, hvorav 23 var nye i 2018. 10 av disse �kk vertsfamilie og 13 egen bolig. Ungbo har utviklet

det faglige arbeidet med gruppen, fått på plass nytt journalsystem og fagkoordinator for arbeidet. Det er tett og godt

samarbeid med barneverntjenesten om oppfølging av ungdommene.

Stimulere til frivillig innsats

I 2018 ble det opprettet en ny frivilligsentral i Hillevåg bydel. I forkant ble det opprettet en referansegruppe som gav

innspill til plassering av sentralen, i ansettelsesprosessen og om bydelens behov for nye møteplasser. De åtte

bydelshusene og frivilligsentralene har felles mål om å bidra til gode nærmiljø og å stimulere det frivillige arbeidet i

bydelene. I 2018 ble det igangsatt et arbeid for å styrke samarbeidet mellom bydelshusene og frivilligsentralene. I

Storhaug, Hillevåg og Madla er bydelshus og frivilligsentral samlokalisert. Tettere samarbeid har medført en rekke nye

aktiviteter og tiltak i for bydelenes befolkning.

Medvirkning

Medvirkning ligger til grunn for alt arbeid i Ungdom og fritid . Barn, unge og voksne involveres i utformingen av

tjenestene både individuelt og i grupper. I 2018 hadde fritidsklubben og frivilligsentralen i Kvernevik høring blant

ungdom om hvilke tilbud de ønsker i bydelen. Tilbudet Sommerbonaza  er utviklet i samarbeid med ungdom i

nærmiljøet. Kvernevik bydelshus har hatt med unge ledere i utviklingen og gjennomføringen av Kvernevik-festivalen.

De nye frivilligsentralene baserer sine aktivitetsplaner på innspill fra referansegrupper og frivillige. Tiltaket Fritid for
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alle  har jevnlige møter med referansegrupper, hvor brukere, instanser og frivillige organisasjoner gir innspill til valg av

tilnærminger og tiltak.

Ungdom og fritid har inngått et samarbeid med områdesatsingen på Storhaug og områdeløftet i Hillevåg om å

gjennomføre medvirkningsarbeid i barne- og ungdomsskoler i 2019.

Nytorget

Nytorget-området er under utvikling. I hele 2018 har Ungdom og fritid deltatt og bidratt i arbeidet med å planlegge

hvordan området skal utvikles i framtiden. Storhaug frivilligsentral har arrangert to dugnader på Nytorget, og frivillige

har i samarbeid med Stavanger utvikling KF, pusset opp og ryddet Nyparken.

Økonomi

Ungdom og fritid avlegger et resultat i tilnærmet balanse med en forbruksprosent på 99,3 av en budsjettramme på kr

71,5 mill.

5.4.3 Barneverntjenesten

Samarbeid – et åpnere barnevern

Den første kvalitetsplanen for barneverntjenesten i Stavanger, kalt En åpnere barneverntjeneste , ble utarbeidet og

politisk behandlet i 2018. Planen har disse innsatsområdene:

Samarbeid med barn og foreldre

En kompetent barneverntjeneste

Et likeverdig barnevern

Barneverntjenesten og stavangerskolen

Kvalitetsplanen gir retning for hvordan barneverntjenesten bør organiseres og utvikles i framtiden. Blant annet skal

det satses på kompetanse og styrket samhandling med andre virksomheter. Det skal utarbeides en egen

samarbeidsavtale med stavangerskolen.

Barneverntjenesten har i 2018 arbeidet med å gi god informasjon til minoritetsmiljøene i Stavanger. Det er ansatt

�ere kontaktpersoner med minoritetsbakgrunn.

I samarbeid med barnehagene og ressurssenteret, har barnevernet prøvd ut modellen Vil vite  i barnehager på Sunde,

Storhaug og i Kvernevik. I dette prosjektet får barna lære om barns rettigheter og om hva vold og overgrep er.

Modellen er utarbeidet av Stine-So�e-stiftelsen, og skal hjelpe barn å si ifra, dersom de blir utsatt for, eller blir vitne

til, vold og overgrep. Opplegget tilbys nå alle barnehagene i Stavanger.

En verdiforankret kultur

Barneverntjenesten i Stavanger arbeider kontinuerlig for å styrke barn og foreldres medvirkning og tjenestens egen

faglige praksis. Barns rett til medvirkning og barneverntjenestens plikt til å samarbeide med barn og foreldre ble

lovfestet i juni 2018.
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Ordningen med barne- og ungdomskontakt er gjort fast. Kontaktpersonen arbeider blant annet med å hente inn

tilbakemeldinger fra barn og unge. Tilbakemeldingene viser at barnevernet gradvis er blitt bedre til å involvere barn

og unge i viktige avgjørelser, og at ungdom har fått større tillit til kontaktpersonene sine. Tilbakemeldingene blir også

brukt når barneverntjenesten utvikler tiltak.

Barneverntjenesten har satt i verk ulike tiltak for å styrke samarbeidet med foreldre. Foreldre som selv har erfaringer

fra samarbeid med barneverntjenesten brukes som erfaringsformidlere. Barnevernet har også arbeidet for å

rekruttere �ere fosterhjem i barnets slekt og nettverk. For å legge til rette for at barn i fosterhjem kan få gode

samvær med sine biologiske foreldre, er det laget samarbeidsavtaler mellom barnets fosterforeldre og biologiske

foreldre.

Barneverntjenesten har i 2018 prøvd ut smilemåler  med fordypningsspørsmål for å få tilbakemeldinger fra

besøkende. På spørsmålet Hvordan var ditt møte med barneverntjenesten?  svarte 80 prosent at de var tilfreds. Blant

dem som ikke var tilfreds oppga mange ansattes holdning som grunn.

En organisasjon i utvikling

Antall bekymringsmeldinger til barnevernet økte med 20 prosent i 2018. Kapasiteten i tjenesten har derfor vært

presset. I 2018 har det også vært en økning i antall saker med svært unge som ruser seg og/eller har psykiske vansker

med sterke utrykk som selvskading. Det har vært en bekymringsfull vekst i antall unge som er blitt haste�yttet til

institusjon. I andre halvår av 2018 ble det satt i verk en rekke tiltak for å forebygge denne utviklingen. Blant annet ble

det etablert et samarbeidsprosjekt med nabokommuner, BUP og Bufetat, �nansiert av statlige midler, som skal bidra

til tidlig tverrfaglig intervensjon i alvorlige saker. Barneverntjenesten arbeider kontinuerlig med å overholde

barnevernlovens kvalitetskrav.

I 2018 har barneverntjenesten gjennomført en større evaluering av egen organisering, der også Rennesøy og Finnøy

har vært involvert. Nåværende sentraliserte og spesialiserte organisasjon ønskes videreført med mindre justeringer.

Økonomi

Fra 2017 til 2018 økte antallet barn med tiltak fra barneverntjenesten med 8,4 prosent. Antallet nye meldinger økte

med 16,1 prosent og antall nye barn med vedtak om tiltak økte med 12,5 prosent. Barneverntjenesten hadde i 2018

et merforbruk på kr 5,8 mill. av en budsjettramme på kr 244,4 mill. Merforbruket skyldes primært økning i

akuttvedtak og ettervern. Ungdommene er lengre i ettervernstiltak enn tidligere. Derfor øker antallet i ettervern og

kostnadene knyttet til slike tiltak.
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Figur 5.5 Utvikling i antall haste�yttinger

Antall haste�yttinger har økt med 47,9 % siden 2016. Det er vanskelig å tallfeste de økonomiske konsekvensene av

dette, men erfaringsmessig vil andel haste�yttinger hjemlet i Barnevernsloven § 4-25 (akuttvedtak – muliggjør å

handle raskt for å beskytte barnet) både øke sannsynligheten for at de er �yttet til institusjon og sannsynligheten for

at de blir værende i institusjonstiltak over tid etterpå.

5.4.4 Botiltak for enslige mindreårige �yktninger (EMbo)

Avvikling av tiltak

Lave anmodningstall medførte at EMbo kun bosatte fem enslige mindreårige �yktninger i 2018. Det var nødvendig å

legge ned to bofellesskap i 2018, og total kapasitet ble redusert fra 44 til 35 plasser. Etter avviklingen består EMbo av

�re institusjoner og tre bofellesskap.

Basen

EMbo drifter også en egen aktivitetsbase, og i 2018 har en økende andel ungdommer benyttet tilbudene her.

Bemanningen ble derfor styrket med 0,5 årsverk.

Nyopprettede tiltak

I 2018 ble det opprettet en skjermingsavdeling samlokalisert med en av institusjonene. Det var planlagt å opprette en

kartleggingsavdeling i 2018, men grunnet lave anmodningstall ble dette ikke aktuelt.

Faglig fokus

Også i 2018 har det vært faglig oppmerksomhet på traumebevisst omsorg, og alle fast ansatte har gjennomført

opplæringsprogrammet i regi av RVTS Vest.
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EMbo inngikk i 2018 et samarbeid med SOS barnebyer om prosjektet SAMMEN. Målsettingen er å bidra til at ungdom

som har �yktet alene til Norge og norsk ungdom skal bli kjent med hverandre.

Sommeren 2018 startet EMbo et arbeidspraksisprosjekt i samarbeid med ulike bedrifter og virksomheter i

Stavangerregionen. Prosjektet er et tiltak for å skape god integrering, inkludering, selvstendighet og en god psykisk

helse. Jobbsøkerkurs og arbeidspraksis skal bidra til at ungdom tilknyttet EMbo skal få mulighet til å få seg en jobb. 9

av 10 ungdommer som deltok gjennomførte både jobbsøkerkurs og praksisperioden i løpet av skoleferien.

Tilsyn

Fylkesmannen gjennomførte høsten 2018 tilsyn med Embo. Tema var forsvarlig omsorg, og om forebygging,

gjennomføring og oppfølging av tvang blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at ungdommene får trygge og

gode tjenester.

Det ble påvist to lovbrudd; Manglende systematikk i arbeidet med enkeltungdoms mål og utvikling, og at arbeidet for

å forebygge tvangsbruk ikke var tilstrekkelig sikret. Plan for å rette opp lovbruddene er sendt Fylkesmannen.

Økonomi

Regnskapsresultatet for EMbo viser et mindreforbruk på kr 8,8 mill. av en budsjettramme på kr 72,3 mill. Dette utgjør

en forbruksprosent på 87,8. Hovedårsaken til mindreforbruket er nedtrapping som en konsekvens av reduksjonen i

�yktningestrømmen.
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6 Helse og velferd

Helse og velferd har i 2018 jobbet med omstilling av hjemmetjenestene og utvidet Leve

HELE LIVET-satsingen til å omfatte nye grupper. Samtidig er det satset videre på nye

velferdsteknologiske løsninger som skal bidra til innbyggerne får tryggere, mer aktive og

selvstendige liv. Antall sosialhjelpsmottakere gikk ned i 2018, og det ble færre nye som

trengte sosialhjelp. Satsingen på digitalisering med blant annet nye elektroniske skjemaer

har gjort det enklere å søke om sosialhjelp.

6.1 Innledning

Leve HELE LIVET

Arbeidet med nye og endrede tjenester, nye løsninger og andre måter å jobbe på – gjennom satsingen på Leve HELE

LIVET – fortsatte i 2018. Ved å understøtte brukernes vilje og evne til å mestre egen hverdag, utnytte ny

velferdsteknologi og etablere nye arbeidsmåter jobber kommunen målrettet for å utsette behovet for hjelp og

redusere behovet for institusjonsplasser.

I 2018 ble Leve HELE LIVET-satsingen utvidet til å omfatte innbyggere med psykiske lidelser og/eller

avhengighetsproblematikk, gjennom å ta i bruk recovery    som metode i arbeidet med disse gruppene. I tillegg startet

et prosjekt med å ta i bruk satellittleiligheter til beboere som kan �ytte ut av et bofelleskap, men som fortsatt har

behov for oppfølging fra personalet i bofelleskapet. 630 personer besøkte Helsehusets demonstrasjonsarena for

velferdsteknologi.

Flere fagplaner ble revidert i løpet av 2018. Boligsosial handlingsplan 2018-2022  og Handlingsplan for

velferdsteknologi 2018-2022  var på høring høsten 2018, og ble vedtatt i bystyret i januar 2019. Ny ruspolitisk

handlingsplan og plan for psykisk helsearbeid ble også sendt på høring rett før årsskiftet. De reviderte planene legger

føringer på utviklingen av tjenestene de nærmeste årene.

Omstilling av hjemmetjenestene

Stavanger hjemmehjelp ble i 2018 lagt ned, og hjemmehjelpstjenesten ble integrert i de �re hjemmebaserte

tjenestene. Arbeidet er i gang med å legge til rette for at de kommunale hjemmehjelperne i større grad skal inngå i det

tverrfaglige samarbeidet rundt brukerne. Miljøterapeutisk enhet og aktivitetssentrene psykisk helse ble kartlagt

høsten 2018, og tiltak er lagt inn i Plan for psykisk helsearbeid 2018-2022 .

Tilretteleggingen for det treårige, politisk initierte prøveprosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati  startet i

2017. Samlokalisering av helse- og sosialkontor og hjemmebaserte tjenester var en forutsetning for prosjektet.

Eiganes og Tasta ble valgt med utgangspunkt i at de �yttet inn i nye, felles lokaler i Byfjordparken høsten 2018.

Kommunikasjon og «�askehalser» mellom brukere, helse- og sosialkontor og hjemmebaserte tjenester ble kartlagt
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med hjelp av tjenestedesign høsten 2018. Arbeidet med ny �nansieringsmodell pågikk også.

Velferdsteknologi og digitalisering

Handlingsplan for velferdsteknologi 2018–2022  var på høring høsten 2018, og ble endelig vedtatt i bystyret i januar

2019. Planen inneholder konkrete mål og tiltak som vil bidra til at velferdsteknologien blir en integrert del av

tjenestetilbudet. Målet er at de teknologiske løsningene skal bidra til at innbyggere med behov for helse- og

velferdstjenester får en tryggere, mer aktiv og selvstendig hverdag.

Digitalisering er også et satsingsområde. Stavanger kommune har deltatt i to digitaliseringsprosjekter sammen med

de største kommunene – DigiHelse og DigiSos . Digital løsning for å søke om sosialhjelp kom på plass i november

2018. Boligkontoret tok i større grad i bruk digitale løsninger, og i 2018 var 80 prosent av søknadene om startlån eller

tilskudd digitale. I tillegg deltok kommunen sammen med Bergen i det nasjonale prosjektet En innbygger – en journal ,

der utredningen nå er ferdig.

Innovasjonspartnerskap innen helse

Som første kommune i Norge tester Stavanger kommune, sammen med Innovasjon Norge, Direktoratet for forvalting

og IKT (Di�) og Leverandørutviklingsprogrammet, den nye anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap.

Stavanger kommune har inngått partnerskapskontrakter med to leverandører om utvikling av en aktiviseringsrobot

og en smartrullator med brukertilpassede applikasjoner. Målet er at disse to produktene skal gjøre brukere på

korttidsopphold i sykehjem mer fysisk aktive og selvhjulpne.

Utviklingen og testingen skal være ferdig i løpet av våren 2019. Da vil rådmannen vurdere om kommunen skal gå til

innkjøp av produktene.

Modernisering og tilpasning på sykehjemsområdet

I januar 2018 ble 97 av de 123 plassene i Lervig sykehjem tatt i bruk. Mosheim og Vålandstunet sykehjem og St. Petri

aldershjem ble avviklet, og beboere og ansatte �yttet over til Lervig. Samtidig ble Haugåstunet sykehjem gjort om til

et sykehjem med bare korttidsplasser. I 2018 var dekningsgraden for heldøgns omsorg 24,5 prosent.

Akuttmedisinske tjenester og helsevern

For å løse det akutte behovet for større lokaler på Stavanger legevakt, ble det i 2018 besluttet at et modulbygg skal

settes opp i tilknytning til nåværende bygningsmasse. Arbeidet med en mulighetsstudie for ny

legevakt/akuttmedisinsk senter startet opp og fortsetter i 2019.

Utviklingshemmede og brukere med behov for ressurskrevende tjenester

Arbeidet med å rehabilitere, bygge om og tilrettelegge et fra�yttet bofellesskap for åtte personer med

utviklingshemming startet i 2018, og forventes ferdigstilt i 2020. I tillegg ble samarbeid med en foreldregruppe som

representerer syv ungdommer med utviklingshemming innledet for å etablere et nytt bofellesskap eid av brukerne.

I 2018 ble Stavanger kommune innlemmet i et statlig pilotprosjekt med kommunal drift av ni varig tilrettelagte

arbeidsplasser (VTA). I tillegg økte antall VTA-plasser i regi av Nav, og kapasiteten i den kommunale ordningen

Praksisplasser for funksjonshemmede  ble utvidet. Dette har til sammen betydelig redusert ventelistene til varig

tilrettelagte arbeidsplasser.
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Sysselsetting og sosialhjelp

I løpet av 2018 �atet økningen av sosialhjelpsmottakere i Stavanger ut. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp

gikk ned to prosent sammenlignet med 2017. Antall nye mottakere ble redusert med åtte prosent, mens nye

mottakere under 25 år gikk ned 20 prosent fra 2017 til 2018. Unge sosialhjelpsmottakere følges tett opp av egne

ungdomsveiledere på Nav-kontorene.

I 2018 gjennomførte Stavanger kommune et statlig �nansiert pilotprosjekt for godt voksne langtidsledige som ikke

har rettigheter i form av dagpenger, sosialhjelp eller andre livsoppholdsytelser. Nav-kontorene har bistått med å

rekruttere deltakere til prosjektet. De aller �este som �kk tilbud om å delta, tok imot tilbudet. Cirka halvparten har

gått videre i ordinært arbeid i løpet av året.

Flyktninger og introduksjonsprogram

Nesten 120 personer avsluttet introduksjonsprogrammet for �yktninger i 2018. Av disse gikk 17 prosent videre til

arbeid og 39 prosent til utdanning. Kommunen nådde målsettingen om at minst 55 prosent skal gå over i

arbeid/utdanning etter endt introduksjonsprogram. I tillegg gikk seks prosent over til grunnskoleutdanning.

Et prosjekt som skulle identi�sere forbedringsområder og vurdere organiseringen av introduksjonsprogrammet er

gjennomført. Prosjektet konkluderte i 2018 med at introduksjonsprogrammet, med unntak av norsk, samfunnsfag og

grunnskole for voksne, skal �yttes fra Johannes læringssenter til Flyktningseksjonen.

Forberedelser til kommunesammenslåing – Nye Stavanger

Forberedelsene til å bli en større kommune startet i 2018. Det skal etableres nye og felles systemer og samarbeid

mellom virksomheter i dagens kommuner Finnøy, Rennesøy og Stavanger, til beste for innbyggere med behov for ulike

helse- og velferdstjenester i hele Nye Stavanger.

6.2 Helse- og sosialkontor

Leve HELE LIVET

Helse- og sosialkontorene hadde i 2018 en nedgang i antall brukere som ble tildelt hverdagsrehabilitering og

hverdagsmestring, og en økning i antall brukere med tradisjonell hjemmesykepleie. Det ble satt i verk tiltak for å sikre

at de som har potensial til å mestre hverdagen får tjenester som støtter dette. Blant annet ble faste samarbeidsmøter

med hjemmebaserte tjenester for å lykkes med hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering innført.

Digital medisineringsstøtte innført

I 2018 ble elektroniske medisindispensere innført i hele byen. Det at helse- og sosialkontorene har kunnet tildele

denne tjenesten som et alternativ til hjemmebesøk, har redusert hjemmesykepleiens kostnader hos de aktuelle

brukerne. I løpet av 2018 hadde cirka 120 brukere digital medisineringsstøtte.

Relasjonell koordinering for styrket samhandling
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Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester gjennomførte sammen med helse- og sosialkontoret et pilotprosjekt i

Relasjonell koordinering  i 2018. Nyttige tiltak som hospitering og felles hjemmebesøk for å styrke samhandling på

tvers ble satt i verk. Dette vil nå bli innarbeidet i driften.

Styrke koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

I 2018 �kk kommunen midler fra Fylkesmannen til et prosjekt å styrke helse- og sosialkontorene som koordinerende

enhet. Prosjektet skal skape felles forståelse av hva som er koordinerende enhets funksjon og ansvar, samt heve

kompetansen blant annet ved opplæring og veiledning. Første nettverkssamling ble gjennomført i august. Prosjektet

fortsetter i 2019.

Tidlig innsats demens

I samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, og med prosjektmidler og oppfølging av Helsedirektoratet,

utviklet Stavanger kommune i løpet av 2017/2018 en tjeneste for tidlig oppfølging etter demensdiagnose. Modellen

tilbyr systematisk oppfølging av personer med demens og deres pårørende ved hjemmebesøk fra en fast koordinator

fra helse- og sosialkontoret. Erfaringen så langt er at modellen gir økt trygghet for personen det gjelder og

hans/hennes pårørende, samt kartlegging og mulighet for god hjelp i eget nettverk og tidlig kontakt og oversikt for

hjelpeapparatet. Tjenesten er nå implementert i kommunen.

Friere faglighet og mindre byråkrati

Det treårige prosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati  startet opp i Eiganes og Tasta våren 2018.

Samlokalisering av helse- og sosialkontor og hjemmebaserte tjenester var en forutsetning for prosjektet. Eiganes og

Tasta ble valgt med utgangspunkt i at de �yttet inn i nye, felles lokaler i Byfjordparken høsten 2018.

Høsten 2018 ble en kartlegging av rutiner og samhandling, for å identi�sere utfordringer og muligheter for friere

faglighet og mindre byråkrati, gjennomført. Funnene danner grunnlaget for det videre arbeidet i prosjektet.

Nye avtaler med private leverandører

Stavanger kommune har hatt fritt brukervalg på avlastningstjenester siden 2013. 1. september 2018 ble det inngått

ny avtale med privat leverandør. I et vedtak i kommunalstyret for levekår i 2017 ble et øvre tak for den samlede

kapasiteten hos kommunal og privat leverandør satt. Dette forventes å gi bedre kostnadskontroll for helse- og

sosialkontorene.

Høsten 2018 gjennomførte kommunen en ny anskaffelsesprosess for heldøgns bo- og omsorgstjenester for voksne

personer med alvorlig psykisk sykdom, psykisk utviklingshemming og/eller rusmiddelavhengighet, samt for

barneboliger til aktuelle barn og unge. Nye avtaler blir inngått i 2019.

Fortsatt økning i privat brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Stavanger kommune har siden 2016 hatt fritt brukervalg på BPA, og brukerne kan velge kommunal eller privat

leverandør. Per desember 2018 har 59 prosent av BPA-brukerne privat leverandør. Antallet brukere som har

brukerstyrt personlig assistanse har økt gradvis. Siden januar 2016 har antallet økt med 51 prosent. I løpet av 2018

økte antallet med åtte prosent. Hele økningen i 2018 var hos privat leverandør.

Nye �nansieringsmodeller utviklet
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Nye �nansieringsmodeller utviklet

Arbeidet med forenkling av �nansieringsmodellene (ABI-modellene) for helse- og omsorgstjenestene fortsatte i 2018.

Fra 1. januar 2018 ble den kommunale avlastningstjenesten budsjett�nansiert.

I løpet av 2018 ble det utviklet forslag til ny �nansieringsmodell for hjemmebaserte tjenester. Denne skal nå prøves ut

i tilknytning til prosjektet Friere faglighet – mindre byråkrati  som omfatter Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor og

Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester.

Økonomi

Regnskapsresultatet for helse- og sosialkontorene viser et samlet merforbruk på kr 23,2 mill. av en budsjettramme på

kr 643,9 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 103,6. Inkludert i budsjettrammen ligger vedtatte budsjettendringer

fra 1. og 2. tertialbehandling på totalt kr 43 mill.

Av det samlede budsjettavviket er kr 12,7 mill. relatert til de tradisjonelle hjemmebaserte tjenestene, inkl. kommunal

BPA, mens om lag kr 10 mill. kan knyttes til kjøp av bolig-, avlastning- og BPA tjenester fra private leverandører, i

tillegg til betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Administrasjonen inkludert klientutgifter gikk i

balanse i 2018. De viktigste årsakene til det negative resultatet knytter seg til økning i antall brukere som mottok

hjemmetjenester, forsinkelser og overlappende kostnader i arbeidet med ny avlastningsmodell for de eksterne

leverandørene, samt merkostnader til betaling for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.

Den høye veksten i antall brukere som mottok hjemmesykepleie ble først meldt i 1. tertial. Sammenlignet med

tilsvarende periode for 2017 var veksten på 14 % – 125 netto nye brukere – før denne �atet ut og gikk ned på høsten.

Det er grunn til å tro at deler av veksten kan ha sammenheng med hyppigere sykehusinnleggelser som følge av lavere

effekt av årets in�uensavaksine, og dermed et større trykk på det kommunale hjelpeapparatet når denne

brukergruppen ble skrevet ut. Det ble, som varslet i 2. tertialbehandling, foretatt en omfattende gjennomgang av alle

brukere med målsetting om å påse at riktige tjenester var iverksatt for å sikre et nivå på tjenesten som var i samsvar

med budsjettrammen. Dette medførte at det for 4. kvartal 2018 ikke var vesentlige budsjettavvik for denne tjenesten.

Arbeidet med ny �nansieringsmodell for kjøp av avlastningstjenester fra private, der avtalen begrenser antallet

plasser tilbyder kunne tilby, var ventet å gi bedre kostnadskontroll og lavere kostnader. En forsinket oppstart, i

kombinasjon med merkostnader i en overgangsfase for å ivareta brukerne, bidro til at budsjettrammen ikke samsvarte

med de faktiske kostnadene. I tillegg bidro den nevnte veksten i brukere som mottar BPA-tjenester fra de private

leverandørene til en kostnadsvekst på 14 % – og et budsjettavvik på rundt kr 4 mill.

Kostnader til betaling for utskrivningsklare pasienter som er utskrivningsklare fra sykehuset økte med 90 %

sammenlignet med 2017 – fra kr 6 mill. til kr 12 mill. – uten at dette var forutsatt i budsjettene. Veksten understreker

også trykket som har vært på hjemmesykepleien og den veksten i antall brukere der.

Det ble vedtatt i 1. tertialbehandling å øke inntektsbudsjettet som gjelder refusjon for særlig ressurskrevende helse

og omsorgstjenester påløpt i 2018 med kr 10 mill. I regnskapsavslutningen ble det besluttet at det var grunnlag for å

øke anslaget for refusjon med ytterligere kr 8 mill. slik at forventet vekst i refusjon for 2018 totalt blir på kr 18 mill.

Det er naturlig at denne merinntekten sees i sammenheng med merforbruket på helse- og sosialkontorene.

6.3 Helsehuset

Implementering av velferdsteknologi
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Handlingsplan for velferdsteknologi 2018–2022  var på høring høsten 2018, og ble endelig vedtatt i bystyret i januar

2019. Planen legger føringer for prioriteringer knyttet til velferdsteknologiske løsninger som skal implementeres i

planperioden.

I løpet av 2018 har avdeling for velferdsteknologi installert 90 multidosedispensere. Avdelingen har også innført

kameratilsyn som er et alternativ til fysisk tilsyn, og vandrealarm som skal forhindre at innbyggere med kognitiv svikt

går ut på natten. Ved utgangen av 2018 har kommunen �re kameraer og fem vandrealarmer i bruk. Avdelingen har

også installert ti robotstøvsugere til bruk i kommunens bofellesskap, noe som frigir ansattes tid til andre oppgaver.

Responssenter for velferdsteknologi

Stavanger kommune inngikk høsten 2018 kontrakt med et medisinskfaglig responssenter som håndterer alle

oppringinger fra trygghetsalarmene. Kontrakten gjelder i første omgang for to år, men med opsjon om videre drift.

Resultatene for 2018 viser at mengden anrop til hjemmebaserte tjenester er redusert med cirka 90 prosent med den

nye ordningen.

Ambulant rehabilitering

Modell for interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART) er utarbeidet i 2018. Alle de 18 kommunene i

Helse Stavangers nedslagsfelt deltar i prosjektet, som er organisert under Helsehuset. Stavanger kommune er tildelt

skjønnsmidler og innovasjons- og kompetansemidler fra Fylkesmannen for å gjennomføre utprøving av modellen.

IKART skal bistå fagpersoner i kommunene med klinisk oppfølging av brukere på individnivå, kompetanseheving på

kommunenivå og god samhandling mellom kommunene og Helse Stavanger HF.

Psykologtjenesten for voksne

I 2018 ble tilbudet i psykologtjenesten for voksne endret fra individrettet til kurs- og gruppebasert tilbud for samme

målgruppe. Dette førte til at 83 prosent �ere brukere �kk tilbud i 2018 sammenlignet med 2017. Deltakerne

rapporterte om betydelig symptomlette samt til dels bedre funksjon. Psykologtjenesten har også i 2018 vært med på

å styrke �ere kurstilbud på Frisklivssentralen.

Pårørendearbeid

Helsedirektoratet ga i 2018 avslag til Stavanger kommune på søknad om videreføring av prosjekt

Pårørendekoordinator . Prosjektet ble derfor avsluttet i juni. Erfaringer fra prosjektet ble brukt i videreutvikling av

pårørendearbeidet, som nå blir ivaretatt av koordinerende enhet ved helse- og sosialkontorene og i aktuelle

virksomheter.

Endring av levevaner

I 2018 har Frisklivssentralen, gjennom å holde ukentlige oppstartsamlinger for alle nye deltakere, kunnet gi en raskere

og mer effektiv oppfølging for innbyggere som ønsker støtte til å endre levevaner. Frisklivssentralen har også arbeidet

med deltakernes egenmestring ved å tilby �ere lavterskelaktiviteter, samt legge til rette for etablering av selvdrevne

frivillige grupper i forlengelsen av tilbud hos Frisklivssentralen. Livsstilskolen, som har vært forankret i

helsestasjonstjenesten og fysio- og ergoterapitjenesten, ble �yttet til Helsehuset i juni 2018.

Forskning
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Forskning

Datainnhenting for doktorgradsprosjektet Frisklivssentralen under lupen  er ferdig; overføring til og lagring i

kommunens sikre systemer pågår. Doktorgradsprosjektet er en tverrsnittstudie av brukere av Frisklivssentralen, og

første artikkel er ferdig. Prosjektet er noe forsinket, og forventet ferdigstillelse er juni 2020.

Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART) �kk i 2018 kvali�seringsstøtte fra Regionalt forskingsfond

Vestlandet til et forprosjekt for en forskningsstudie knyttet til IKART. Det er inngått et forpliktende samarbeid

mellom Stavanger kommune, Stavanger universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger om forskningssamarbeid.

Nye lokaler

Helsehuset etablerte seg i 2018 i nye lokaler i Badehusgata. Sykepleieklinikken har i 2018 vært lokalisert på Lervig

sykehjem.

800 innbyggere �kk forebyggende tilbud på Helsehuset i 2018. De månedlige publikumsforedragene er etablert som

et populært tilbud for Stavangers innbyggere, noe som også bidrar til at mange innbyggere vet hvor Helsehuset er.

Samtlige publikumsforedrag i løpet av høsten 2018 var fullbooket. Facebook-siden til Helsehuset har over 4000

følgere, og brukes som informasjonskanal for kurs og aktiviteter. Det er en utfordring å nå frem til den delen av

målgruppen som ikke tilegner seg skriftlig informasjon, og Helsehuset har derfor vært aktiv med informasjon om sine

tilbud på publikumsvennlige stands i løpet av året, blant annet på Sølvberget og Madlatorget.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Helsehuset viser et mindreforbruk på kr 0,1 mill. av en budsjettramme på kr 23,3 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 99,5 %.

Tjenesteproduksjonen ved Helsehuset �nansieres i stor grad av eksterne prosjektmidler. I tillegg er avdeling for

velferdsteknologi tilført midler til sitt arbeid med implementering av velferdsteknologiske løsninger i henhold til

føringer i vedtatt Handlingsplan for velferdsteknologi 2018-2022 .

6.4 Alders- og sykehjem

Lervig sykehjem åpnet

Det nye sykehjemmet i Lervig åpnet i januar 2018. 97 beboerrom ble tatt i bruk. En avdeling med 26 beboerrom står

tom i påvente av en avklaring om Domkirken sykehjem skal �ytte inn. Stiftelsen Domkirkens sykehjem er i

forhandlinger med Stavanger kommune, men det ble ikke oppnådd enighet i løpet av 2018.

Kafeen på sykehjemmet åpnet i oktober. Den drives som et samarbeid mellom sykehjemmet og

Arbeidstreningsseksjonen, og har seks VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeidsplass) i kafeen som et prøveprosjekt over

to år. Kafeen oppleves som et positivt tilbud for beboere, pårørende, ansatte og innbyggere i området rundt Lervig.

Lervig sykehjem har inngått et samarbeid med Johannes voksenopplæring. 15 �yktninger som er tidlig i

introduksjonsprogrammet, får tilbud om språk- og arbeidspraksis på sykehjemmet. Tilbudet går til �yktninger som

planlegger en helserelatert utdanning når språkgrunnlaget er på plass. Lervig sykehjem har positive erfaringer med

dette samarbeidet.

Endringer for alders- og sykehjemmene
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Endringer for alders  og sykehjemmene

Da Lervig sykehjem ble tatt i bruk, ble Vålandstunet og Mosheim sykehjem avviklet. De ansatte �kk tilbud om jobb på

Lervig sykehjem.

St. Petri aldershjem ble også avviklet, og beboerne og de ansatte �yttet samlet til Lervig sykehjem. Antallet

aldershjem er dermed redusert fra tre til to. De to aldershjemmene har i alt 64 plasser.

Haugåstunet sykehjem som korttidssykehjem

Haugåstunet sykehjem ble gjort om til korttidssykehjem ved oppstarten av året, og de �este langtidsbeboerne �yttet

over til Lervig sykehjem. Haugåstunet sykehjem har nå en etterbehandlingsavdeling, en avdeling med ordinære

korttidsplasser og en avdeling med korttidsplasser for personer med demens  (i skjermet enhet).

Etterbehandlingsavdelingen tar imot pasienter som kommer direkte fra sykehuset. De 27 plassene i avdelingen

erstatter plassene som var ved Mosheim og Stokka sykehjem.

Kommunens korttidsplasser i skjermet enhet økte i 2018 fra 8 til 16. Alle plassene er samlet på Haugåstunet

sykehjem.

Øyeblikkelig hjelp – døgnopphold utvidet

Fra april 2018 ble alle 16 plassene i avdeling 1 på Stokka sykehjem gjort om til øyeblikkelig hjelp-plasser. Øyeblikkelig

hjelp-plassene er et døgntilbud til pasienter med somatiske lidelser og pasienter med psykiske lidelser og

rusmiddelproblemer. I 2018 har det i perioder vært lavt belegg i denne avdelingen. Det vil bli vurdert om plassene skal

brukes mer �eksibelt i kombinasjon med etterbehandlingsplasser for pasienter som skrives ut fra sykehuset.

Ny leverandør for Boganes sykehjem

I april 2018 overtok Attendo, etter konkurranse, driften på Boganes sykehjem. Aleris omsorg AS avsluttet samtidig sin

kontrakt etter å ha driftet sykehjemmet i seks år. Den nye kontrakten med Attendo er på 4+1+1 år.

Overtakelse av Blidensol sykehjem

Stavanger kommune foretok en virksomhetsoverdragelse av Blidensol sykehjem og kjøp av bygningsmassen fra

Pleiehjemsforeningen i Rogaland den 1. mars 2018. Blidensol sykehjem er fortsatt et sykehjem for personer med

demenssykdom, og kommunens kompetansesenter for demens er plassert her.

Senter for demens

I 2018 ble det utarbeidet en mulighetsstudie for et senter for personer med demens på området til Ramsvigtunet

sykehjem og omsorgsboliger. Ulike alternativer til utforming og hvorvidt utbyggingen skal foregå i ett eller to

byggetrinn har vært drøftet. Rom- og byggeprogram for senteret ble utarbeidet høsten 2018, og legges fram til

politisk behandling tidlig i 2019. Arbeidet med å �nne ny bolig til de som bor i omsorgsboligene er godt i gang, og

omtrent halvparten har �yttet ut.

Ernæring og måltider i fokus

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester ved Helsehuset startet i 2018 et læringsnettverk for forebygging

og behandling av underernæring i sykehjem. Alle sykehjemmene og aldershjemmene i Stavanger er med i
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læringsnettverket. Slåtthaug sykehjem, som var pilot i 2014, er med i arbeidsgruppen for læringsnettverket. Arbeidet

fortsetter i 2019. Alle alders- og sykehjemmene har jobbet veldig bra med ernæring.

Lindrende behandling

Stavanger kommune har fått tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til et prosjekt i 2017-2018. Prosjektet omfatter

brukere med behov for palliasjon, uavhengig av diagnose og prognose, enten de bor hjemme, på sykehjem eller i andre

heldøgnstilbud. Ved hjelp av tverrfaglig oppfølgingsteam rundt den enkelte brukeren, skal det bli bedre samarbeid

mellom lege, sykepleier og andre aktuelle fagpersoner. I løpet av 2018 er dette utviklet til å fungere som et

kommunalt palliativt team, med oppfølging av brukere og rådgivning til ansatte.

Testfase i Innovasjonspartnerskap

Bergåstjern sykehjem og Haugåstunet sykehjem har deltatt i Innovasjonspartnerskapet som testarenaer under

utviklingen av smartrullatoren og aktivitetsroboten. Beboere på Bergåstjern sykehjem har prøvd ut og gitt

tilbakemeldinger på rullatoren, og beboere på Haugåstunet har prøvd ut aktivitetsroboten. Utviklingen av

produktene skal være ferdig innen 1. mars 2019. Da vil rådmannen vurdere om kommunen skal gå til innkjøp av

produktene.

Oppussing av bad på �re sykehjem

I 2018 ferdigstilte kommunen prosjektet med rehabiliteringen av badene på Haugåstunet, Slåtthaug, Sunde og

Vågedalen sykehjem.  Rehabiliteringen ble gjennomført samtidig som det var ordinær drift på sykehjemmene. Dette

var en krevende situasjon, både for beboere og ansatte. Det er kjøpt inn selvspylende toaletter til halvparten av

badene.

I tillegg til rehabilitering av badene har sykehjemmene fått nye innvendige dører, gulvbelegget er skiftet, og alle

rommene har blitt malt på ny. Sykehjemmene er nå godt egnet til dagens drift.

Økonomi

Budsjettrammen omfatter kommunale og private ideelle alders- og sykehjem, rehabiliteringsplassene i Spania samt

ett konkurranseutsatt sykehjem som driftes av Attendo velferd AS. Det samlede regnskapsresultatet for området

viser et mindreforbruk på kr 11,9 mill. av en budsjettramme på 871 mill. Det tilsvarer en forbruksprosent på 98,6.

Budsjettrammen til alders- og sykehjem ble styrket med totalt kr 19,7 mill. i forbindelse med 2. Tertialrapport 2018.

Budsjettstyrkingen gjaldt økte pensjonsutgifter på kr 5,7 mill. for de private ideelle alders- og sykehjemmene samt kr

14 mill. som gjaldt forventet merforbruk ved det nye kommunale sykehjemmet Lervig og økte kostnader i forbindelse

med overtakelsen av Blidensol sykehjem. Det er forventet at driftsnivået på disse to sykehjemmene vil stabilisere seg i

2019.

Driften på �ere av de øvrige sykehjemmene har også vært krevende i 2018 og dette skyldes blant annet at

rekrutteringen av sykepleiere har vært vanskelig samt høyt sykefraværet. Dette har medført en økning på 90 % på

innleie av eksterne vikarer sammenlignet med året før, tilsvarende kr 7,2 mill. I tillegg har utgiftsposten som skal

dekke kostnader til smitte, sonde og dyre medisiner økt i hele 2018 og endte med kr 2,2 mill. over budsjett. Man vil i

2019 følge opp dette og avdekke om det er endringer av varig art eller om det skyldes sesongsvingninger.

Det samlede mindreforbruket på kr 11,9 mill. innenfor virksomhetsområdet skyldes at det ble mottatt kr 7,6 mill.
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høyere inntekter fra egenbetalinger fra opphold på alders- og sykehjemmene enn budsjettert. I tillegg ble det satt i

verk omfattende tiltak for å bremse kostnadsveksten innenfor området. Med styrkingen fra 2. Tertialrapport 2018

medførte dette at driften endte med et mindreforbruk på om lag kr 5,7 mill.

6.5 Hjemmebaserte tjenester

Omstillingen av hjemmetjenestene fortsatte

Omstillingsprosjektet innen hjemmebaserte tjenester startet opp i 2017. På grunn av prosjektets mange

delprosjekter, ble det i august 2018 omde�nert fra prosjekt til program. Dette ble gjort for å understreke den

strategiske tilknytningen delprosjektene har til hverandre, samt gi en mer helhetlig og oversiktlig organisering.

Vurdering av tjenesteinnhold, organisering og forbedring av samhandlingen mellom de ulike tjenestene som gis til

personer som bor i eget hjem, er ett av innsatsområdene. Arbeidet med å legge til rette for at de kommunale

hjemmehjelperne i større grad skal inngå i det tverrfaglige samarbeidet rundt brukerne, startet i 2017. Som en

konsekvens av dette arbeidet ble Stavanger hjemmehjelp avviklet som egen virksomhet fra 1. april 2018, og lagt til de

�re virksomhetene i hjemmebaserte tjenester.

Evaluering og nåtidsanalyse av miljøterapeutisk enhet ble gjennomført høsten 2018. Denne viste blant annet at

samarbeidet mellom de miljøterapeutiske enhetene og helse- og sosialkontorene har blitt bedre og mer strukturert.

Samhandlingen mellom disse enhetene og hjemmesykepleien har også økt på grunn av økende antall felles brukere.

Aktivitetssentrene psykisk helse ble kartlagt våren 2018. Resultatet av kartleggingen ble politisk behandlet i oktober.

Det ble da avklart at tiltakene tas ut av prosjektporteføljen til omstillingsprogrammet og legges inn i Plan for psykisk

helsearbeid 2018-2022 .

Sykepleieklinikken har siden oppstarten i 2014 vært organisert under Helsehuset Stavanger. For å gi et større, mer

robust kompetansemiljø, og mulighet til å utveksle erfaringer mellom hjemmesykepleien og sykepleieklinikken, ble

det høsten 2018 besluttet å �ytte tilbudet til hjemmebaserte tjenester fra februar 2019.

Friere faglighet og mindre byråkrati

Tilretteleggingen for det treårige, politisk initierte prøveprosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati  startet i

2017. Samlokalisering av helse- og sosialkontor og hjemmebaserte tjenester var en forutsetning for prosjektet.

Eiganes og Tasta ble valgt med utgangspunkt i at de �yttet inn i nye, felles lokaler i Byfjordparken høsten 2018.

Første samling med brukerrepresentanter, ledere og ansatte i hjemmebaserte tjenester og helse- og sosialkontor ble

gjennomført i april 2018. Kommunikasjon og «�askehalser» mellom brukere, helse- og sosialkontor og hjemmebaserte

tjenester ble kartlagt ved hjelp av tjenestedesign høsten 2018. Denne kartleggingen danner grunnlaget for videre

arbeid i prosjektet.

Ny �nansieringsmodell under arbeid

Våren 2018 startet arbeidet med å erstatte ABI-�nansiering (aktivitetsbaserte inntekter) av hjemmebaserte

tjenester, med en budsjettmodell som forenkler tildelingen av midler til virksomhetene. En forenklet versjon av ny

�nansieringsmodell skal testes ut i Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester i forbindelse med prosjektet Friere

faglighet og mindre byråkrati . Målet er at alle virksomhetene i hjemmebaserte tjenester skal ta i bruk ny
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�nansieringsmodell fra 2020.

Færre eldre brukere med hjemmesykepleie

I løpet av 2018 har antallet brukere som får hjemmesykepleie sunket gradvis fra 2262 brukere i januar til 2161

brukere i desember, dette er en reduksjon på 4,5 prosent. Antall timer per bruker ligger rundt 13 timer per måned i

snitt. Sammensetningen av brukere har endret seg i alder og kjønn de siste årene. I 2014 var 58,5 prosent av alle

brukerne over 80 år, i 2018 var 49,5 prosent over 80 år. Den største reduksjonen har vært for kvinner over 90 år. I

2014 utgjorde de 24,4 prosent av alle som �kk hjemmesykepleie, mens de i 2018 kun utgjorde 14,2 prosent.

Leve HELE LIVET-satsingen utvidet

I 2018 ble Leve HELE LIVET-satsingen utvidet til å omfatte innbyggere med psykiske lidelser og/eller

avhengighetsproblematikk. Ett ledd i dette var å implementere recovery som metode i arbeidet med disse gruppene.

Selvbestemmelse og selvstyring er sentralt i recovery-prosessen; hver person må �nne sin egen vei. Viktige personlige

elementer i bedringsprosessen har vist seg å være myndiggjøring, tilhørighet, håp og optimisme. På den måten får

brukeren ta i bruk egne ressurser. Miljøtjenesten og bofellesskapsvirksomhetene har en viktig rolle i dette arbeidet.

Tilnærmingen og tiltakene er nærmere beskrevet i Ruspolitisk handlingsplan 2018-2022  og Plan for psykisk

helsearbeid 2018-2022 .

I 2018 har kompetansepakker og hospitering blitt benyttet for å øke kompetansen på hverdagsmestring innen

hjemmebaserte tjenester. Et e-læringskurs i hverdagsmestring er utarbeidet i 2018, og ferdigstilles tidlig i 2019.

Samarbeid på tvers

Samarbeidsprosjektet Felles bruker – felles innsats  mellom hjemmebaserte tjenester og fysio- og ergoterapitjenesten

ble evaluert i 2018. Erfaringene viser at det er nyttig med rutiner for samarbeid, men at det tar tid å etablere en

praksis med felles mål og helhetlig oppfølging på tvers av organisatoriske grenser.

Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester gjennomførte, sammen med Hillevåg og Hinna helse- og sosialkontor, et

pilotprosjekt i Relasjonell koordinering  i 2018. Prosjektet satte i verk nyttige tiltak, som for eksempel hospitering og

felles hjemmebesøk, for å styrke samhandling på tvers og for å bli en del av den videre driften.

Housing First fases inn i drift

Housing First er en bo-oppfølgingsmodell som gir �eksible og helhetlige tjenester til bostedsløse personer med

samtidige ruslidelser og psykiske lidelser. Prosjektet ble etter en evaluering tatt inn i handlings- og økonomiplanen i

2018 med kommunal �nansiering for deler av driften, kombinert med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet (tilskudd

kan søkes til og med 2019).

Evalueringen av Housing First viste at brukerne er fornøyde med tilbudet. 67 prosent av de som svarte på

spørreskjemaet krysset av på 10 på en skala fra 1-10 med tanke på hvor fornøyde de er. Områder som brukerne

oppgir har vært viktige å få hjelp og støtte til, er å få bolig og oppfølging i bolig.

Housing First-teamets arbeid oppleves som et godt supplement til andre kommunale tilbud til målgruppen, både av

helse- og sosialkontorene, Nav-kontorene, ansatte og andre virksomheter som jobber med brukergruppen. Et

suksesskriterium er at teamet kan bruke lang tid på å �nne ut om brukeren er motivert til å ta i mot hjelp fra dem, og at

brukerne selv bestemmer hvilken hjelp de har behov for. Tilbudet �nansieres av kommunale midler og prosjektmidler
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fra Helsedirektoratet.

Bedre hjelpemiddelformidling

Hjemmebaserte tjenester har bidratt inn i prosjektet Ressursorientert hjelpemiddelformidling – Selvstendighet og

mestring med riktig hjelpemiddel til riktig tid  med kunnskap og erfaringer i kartleggingsfasen av «�askehalser» og

forbedringsområder.

Effektivisering ved hjelp av teknologi

Handlingsplan for velferdsteknologi 2018–2022  var på høring høsten 2018, og ble endelig vedtatt i bystyret i januar

2019. Målgruppen for teknologien er i stor grad brukere av dagens hjemmetjenester.

Teknologiløsningen for medisineringsstøtte – medisindispensere – ble innført i Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte

tjenester i 2017. Bruk av medisindispensere har blant annet ført til en reduksjon i antall besøk hjemme hos brukerne. I

2018 ble løsningen implementert i de tre øvrige virksomhetene i hjemmebaserte tjenester.

Logistikkprogrammet Spider, et system for automatisk optimering ved planlegging av hjemmetjenestenes

arbeidslister, ble ferdig utprøvd og evaluert i Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester i 2018. Tiden som ble

brukt til å lage arbeidslister er halvert. Erfaringen så langt er også at brukerne får færre ansatte å forholde seg til, og

at reisetiden mellom brukerne er redusert. Spider er nå i full drift i virksomheten, og vil bli tatt i bruk i de tre

resterende virksomhetene i løpet av 2019.

CosDoc+ er en forenklet versjon av pasientjournalsystemet CosDoc, og er tilgjengelig via en app på nettbrett. Ved

utgangen av 2018 var 65 nettbrett i bruk i hjemmebaserte tjenester. Dette er færre enn planlagt på grunn av

utfordringer knyttet til tilkobling til nettverk. Ny versjon av CosDoc+ er under utprøving og har vesentlige

forbedringer knyttet til disse utfordringene.

Økonomi

Regnskapsresultatet for tjenesteområdet hjemmebaserte tjenester, inkl. Stavanger hjemmehjelp viser et merforbruk

på kr 0,68 mill. av en samlet budsjettramme (inkl. ABI-inntekter) på kr 460,8 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på

100,8 %. Av de �re virksomhetene innenfor hjemmebaserte tjenester, går en med et lite merforbruk, og tre med

mindreforbruk.

Hjemmesykepleien og Helse- og sosialkontorene (HSK) har i løpet av året gått gjennom samtlige vedtak for å justere

vedtakstimer etter behov. Det har gitt effekt i form lavere antall timer levert, og dermed lavere ABI-inntekter i årets

siste måneder. Dette var en av faktorene som gjorde at hjemmesykepleien samlet sett endte året med et lite

merforbruk på kr 0,26 mill., som tilsvarer en forbruksprosent på 100,1 %.

De øvrige tjenestene hadde et mindreforbruk på kr 1,1 mill. Bydekkende tjenester har et mindreforbruk på kr 3,3 mill.,

hvor det meste kommer fra Nattpatruljen, men også BPA og hverdagsrehabilitering går med mindreforbruk.

Nattpatruljen har hatt en jevn økning i oppdrag, men har så langt klart å ta økningen med samme bemanning. Dermed

har de økt inntektene, uten å øke utgiftene.

6.6 Stavanger hjemmehjelp

Færre oppdrag
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Nedgangen i antall brukere som mottar tjenesten praktisk bistand – rengjøring fortsetter. Antall mottakere av

hjemmehjelp sank med fem prosent i 2018. Andelen brukere som valgte ekstern leverandør av denne tjenesten sank

fra 18,6 til 17,9 prosent fra 2017 til 2018. Rammeavtalen med de eksterne leverandørene gikk ut i oktober 2018.

Kommunen brukte imidlertid opsjonen som ligger i avtalen, og forlenget den med ett år til 31.10.2019.

Lagt til hjemmebaserte tjenester

Omstilling av hjemmehjelpstjenesten er ett av innsatsområdene i det pågående omstillingsprogrammet for de

hjemmebaserte tjenestene. Arbeidet med å legge til rette for at de kommunale hjemmehjelperne i større grad skal

inngå i det tverrfaglige samarbeidet rundt brukerne, har startet. Som en konsekvens av dette arbeidet ble Stavanger

hjemmehjelp avviklet som egen virksomhet fra 1. april 2018, og lagt til de �re virksomhetene i hjemmebaserte

tjenester. Målet er å utvide hjemmehjelpernes oppgaver, slik at antall ansatte rundt den enkelte bruker reduseres,

driften effektiviseres samtidig som hjemmehjelperne får mer variasjon i arbeidsoppgavene.

Selv om den kommunale hjemmehjelpstjenesten nå er lagt til hjemmebaserte tjenester, skal tjenesten i henhold til

brukervalgsordningen fortsatt levere praktisk bistand – rengjøring på lik linje med de to private leverandørene

Stavanger kommune har avtale med.

I forbindelse med avviklingen av Stavanger hjemmehjelp som egen virksomhet, ble driften av Bergeland bydelssenter

og Tanta Emmas hus lagt til Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester.

6.7 Bo og aktivitet psykisk helse (BOA psykisk helse)

Felles faglig grunnlag og effektiv drift

Bofellesskapene for mennesker med psykiske lidelser og ROP-lidelser (rus og psykiatri) ble etablert som egen

bydekkende virksomhet fra 1. januar 2017. Formålet med ny organisering av bofellesskapene var å gi et bedre

tjenestetilbud til brukerne innenfor vedtatt budsjettramme, gjennom videreutvikling av det faglige grunnlaget,

effektiv ressursutnyttelse og helhetlig styring og ledelse.

I 2018 var det en prioritert oppgave å sørge for forsvarlig og effektiv drift, skape felles faglig forståelse og utjevne

kompetanseforskjeller. BOA psykisk helse har sett på hvordan den stasjonære bemanningen i det enkelte

bofellesskapet brukes bedre. De har jobbet med fordelingen av oppgaver både internt i bofellesskapene og mellom

bofellesskapene.

Virksomheten har arbeidet med å skape en felles faglig forståelse gjennom fagdager og veiledning. Det er opprettet

en recovery-prosjektstilling som skal bistå i arbeidet med å legge til rette for en recovery-orientert praksis og

implementering av denne. Det er ansatt en musikkterapeut som jobber på tvers av virksomheten inn i de ulike

bofellesskapene. Deltakelse i musikkterapi har for den enkelte lagt grunnlag for også å delta i andre aktiviteter.

Endringer i bofellesskapene

Et bofellesskap med åtte plasser ble lagt ned i løpet av 2018. Brukerne �kk plass i andre bofellesskap eller i egen

leilighet med oppfølging. De �este ansatte har fått nytt ansettelsesforhold, og det arbeides med løsninger for de

øvrige.
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BOA psykisk helse tok i bruk en ny avdeling med �re plasser ved Lassaveien bofellesskap i 2018. Det ble også etablert

en satellittleilighet i tilknytning til bofellesskapet.

Et nytt bofellesskap med �re boenheter for mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet ble

prosjektert i 2018. Oppstart er planlagt i 2020.

God utnyttelse av plassene

Sammen med helse- og sosialkontorene og Boligkontoret har virksomheten lagt til rette for at beboere enklere kan

�ytte ut fra bofellesskapene. De �este som har �yttet, har �yttet til egne leiligheter, enten eid, leid eller en kommunal

leilighet. Noen har �yttet til et høyere eller lavere omsorgsnivå innad i virksomheten, eller til andre virksomheter i

kommunen. Dette har bidratt til et mer differensiert tilbud, som har gitt bedre utnyttelse og sirkulasjon av plassene.

Sentral koordinator for tildeling av plass

I 2017 ble det opprettet en prosjektstilling som sentral koordinator som tildeler alle plasser i bofellesskap og barne -

og ungdomsboliger. Dette prosjektet ble videreført i 2018 og skal evalueres til sommeren 2019. Sentral koordinator

for bofellesskap skal til enhver tid ha god kjennskap til det enkelte bofellesskap, og til sammensetningen av beboerne.

I løpet av 2018 ble det tildelt 16 plasser i bofelleskap psykisk helse/ROP.

Finansiering

Rådmannen innførte en ny �nansieringsmodell fra alle bofelleskapene i 2017. Det er foretatt noen justeringer av

modellen for å tilpasse den bedre til variasjonene i bofellesskapene. Virksomheten har gjort noen justeringer internt

for å tilpasse modellen til nyoppståtte behov, og for å styrke høgskole-/universitetsfaglig kompetanse i noen av

bofellesskapene. Utover dette har den nye �nansieringsmodellen truffet godt opp mot behovene i virksomheten.

Økonomi

Økonomi omtales samlet for Bo og aktivitet Psykisk helse og Bo og aktivitet Nord og Sør i kapittel 6.8

(http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/6-helse-og-velferd/#6-8-bo-og-aktivitet-nord-og-sor-boa-nord-og-sor).

6.8 Bo og aktivitet Nord og Sør (BOA Nord og Sør)

Effektiv og �eksibel drift

I 2018 har Bo og aktivitet nord og sør fortsatt arbeidet med å samkjøre bofellesskapene etter etableringen som nye

virksomheter i 2017. Blant annet er �ere møtepunkter, nettverk og grupper på tvers etablert for å dele kompetanse

og sikre lik praksis.

BOA-ene har også arbeidet med å etablere nødvendige strukturer og rutiner for samarbeid med andre kommunale

tjenesteområder og med spesialisthelsetjenesten. Samarbeidsmøter med de �re helse- og sosialkontorene

gjennomføres annenhver måned på virksomhetsnivå, samt to ganger i året på avdelingsledernivå. Virksomhetene

samarbeider kontinuerlig med spesialisthelsetjenesten i aktuelle saker.

Tilpasning til økonomiske rammer
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Tilpasning til økonomiske rammer

Det har vært arbeidet systematisk med å tilpasse driften til de økonomiske rammene i begge virksomhetene gjennom

hele året. Omlegging av turnus i bofellesskapene har vært et viktig virkemiddel. I mange tilfeller vil resultatene først

være synlige i 2019. Tilpasningsarbeidet må fortsette også i 2019.

Botilbud til personer med utviklingshemming

Arbeidet med å etablere selveide boliger i bofellesskap er et initiativ fra foreldre, der kommunen prosjekterer og

bygger bofellesskapene i samarbeid med foreldregruppen og Husbanken. Arbeidet er i gang med en modell der

kommunen bygger boligene pluss en personalbase, etablerer et borettslag og selger boligene til de som skal bo i

bofellesskapet. Den første gruppen, «Solborg-prosjektet», representerer elleve unge voksne som har behov for et

botilbud med heldøgns tjenester. I løpet av 2018 er reguleringsplanen for området på Solborg og romprogrammet

vedtatt. Bofellesskapet vil være ferdig i 2021.

Den neste foreldregruppen representerer sju unge voksne. Samarbeidet med denne gruppen startet i 2018 for å få på

plass en mulighetsstudie.

I tillegg startet arbeidet med å bygge om et eksisterende bofellesskap med åtte boenheter til mennesker med

utviklingshemming. Dette romprogrammet ble vedtatt i 2018, og prosjektering av ombyggingen er i gang.

Nytt av året er en satellittbolig med tjenester fra et bofellesskap.

Sentral koordinator for tildeling av plass

I 2017 ble det opprettet en prosjektstilling som sentral koordinator som tildeler alle plasser i bofellesskap og barne-

og ungdomsboliger. Dette prosjektet ble videreført i 2018 og skal evalueres til sommeren 2019. Sentral koordinator

for bofellesskap skal til enhver tid ha god kjennskap til det enkelte bofellesskap, og til sammensetningen av beboerne.

I løpet av 2018 ble det tildelt kun et fåtall plasser i bofelleskapene til BOA nord og sør.

Kompetanseheving

Stavanger kommune har utarbeidet en �re-årig rullerende kompetansehevingsplan for ansatte som gir tjenester til

mennesker med psykisk utviklingshemming, inkludert kompetanseheving for ansatte som arbeider med brukere som

motsetter seg hjelp. I 2018 har det blant annet vært fokus på forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos

mennesker med utviklingshemming, bruk av makt og tvang og terapeutisk aggresjonsmestring. I tillegg har det vært

satset på lederutvikling i samarbeid med HR-avdelingen og bedriftshelsetjenesten.

Begge virksomhetene har i tillegg kompetanseplaner ut over den rullerende kompetanseplanen, med fokus på å heve

både formell og uformell kompetanse. I samarbeid med opplæringskontoret i kommunen ble det i 2018 startet opp

fagarbeiderutdanning for ansatte i BOA-ene. Disse helsefagarbeiderne ble ferdig utdannet i desember 2018.

Virksomhetene har �ere ansatte på videreutdanning, både med og uten bindingstid (medborgerskap, sosial

kompetanse). Ansatte i virksomhetene har også startet på utdanningsløpet Mitt livs ABC, som er et nasjonalt

kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming.

Økonomi

Regnskapsresultatet BOA Nord, BOA Sør, og BOA Psykisk helse viser et merforbruk på kr 1,7 mill. Av en ramme på kr

416,1 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 100,4. Det er noe variasjon mellom de tre virksomhetene. BOA Nord
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og BOA Sør har et samlet merforbruk på kr 3,9 mill., mens BOA Psykisk helse har et mindreforbuk på kr 2,2 mill.

Som nevnt over har virksomhetene BOA Nord og BOA Sør jobbet systematisk med å tilpasse driften til de økonomiske

rammene. Dette arbeidet har hatt god effekt på det økonomiske resultatet for 2018, men tilpasningsarbeidet vil

fortsette i 2019.

6.9 Fysio- og ergoterapitjenesten

Styrking av skolehelsetjenester

Fysio- og ergoterapitjenesten har i 2018 prøvd ut tverrfaglig skolehelseteam ved fem skoler i Stavanger. Utprøvingen

er knyttet til prosjektet Tidlig og koordinert innsats fra fødsel til videregående skole.  Fysioterapeut og ergoterapeut

har sammen med helsesøster jobbet for å komme i posisjon til å drive forebyggende og helsefremmende arbeid på

gruppenivå. Det ble besluttet å prøve ut tiltakene på utvalgte skoler, før tilbudet videreføres til alle skolene i

kommunen.

Det har vært høy aktivitet innen Aktiv skole  i 2018. Seks nye skoler �kk introduksjon til fysisk aktiv læring, og ansatte

deltok på Skolemøtet 2018, gjennomførte samarbeidsmøter med Høgskulen på Vestlandet og presenterte arbeidet

for politikere i kommunalstyret for oppvekst. I tillegg ble den første doktorgraden på Aktiv Skole  fullført (disputas i

september 2018), og artikkel nr. 5 fra Aktiv Skole  ble antatt i internasjonalt tidsskrift i desember 2018 (publiseres i

januar 2019).

Fysio- og ergoterapitjenesten �kk i 2018 tildelt innovasjonsmidler fra Stavanger kommune til å ansette to lærere i 20

prosent stilling hver, for å fremme det pedagogiske aspektet med Aktiv skole . Tiltaket ble prøvd ut i fem måneder,

med positive erfaringer i form av bredere kompetanse og økt innsikt i prosjektet. Tiltaket ble ikke innvilget videre

innovasjonsmidler i 2019, men fortsetter med egen�nansiering fram til sommeren 2019.

Leve HELE LIVET

Samarbeidsformen i Felles bruker – Felles innsats er prøvd ut i samarbeid med alle de hjemmebaserte tjenestene. 103

pasienter �kk oppfølging etter modellen Felles bruker – Felles innsats i 2018. Erfaringer viser at det er nyttig med

rutiner for samarbeid, men at det tar tid å etablere en praksis med felles mål og helhetlig oppfølging på tvers av

organisatoriske grenser.

Fysioterapeutene har i 2018 vært aktivt med i oppstarten av nye Lervig sykehjem og Haugåstunet sykehjem som har

blitt rent korttidssykehjem. Samarbeidsmøter og etablering av gode rutiner for samhandling har vært viktig. Avdeling

for øyeblikkelig hjelp på Stokka sykehjem har nå fysioterapeut til stede tre dager i uken.

Sommeren 2018 startet prosjektet Ressursorientert hjelpemiddelformidling . Prosjektet har ett års varighet og er

knyttet til Tekniske hjemmetjenester. Fokus i 2018 har vært å kartlegge hva som fungerer og hvilke �askehalser og

utfordringsområder som �nnes i dagens hjelpemiddelprosesser. Fysio- og ergoterapitjenesten har bidratt med

kompetanse, erfaring og innsikt i kartleggingsfasen av prosjektet.

Habilitering og rehabilitering
Fysio- og ergoterapitjenesten har fulgt opp den nasjonale satsingen på habilitering og rehabilitering. Følgende

prosjekter har vært gjennomført i 2018:

Ambulant innsatsteam  som tilbyr intensiv rehabilitering i brukers hjem framfor opphold på institusjon.
Prosjektet viste gode resultater i form av reduksjon i antall dager opphold på institusjon og bedring hos
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Prosjektet viste gode resultater i form av reduksjon i antall dager opphold på institusjon og bedring hos
bruker etter endt rehabilitering. Tilbudet var avgrenset til pasienter med nevrologisk sykdom i
prosjektperioden.

Styrket tilbudet om boligtilpasning  for at bruker skal kunne bo lenger hjemme. Det har vært fokus på
enkeltsaker, brukerforløp med �askehalsutfordringer, og forebyggende tankegang på langsiktig endring
av boligmassen i Stavanger. Prosjektet fortsetter ut mai 2019.

Behandlingsforløp for hoftepasienter,  et samarbeid mellom avtaleterapeuter, fastleger og sykehus. Her
er det innhentet ti ulike anbefalinger fra ulike sykehus etter lik operasjon. Det ble avdekket stor variasjon
i anbefalingene. Arbeidet er presentert på landsdekkende konferanse for ortopeder i Oslo.

Det ble dannet et spise- og munnmotorisk team  i 2018 med logoped, fysioterapeut, ergoterapeut og
helsesøster. På grunn av manglende logopedressurser har det vært nødvendig omprioritering av
arbeidsoppgaver og kompetanseheving underveis. Blant annet har ergoterapeuter tatt videreutdanning
innen munnmotorikk. Nesten 50 barn ble henvist i perioden juni til desember 2018, og teamet har
venteliste på behandling. Prosjektperioden løper til 1. mars 2019.

Gode brukertilbakemeldinger

I mai-juli 2018 ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant brukere som hadde hatt tjeneste eller hadde

pågående tjeneste siste seks måneder. Det ble sendt ut ca. 1860 spørreskjemaer, og det kom inn ca. 600 svar. Dette ga

en svarprosent på 33.

Brukerne mener styrkene til fysio- og ergoterapitjenesten er at tjenesten støtter opp om det de selv opplever som

viktig, og at terapeutene lytter til brukernes ønsker og behov. I tillegg er brukerne fornøyd med resultatene som

behandlingen gir, og opplever at terapeutene er punktlige, hø�ige og yter respektfull behandling.

Brukerne er godt fornøyd med tjenesten, men ventetiden trekker ned. Dette er ett av oppfølgingspunktene fra

undersøkelsen fordi ventetid kan bety forverring, ytterligere funksjonsnedsettelse og tap av motivasjon for

rehabilitering.

Økonomi

Regnskapsresultatet for tjenesteområdet viser et mindreforbruk på kr 3,2 mill. av en budsjettramme på kr 67,6 mill.

Dette utgjør en forbruksprosent på 95,2 %. Avvik skyldes i hovedsak høyere fastlønnstilskudd enn budsjettert.

Sykefravær, sene ansettelser, og mye prosjektmidler har bidratt til å skape et kunstig høyt nivå på antall

fysioterapeuter i 2018, som igjen har generert en økning i fastlønnstilskuddet.

6.10 Tekniske hjemmetjenester

Fortsatt stigende aktivitet i hjelpemiddelformidlingen

Trenden som tidligere år har vist en økende aktivitet innen hjelpemiddelområdet, gjelder også for 2018. Fra 2017 til

2018 har det vært en økning i antall utleverte og innhentede hjelpemidler på ca. 2200 hjelpemidler (fra 34 570 til 36

750). For reparasjonsoppdrag har økningen vært på rundt åtte prosent (fra 2 065 til 2 232 reparasjoner).

Bemanningen ble styrket med en stilling fra starten av året og en stilling fra sommeren 2018. Dette medvirket til at

målene for responstid og servicegrad har blitt nådd.

Velferdsteknologi som hjelpemiddel øker i omfang
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Velferdsteknologi som hjelpemiddel øker i omfang

Velferdsteknologi utgjør en gradvis større andel av tekniske hjemmetjenesters oppdragsmengde, og virksomheten er

involvert i utrulling og drift av både ny teknologi og utvidelse av eksisterende teknologi. Handlingsplan for

velferdsteknologi 2018–2022  var på høring høsten 2018, og ble endelig vedtatt i bystyret i januar 2019.

Handlingsplanen er nå det styrende dokumentet for hvilke teknologier som skal implementeres og satses på

framover.

Bedre hjelpemiddelformidling

Sommeren 2018 ble det ansatt prosjektleder for prosjektet Ressursorientert hjelpemiddelformidling . Prosjektet har

ett års varighet og har i 2018 kartlagt og analysert dagens hjelpemiddelprosesser. Fokus har vært å kartlegge hva som

fungerer og hvilke �askehalser og utfordringsområder som �nnes. Det er gjennomført over 30 intervjuer med

avdelinger/virksomheter, samt en spørreundersøkelse blant mer enn 100 ansatte som jobber med hjelpemidler daglig.

Nav hjelpemiddelsentral Rogaland er samarbeidspart i prosjektet. Det har også vært gjennomført

møter/erfaringsutveksling med nabokommuner (inkludert Rennesøy og Finnøy), og større kommuner som Bergen og

Bærum som jobber med samme tema. Hensikten med prosjektet er å forenkle og effektivisere prosessen til fordel for

bruker og ansatt.

Økonomi

Regnskapsresultatet for tekniske hjemmetjenester viser et merforbruk på kr 0,1 mill. av en budsjettramme på kr 2,3

mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 105.

6.11 Rehabiliteringsseksjonen

Lavterskel substitusjonsbehandling etablert

Stavanger kommune har sammen med LAR Helse Stavanger HF og brukerorganisasjonen Pro-LAR startet et prosjekt

for å etablere og utvikle et lavterskel substitusjonstilbud. I løpet av 2018 har prosjektmedarbeiderne jobbet med å

gjøre prosjektet og tilbudet kjent blant brukere og i tjenesteapparatet. Prosjektet omfatter så langt 17 personer som

har kommet i gang med lavterskel legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Tilbudet gir muligheter til

rusmiddelavhengige som ikke har forutsetninger for å innfri kravene til ordinær LAR-behandling.

Prosjektet er �nansiert av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. For Stavanger kommune utgjør dette et halvt

årsverk som er tilknyttet Rehabiliteringsseksjonen. Når prosjektperioden er over i 2019, er målet at kommunale

rutiner skal være på plass, slik at dette tilbudet kan gå inn i ordinær drift uten økt ramme.

Mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter)

I 2018 har en prosjektgruppe jobbet med å utrede behovet for et mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter) i

Stavanger kommune. Rehabiliteringsseksjonen har deltatt i prosjektgruppen. Høsten 2018 leverte prosjektgruppen

en rapport med anbefalinger om å opprette to MO-sentre: Ett MO-senter Ung og ett senter for voksne.

Kommunalstyret for levekår vedtok i januar 2019 at det skal iverksettes et arbeid med sikte på å omgjøre K46 til et

MO-senter for ungdom i aldersgruppen 15 – 25 år (MO-Ung), med virkning fra 1. januar 2020, i tråd med

anbefalingen. Et MO-senter for voksne med langvarige og sammensatte utfordringer vurderes når MO-Ung er

etablert. Dette for å hente erfaringer fra etableringen av MO-Ung.
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K46 til Helse og velferd

I løpet av 2018 er det gjennomført drøftinger mellom fagstab Barn, unge og familie og fagstab Velferd og sosiale

tjenester (Helse og velferd) om organisatoriske endringer for tilbudet K46. De tillitsvalgte har vært involvert i

prosessen. I drøftingene ble det gjort nødvendige avklaringer, beslutninger og involvering i forkant og underveis, med

sikte på å overføre K46 fra tjenesteområde Oppvekst og utdanning til tjenesteområde Helse og velferd. Fra 1. januar

2019 skal K46 være en avdeling i Rehabiliteringsseksjonen.

Miljøarbeidertjenesten endret

I løpet av 2018 er det gjort endringer i organiseringen av den ambulante miljøarbeidertjenesten. Målsettingen er

blant annet å få mer systematiske oppfølgingstjenester og bedre dokumentasjon av arbeidet. Tjenesten er gjort mer

tilgjengelig med kontakttelefon for både beboere og naboer på ettermiddag og lørdag formiddag.

Miljøterapeut rus (MTR) er fortsatt delvis tilskudds�nansiert. Tjenesten har god kompetanse og innholdet i tjenesten

er �eksibelt.

Eventyrbråtet

Rehabiliteringsseksjonen har fått tilrettelagt en to-roms leilighet i Eventyrbråtet til bruk som personalbase, da den

gamle var liten og dårlig egnet til formålet. Den nye basen er inn�yttingsklar tidlig i 2019, og skal brukes av ansatte

som et utgangspunkt for andre avtaler på kveld mandag til og med fredag og noen av ukens dager.

Huset

I løpet av året har eksterne grupper, blant annet selvhjelpsgrupper, brukt aktivitetstilbudet Huset. Miljøtjenesten har

også startet opp et gruppetilbud til noen av kvinnene som bor i kommunale leiligheter. Boligavdelingen har hatt

recovery-kurs for brukere både vår og høst.

Tilbudet på Huset har i 2018 vært preget av fravær av faste ansatte/at ansatte har sluttet. Høsten 2018 har nye

ansatte blitt rekruttert, blant annet �ere miljøterapeuter med skolering og erfaring fra ulike typer aktiviteter. En

ansatt med brukererfaring er også rekruttert. Oppstart for nye ansatte er februar 2019. Bemanningen vil med dette

komme opp på vedtatt nivå.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Rehabiliteringsseksjonen viser et mindreforbruk på kr 0,7 mill. av en budsjettramme på kr 47

mill., dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,5. Årsaken til mindreforbruket skyldes hovedsaklig refusjonsinntekter

som er høyere enn vikarkostnadene i tillegg til vakante stillinger.

6.12 Dagsenter og avlastning

Ny barne- og ungdomsbolig åpnet

Den nye barne- og ungdomsboligen i Bjørn Farmanns gate 25 hadde of�siell åpning 30. mai 2018. Inn�yttingen startet

våren 2018, og boligen var i full drift fra august. Boligen er tilpasset brukere med utfordringer knyttet til atferd.
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Barne- og ungdomsboligen har egen skoledel. Det er også nytt parkeringsanlegg for både denne og de øvrige

barneboligene i Bjørn Farmanns gate.

Dagsenter og avlastning har i alt 18 brukere fordelt på �re barne- og ungdomsboliger. Virksomheten har i tillegg hatt

�re bofellesskap med 18 plasser. Høsten 2018 ble det besluttet at Austbø bofellesskap og Stokka botiltak skal

overføres til BOA sør og BOA psykisk helse i 2019.

Stabil bruk av dagtilbud

Vel 90 brukere benyttet seg av dagtilbudene ved Dagsenter og avlastning ved utgangen av 2018, dette er omtrent

som i 2017.

Mosheim aktivitetssenter ble åpnet i august 2018, og gir dagtilbud til ni brukere, med varierende grad av hjelpebehov.

Avdelingen ble opprettet for å avlaste blant annet Arbeidsgården, som har plassutfordringer. De kommunalt eide

lokalene disponeres midlertidig.

Aktivitetshuset Hjalmar Johansens gate har i sitt åpne tilbud hatt stabile besøkstall i 2018. Oppstart av dagtilbud for

en liten gruppe eldre brukere har vært vellykket. Det er imidlertid en del utfordringer med dagens plassering som gjør

at tilbudet har behov for en annen lokalisering.

Fregatten arbeidsgruppe har vært plaget av mye støy fra anleggsaktivitet i nærområdet. Gruppen har fått tilbud om å

benytte lokaler i Hjalmar Johansens gate, og har valgt å benytte seg av dette innimellom.

Avlastningstjenester

Avlastningstjenestene hadde i 2018 en kapasitet på cirka 7640 døgn, samt �re kriseplasser/akutt midlertidig

avlastning.

Ved utgangen av 2018 hadde om lag 100 familier vedtak om avlastning i bolig fra kommunal utfører, det samme som i

2017. Samtlige kriseplasser var i bruk frem til inn�ytting i ny barnebolig sommeren/høsten 2018. Det kan være

variasjon i ventelister og antall ledige døgn gjennom året. Per 31. desember var det cirka 300 ledige døgn i kommunal

avlastning.

Tallet på brukere med skolefritidsavlastning i ferier gikk ned fra 2017 til 2018. Omfanget av skolefritidsavlastning i

feriene varierer fra år til år.

Avlastningsturer for fysisk funksjonshemmede ble i 2018 benyttet av seks brukere, noe som er på nivå med tidligere

år.

Ny �nansieringsmodell innført

I 2018 ble det innført en ny �nansieringsmodell for avlastningstjenesten, hvor sentral koordinator har hatt ansvar for

vurdering av ekstraressurser til økt bemanning hos enkeltbrukere. Ved innføring av ny �nansieringsmodell ble

tidligere kriseplasser i avlastning erstattet med akutt midlertidig avlastning. Disse plassene har blitt koordinert av

sentral koordinator i samarbeid med helse- og sosialkontorene og Dagsenter og avlastning.

Kompetanseheving

Bydekkende veiledningsteam har gitt veiledning i 16 avdelinger og arrangert fagdager for 12 avdelinger, alle i egen

virksomhet og i bofellesskapsvirksomhetene. Fagdagene har omhandlet Positiv atferdsstøtte (PAS), noe
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virksomheten har hatt fokus på å implementere. PAS er en metode som kan brukes for å forebygge og redusere

utfordrende atferd, og dermed også redusere bruk av makt og tvang.

Veiledningsteamet koordinerer et faglig nettverk for ansatte innenfor tjenester for personer med utviklingshemming.

Teamet har gjennomført intern undervisning i blant annet bruk av tvang og makt overfor personer med

utviklingshemming, profesjonelt miljøarbeid, terapeutisk aggresjonsmestring (TAM), samt bidratt til et

motivasjonsseminar i kommunen. Undervisningen inngår i kommunens �reårige rullerende kompetansehevingsplan

for ansatte som gir tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming, inkludert kompetanseheving for ansatte

som arbeider med brukere som motsetter seg hjelp.

I tillegg har 11 ansatte arbeidet med serti�sering i rePULSE, som er et behandlingsprogram for personer med lett

utviklingshemming og som har utfordringer med impulskontroll.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Dagsenter og avlastning viser et merforbruk på kr 5,1 mill. av en samlet ramme på kr 218,1

mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 102,4. Internt i virksomheten er det stor variasjon mellom seksjonene.

Seksjon bolig har et mindreforbruk, mens seksjonene dagtilbud og avlastning har merforbruk.

Seksjon dagtilbud har hatt jevn vekst i aktivitetsnivået de siste årene, uten at budsjettrammen har vært justert

tilsvarende. Det er særlig tilbudene Skolefritidsavlastning (SFA) og Avlastningsturer (AVF) som har vært

underbudsjettert sett opp mot aktivitetsnivået.

Flere brukere som �kk avlastning i starten av året �yttet inn i barnebolig i 2018. Forsinket inn�ytting i ny barnebolig

førte til merkostnader i seksjon avlastning. Samtidig ble det i seksjon avlastning innført ny �nansieringsmodell 1.

januar 2018. Det har tatt tid å tilpasse driften etter den nye modellen, noe som må ses i sammenheng med økte

kostnader hos avlastning.

6.13 Nav-kontorene

Færre mottar økonomisk sosialhjelp

Arbeidsledighetstall i Rogaland viser nå en nedgang på 23 prosent i antall helt ledige sammenlignet med 2017. For de

under 30 år er nedgangen på 13 prosent.

Som følge av den høye ledigheten har det de siste årene vært en betydelig økning i antall sosialhjelpsmottakere i

Stavanger. I løpet av 2018 har dette �atet ut, og antall mottakere av økonomiske sosialhjelp har gått ned to prosent

sammenlignet med 2017. I 2018 mottok nær 3900 personer økonomisk sosialhjelp.

Antall nye mottakere er redusert med åtte prosent. For nye mottakere under 25 år er antallet redusert med 20

prosent fra 2017 til 2018.

Antallet mottakere som har mottatt sosialhjelp i seks måneder eller mer, og som har sosialhjelp som hovedinntekt, har

økt med fem prosent sammenlignet med 2017. Nær 30 prosent av alle langtidsmottakerne har forsørgeransvar for

barn.

Brutto utbetaling av økonomisk sosialhjelp var omtrent på samme nivå som året før.

Digital søknad innført
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Stavanger kommune er med i digitaliseringsprosjektet DigiSos, et samarbeidsprosjekt mellom KS, fem kommuner og

Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet skal utvikle digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere. Digital løsning

for å søke om sosialhjelp kom på plass i november 2018. Av alle søknadene Nav mottok i løpet av de siste to månedene

av året, var nær 19 prosent digitale.

Nytt pilotprosjekt for voksne langtidsledige

I 2017 mottok Stavanger kommune fem millioner kroner i statlig �nansiering for å gjennomføre et pilotprosjekt for

godt voksne langtidsledige som ikke har rettigheter i form av dagpenger, sosialhjelp eller andre livsoppholdsytelser.

Nav-kontorene har bistått med å rekruttere deltakere til prosjektet. I 2018 �kk 30 personer tilbud om å delta, og de

aller �este tok i mot tilbudet. Til sammen 15 personer har gått videre i ordinært arbeid i løpet av året.

Unge sosialhjelpsmottakere

Unge sosialhjelpsmottakere under 30 år følges tett opp av egne ungdomsveiledere på Nav-kontorene. Det stilles

systematisk vilkår om deltakelse i Jobbverksted ved Arbeidstreningsseksjonen eller andre relevante tiltak. Stavanger

ligger høyt sammenlignet med de andre storbyene når det gjelder andelen unge mottakere. En av årsakene er at

kommunen prioriterer å gi støtte til vanskeligstilt ungdom for å fullføre videregående utdanning, dersom de ikke har

foreldre som kan forsørge dem gjennom skolegangen.

Oppfølging av langtidsmottakere

Nav-kontorene har siden 2015 opplevd en økt pågang som følge av den høye arbeidsledighet som har vært i regionen.

Både utbetalingene til sosialhjelp og antallet mottakere har økt i perioden. I 2018 har Nav-kontorene prioritert å

kartlegge hjemmeværende ektefelle i familier som mottar sosialhjelp for deltakelse i aktuelle tiltak,

kvali�seringsprogram og for eventuelle trygderettigheter.

Det er foretatt helseavklaringer av nesten 100 personer, noe som innebærer at de har fått avklart trygderettigheter

og behov for helsehjelp. Dette er nær 20 �ere enn året før.

Færre deltakere i kvali�seringsprogrammet

Ved utgangen av 2018 var det 230 deltakere i kvali�seringsprogrammet i Stavanger, noe som er seks prosent lavere

enn året før. I løpet av 2018 ble nær 140 deltakere avsluttet i programmet. Av disse gikk i overkant av 30 personer

videre til arbeid eller ordinært arbeid med lønnstilskudd. Dersom skolegang, arbeidsmarkedstiltak og

arbeidsavklaringspenger inkluderes, har 45 prosent gått videre i aktive tiltak. Antall personer som ble avsluttet, og

hvor det er ukjent hva de er gått videre til, var bortimot 20. Det antas at disse er selvforsørget i og med at de ikke

lengre mottar sosialhjelp. Det var færre som ble tilbakeført til sosialhjelp etter avsluttet program i 2018 enn tidligere

år.

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier

Som ett av 30 Nav-kontor, har Nav Madla deltatt i et landsdekkende toårig forsknings- og utviklingsprosjekt i regi av

Arbeids- og velferdsdirektoratet, kalt Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier . Målet er å forebygge at barn i

lavinntektsfamilier forblir fattige på grunn av manglende utdanning, arbeidsmuligheter og manglende sosial

integrering. I løpet disse to årene har Nav Madla gitt helhetlig oppfølging til 45 barnefamilier. Det er etablert en
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struktur for oppfølging av familier som vil bli videreført i kontoret.

Barn i vanskeligstilte familier

Nav-kontorene skal foreta en systematisk kartlegging og dokumentasjon av barnas situasjon i økonomisk

vanskeligstilte familier, og iverksette tiltak når det er nødvendig. I 2018 hadde 26 prosent av alle

sosialhjelpsmottakere i Stavanger forsørgeransvar for barn. Antallet langtidsmottakere med forsørgeransvar for barn

har økt med 14 prosent de siste to årene, noe som innebærer at i overkant av 960 barn vokser opp i 420 familier som

over tid har en svært lav inntekt.

Bruken av aktivitetstilskudd til dekning av fritidsaktiviteter har økt. Det er betalt ut drøyt 1 million kroner til 250

barnefamilier.

2018 var siste året Nav-kontorene mottok statlig tilskudd til stillinger som barneansvarlig. Oppgavene og ansvaret

tillagt barneansvarlig-rollen er videreført i kontorene, og to av kontorene har organisert egne familieteam hvor disse

oppgavene inngår.

Eg vil lære!  var et �reårig utviklingsprosjekt, som fra 2018 er i ordinær drift. Tiltakets målgruppe er barn i familier

med lavinntekt og/eller barn med tiltak etter barnevernloven. Prosjektets hovedmål er å styrke barnas læring og bistå

deres foresatte i oppfølging av barnet i skole og fritid. Skoleåret 2017–2018 deltok 22 barn i prosjektet, herav 13 som

ble fulgt opp av Nav-kontorene. I hele prosjektperioden har 45 barn fått oppfølging.

Fra introduksjonsprogram til arbeid

I forbindelse med et rekordhøyt antall deltakere i introduksjonsprogrammet for �yktninger ble Nav-kontorene i 2017

styrket med en �yktningveileder hver. Veilederne kom først på plass mot slutten av året, og ordningen er videreført i

2018. Flyktningveilederne bidrar i nært samarbeid med Flyktningseksjonen og Johannes læringssenter for å styrke

arbeidsrettingen i introduksjonsordningen, slik at overgangen fra program til utdanning eller arbeid blir bedre.

Tiltakene som er benyttet mest, er arbeidstrening og lønnstilskudd. Flyktningveilederne har tilgang til hele Navs

virkemiddelapparat, hvor målet er å bidra til at intro-deltakeren får innpass i ordinært arbeidsliv. Målsettingen i

Stavanger er at 55 prosent av deltakerne skal gå direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. I

2018 var resultatet 56 prosent, en oppgang fra 52 prosent i 2017.

Økonomi

Regnskapsresultatet for NAV viser totalt et mindreforbruk på kr 5,4 mill. av en budsjettramme på kr 304,1 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 98,2 %.

Økonomisk sosialhjelp endte isolert sett på et mindreforbruk på kr 1,8 mill. av en ramme på kr 185,2 mill. Resterende

mindreforbruk på NAV-området kom som følge av mindre utbetaling enn budsjettert til kvali�seringsstønad og

opphold på rusinstitusjon for rusmiddelmisbrukere. Lønn og drift av de 4 NAV-kontorene endte for 2018 med et

merforbruk på kr 1,5 mill. som følge av høyere lønnskostnader enn budsjettert.

Bedring i arbeidsmarkedet har ført til både en reduksjon i antall sosialhjelpsmottakere i Stavanger, og i brutto utbetalt

sosialhjelp. Både antall mottakere totalt, og antall nye mottakere er redusert. Nye mottakere under 25 år er kraftig

redusert, mens langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt har økt, sammenlignet med 2017.

6.14 Boligkontoret
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Bedre rutiner ved Boligkontoret

Boligkontoret har i 2018 videreutviklet rutiner som skal gi en helhetlig forvaltning av de boligsosiale virkemidlene.

Boligkontoret behandler søknader og tildeler boliger til økonomisk vanskeligstilte boligsøkere, husstander som har

behov for omsorgsboliger med og uten innskudd, �yktninger og rusmiddelavhengige. I 2018 tildelte Boligkontoret om

lag 280 boliger hvorav majoriteten går til vanskeligstilte boligsøkere. Resten av disse fordelte seg på cirka 60 boliger

til �yktninger, 20 omsorgsboliger og 40 boliger til mennesker med rusmiddelavhengighet.

I forbindelse med ombyggingen av Ramsvigtunet sykehjem skal 28 omsorgsboliger avvikles. I løpet av 2018 har

Boligkontoret, helse- og sosialkontorene og Stavanger Boligbygg KF kartlagt og intervjuet de som bodde i disse

omsorgsboligene, og cirka 90 prosent har fått tilbud om ny bolig så langt.

Beboere som ønsker å �ytte fra kommunens bofellesskap har i noen grad behov for en bolig i nærheten av

bofellesskapet, hvor bemanning fra bofellesskapet kan gi noe tilsyn eller veiledning. I 2018 ble det opprettet en ny

tjeneste kalt satellittleiligheter. Det er innført nye rutiner for å �nne slike boliger til aktuelle brukere. Det har vært en

utfordring å �nne egnet bolig i ønsket avstand fra aktuelt bofellesskap, men rutinen fungerer som forutsatt og

tjenesten vil på sikt frigjøre plasser i bofellesskapene.

Flere startlån til barnefamilier

Startlån er et virkemiddel for å få vanskeligstilte inn på boligeiermarkedet. Prioriterte grupper er barnefamilier og

mennesker som leier kommunal bolig. Målgruppen er husstander som har langvarige problemer med å �nansiere eid

bolig, ikke får lån i vanlig bank og heller ikke har mulighet for å spare. I 2018 behandlet Boligkontoret 735 søknader

om startlån, en økning på 13 prosent fra 2017. Av disse �kk 128 husstander utbetalt startlån, hvorav 30 var leietakere

i kommunal bolig. Andelen startlån til barnefamilier økte med 10 prosent til 61 prosent av alle utbetalte lån. Avslag på

søknad gis dersom søker ikke er i målgruppen eller ikke har tilstrekkelig inntekt til å betjene boutgiftene. 66 prosent

av søknadene ble avslått.

Tilskudd til etablering i bolig og tilpasning av bolig er statlige boligvirkemidler. Tilskudd til etablering benyttes i

forbindelse med etablering i egen bolig, som topp�nansiering i kombinasjon med startlån. I 2018 mottok 34

husstander slikt tilskudd, mot 21 i 2017. Tilskudd til tilpasning av bolig kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne

og eldre som ønsker å tilpasse boligen slik at de fortsatt kan bo hjemme. Det ble tildelt nær kr 25 mill. samlet til begge

formål i 2018, noe som er en økning fra 2017 til 2018 på kr 7,8 mill., eller 47 prosent.

Færre med transport av bostøtte

Boligkontoret skal etablere godt samarbeid med interne og eksterne virksomheter, og legge til rette for

hensiktsmessige samhandlingsarenaer. For å forhindre utkastelser fra kommunale utleieboliger arbeider

Boligkontoret i nært samarbeid med Stavanger Boligbygg KF, Nav og helse- og sosialkontorene.

En av hovedårsakene til utkastelser er manglende betaling av husleie. Bostøtte er et sentralt virkemiddel fra

Husbanken for å forhindre utkastelse. Ett aktuelt virkemiddel er transport av bostøtte. Det betyr at bostøtte

utbetales til kommunen og deretter trekkes fra husleien, netto husleie blir så fakturert. For 2018 er tallet på

leietakere med transport av bostøtte redusert til 17 prosent av alle mottakere. For 2018 er det utbetalt kr 85 mill. i

statlig bostøtte til en søkermasse på rundt 2400 per måned, en liten økning på to prosent fra året før.

Kommunal bostøtte ble bevilget til 98 husstander med samlet utbetaling på i underkant av kr 3 mill. Dette er omtrent

i 2017
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som i 2017.

Økt digitalisering i saksbehandling

I 2018 har Boligkontoret intensivert arbeidet med å øke digitaliseringen i saksbehandlingen. Det er plassert to iPad-er

i resepsjonen. Alle som leverer papirsøknad blir bedt om å søke digitalt og får veiledning fra ansatte ved Boligkontoret

for å levere digitale søknader. I 2018 var 80 prosent av søknadene om startlån eller tilskudd digitale.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Boligkontoret viser et mindreforbruk på kr 0,5 mill. av en budsjettramme på kr 7,43 mill.

dette tilsvarer en forbruksprosent på 93,77. Årsaken til mindreforbruket er i hovedsak refusjonsinntekter for

sykefravær der det ikke er tilsvarende vikarkostnader.

6.15 OBS-team

God forankring av OBS-teamet

OBS-teamet er forankret i en samarbeidsavtale med delt arbeidsgiveransvar mellom Stavanger kommune og Helse

Stavanger HF. Formålet med delt arbeidsgiveransvar er å sørge for enhetlig ledelse og bedre forankring og kjennskap

til teamet i kommune og spesialisthelsetjeneste. Dette er avgjørende for å nå fram til �ere brukere i målgruppen, og

for å gi et mer helhetlig tilbud.

OBS-teamets sentrale målsetting er å gi oppsøkende behandling til mennesker som ikke klarer å nyttiggjøre seg

eksisterende tjenester. Det er viktig at brukere som ikke ønsker hjelp, kan få langvarig oppfølging av et tverrfaglig

team. I 2018 har teamet arbeidet med å sørge for god integrasjon i kommunens systemer, og for at alle medarbeidere i

teamet skal ha kjennskap til kommunale tjenester. Dette er gjort gjennom jevnlige møter med helse- og

sosialkontorene og møter med ulike avdelinger i Rehabiliteringsseksjonen.

Teamet har hatt stillingen som psykiater ubesatt siden mai og kun hatt psykologspesialist i 20 prosent stilling, noe som

har gjort at teamet ikke har hatt nødvendig kompetanse tilgjengelig gjennom hele året. Dette har påvirket

utredningskapasiteten i 2018. Ny psykolog til OBS-teamet er rekruttert, med oppstart våren 2019.

Resultatrapportering

OBS-teamet har identi�sert et sett med indikatorer som skal benyttes som månedlig resultatrapportering til

henholdsvis Stavanger kommune og Helse Stavanger HF. Rådmannen har i 2018 hatt månedlig oppfølging av

indikatorene antall brukere, varighet av oppfølgingen, antall som avsluttes og status ved avslutning for brukerne som

er i kontakt med teamet.

Indikatorene viser at OBS-teamet per 31.12.2018 ga oppfølging til ca. 80 brukere, av disse var 74 prosent menn. På

samme tid i 2017 var 95 brukere registrert i teamet. Årsaken til nedgangen er at teamet har avsluttet oppfølgingen av

mange brukere som teamet over tid ikke hadde hatt kontakt med.

Spredningen i alder blant brukerne er relativt stor. Per desember var brukerne som �kk oppfølging mellom 16 og 60

år, hovedvekten var mellom 20 og 40 år. I underkant av 20 prosent av brukerne hadde ved utgangen av 2018 fått

oppfølging fra OBS-teamet i underkant av ett år, mens ca. 25 prosent hadde fått oppfølging i over fem år. 32 nye

brukere ble henvist til teamet i 2018. Av disse �kk 18 pasientrettigheter, mens det viste seg at 14 av dem ikke var i
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målgruppen til teamet. OBS-teamet mottok og fulgte opp 16 bekymringsmeldinger.

Evaluering av oppsøkende behandlingsteam

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) gjennomfører en evaluering av 12

oppsøkende behandlingsteam inkludert OBS-teamet. Dette innebærer en mer inngående evaluering enn det som har

vært gjennomført tidligere, med blant annet ulike målinger av brukerne forut for inntak i teamet og etter to års

kontakt med teamet. OBS-teamet har bidratt i evalueringen og har fulgt opp funn underveis i evalueringsperioden.

Teamet har blant annet tatt i bruk �ere verktøy for å kartlegge alle brukere. Evalueringen skal ferdigstilles i 2019.

6.16 Arbeidstreningsseksjonen

Flere praksisplasser for funksjonshemmede

I underkant av 70 personer har i løpet av året deltatt i ordningen med praksisplasser for funksjonshemmede (PFF).

Omtrent 30 nye henvendelser ble behandlet, og 16 nye har dette året mottatt et tilbud. Kapasiteten i den statlige

ordningen Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) ble i 2018 utvidet med tolv nye plasser. En del av søkerne til PFF-ordningen

�kk ved denne utvidelsen plass i VTA-ordningen. I tillegg ble ytterligere �re henvendelser ferdig behandlet, men

tilbudet iverksettes først i 2019. 20 prosent av PFF-plassene utløser statlig refusjon, og denne refusjonen bidrar til at

virksomheten kan �nansiere oppfølgingen av personer i praksisplassordningen.

Kafédrift på Lervig sykehjem

Stavanger kommune har som en av seks kommuner mottatt statlig tilskudd til et forsøk med Varig Tilrettelagt Arbeid

(VTA) i kommunal regi. Målgruppen for forsøket er personer som mottar full uføretrygd, og som ikke allerede har fått

tilbud om varig tilrettelagt arbeid. Kafédrift ved Lervig sykehjem inngår i forsøket. Sjøsiden Kafé startet opp høsten

2018. Sykehjemmet har ansatt en daglig leder. Fem arbeidstakere er ansatt i differensierte stillingsstørrelser ved

kaféen. En sosialfaglig ansatt ved Arbeidstreningsseksjonen følger opp den enkelte arbeidstaker på arbeidsstedet.

I tillegg er attføringsbedriften Allservice tildelt ansvar for deler av forsøket, med fem tiltakshjemler tildelt fem

arbeidstakere.

Individuell tilpasning av tiltakene

Vel 440 unge under 30 år har vært søkt inn til Jobbverksted i 2018. Dette er omtrent som i 2017. Av de som er

avsluttet, har 20 prosent fått jobb og 14 prosent har gått videre til skole. 25 av de unge som har deltatt på

Jobbverksted, har fortsatt i andre tiltak i Arbeidstreningsseksjonen etter kursperioden.

Tilbudet tilpasses i stor grad den enkelte deltaker. For noen innebærer det en kombinasjon av å delta på Jobbverksted

og å delta i arbeidsgruppene for unge – JobbSats. Når det har vært relevante kurs eller arrangementer ved

Mulighetsterminalen, har dette blitt benyttet. Jobbverkstedet legger til rette for at deltakerne kan oppsøke

arbeidsgivere med søknad om jobb og/eller arbeidstrening. For de av deltakerne som ikke er i jobb eller andre tiltak

etter Jobbverkstedet, forlenges kursperioden.

JobbSats

JobbSats ble opprettet i 2017 som et eget gruppetilbud, hovedsakelig for unge som ikke har et aktivitetstilbud etter

deltakelse i Jobbverksted, eller som et aktivitetstilbud for sosialhjelpsmottakere. I 2018 er deltakerne i JobbSats
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fordelt på i to ungdomsgrupper sammen med de øvrige unge deltakerne i Arbeidstreningsseksjonen, noe som har ført

til større stabilitet i gruppene.

Hurtigere avklaringer

Arbeidstreningsseksjonen har i 2018 gitt tilbud til i underkant av 600 personer. Dette inkluderer tiltakene START,

JobbSats og Jobbverksted, samt arbeidstrening i gruppe for om lag 180 personer fordelt på seks ulike gruppetilbud.

Flere av de som har startet i arbeidsgruppene, blir etter hvert utplassert i ekstern arbeidspraksis, noe som bidrar til

raskere avklaringer.

Arbeidstreningsseksjonen bidrar med tett oppfølging, avklaringer og veiledning, og dokumenterer deltakernes

kompetanse. Det gis opplæring i form av løftekurs, hygienekurs og HMS-opplæring på utstyr. Tolk benyttes der det er

nødvendig. Ulike kartleggingsverktøy benyttes for å avklare veien videre, og dokumenterer hvordan deltakernes

erfaring og kompetanse kan benyttes i arbeidslivet. Flere av brukerne har fått avklart sine rettigheter etter

folketrygdloven etter gjennomført kartlegging og utprøvingen i tiltakene.

En praksisplassmesse hvor alle deltakerne i Jobbverksted og gruppetiltakene deltok sammen med arbeidsgivere ble

arrangert. Flere av deltakerne �kk tilbud om arbeidspraksis eller tilbud om å møte til intervju.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Arbeidstreningsseksjonen viser et mindreforbruk på kr 0,6 mill. av en budsjettramme på kr

13,57 mill. dette tilsvarer en forbruksprosent på 95,6. Årsaken til mindreforbruket er i hovedsak at virksomheten �kk

tilført kr 1 mill. i sitt budsjett til å lønne funksjonshemmede i praksis på kafedriften på Lervig sykehjem. Oppstart av

kafedriften kom ikke i gang før i september.

6.17 Flyktningseksjonen

Bosetting i tråd med anmodning

Formannskapet vedtok i januar 2018 at Stavanger kommune skal bosette 120 �yktninger i 2018, inkludert �re enslige

mindreårige �yktninger. Vedtaket var i tråd med anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). I juli

2018 ble anmodningen justert av IMDi på grunn av endret behov nasjonalt for bosettingsplasser for �yktninger.

Stavanger ble da bedt om å øke bosettingen til 140 �yktninger, derav ni enslige mindreårige.

Ved utgangen av 2018 hadde Flyktningseksjonen bosatt om lag 130 �yktninger. I tillegg kommer fem enslige

mindreårige �yktninger som bor i kommunens botiltak EMbo for enslige mindreårige �yktninger. 60 av de som ble

bosatt av Flyktningseksjonen var kvote�yktninger som kom direkte til Stavanger fra �yktningleirer i utlandet, mens

70 personer kom fra ulike mottak i Norge.

Mange av �yktningene som kom fra norske mottak kom alene til Norge, men har familie som fyller vilkår for

familiegjenforening. I 2018 har i underkant av 50 personer kommet til Stavanger som familiegjenforente med

�yktninger. I tillegg har Flyktningseksjonen hatt ansvar for en håndfull personer som har fått alternativ

mottaksplassering etter avtale med UDI, samt ca. ti personer som har fått sekundær bosetting i Stavanger.

Flyktningseksjonen �kk dermed drøyt 190 nye personer under oppfølging i 2018.

Boliger og avtalt selvbosetting
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Boliger og avtalt selvbosetting

Flertallet av �yktningene �yttet inn i kommunale boliger. Flyktningseksjonen �kk tildelt cirka 50 kommunale boliger

til nyankomne �yktninger. I tillegg ble om lag 20 private kontrakter mellom utleier og den enkelte �yktning godkjent. I

2018 gjaldt kun et fåtall av disse ordningen avtalt selvbosetting. Dette innebærer at �yktninger uten familie selv kan

�nne bolig i det private markedet, og bli bosatt i Stavanger etter nærmere kriterier.

Oppfølging

I 2018 har Flyktningseksjonen bosatt noen �yktninger som har helsemessige utfordringer, noe som innebærer varig

behov for kommunale tjenester samt oppfølging fra spesialisthelsetjenesten.

Psykologen, som er ansatt i Flyktningseksjonen og EMbo, har hatt samtaler med 50 �yktninger. 40 av disse har hatt

behov for oppfølging av psykolog, mens ti er henvist til spesialisthelsetjenesten. I tillegg har psykologen veiledet

ansatte, og drevet veiledningsgrupper for voksne om stressmestring og bedre psykisk helse.

I 2018 har Flyktningseksjonen startet med familiesamtaler med familiegjenforente familier, etter modell fra

Trondheim. Det har vært kontakt med nesten 30 familier. 80 personer har deltatt. Målet med samtalene har vært å

kartlegge psykisk helse blant deltakerne, gi oppfølging til pårørende ved rusproblematikk eller psykisk uhelse, og

forebygge kon�ikter i familier. Det er sentralt å etablere tillit slik at familien tar imot informasjon og veiledning.

I 2018 har Flyktningseksjonen fått �re nye serti�serte ICDP-veiledere (International Child Development Program).

Det ble gjennomført tre ICDP-grupper i 2018 med i underkant av 20 foreldre, der familiene hadde til sammen 60

barn. I tillegg har det blitt satt i gang ungdomsgrupper for ungdom i startfasen, etter bosetting. Migrasjon og

integrering, normer og verdier, kon�ikthåndtering, hverdagsøkonomi, mål og fremtidsplaner er blant temaene som

har blitt drøftet i gruppene.

I 2018 startet Flyktningseksjonen et nytt prosjekt – Tidlig og langsiktig kopling til arbeidsplass . I prosjektet starter

deltakere så tidlig som mulig på en arbeidsplass som assistenter, med et langsiktig perspektiv, basert på deres egne

yrkeskarrieremål. Ti personer var med i prosjektet i 2018. Arbeidsgiverne forpliktet seg til å stille til disposisjon en

mentor, som sikrer oppfølgingen av den enkelte deltaker.

Introduksjonsprogrammet

Nesten 120 personer avsluttet introduksjonsprogrammet i 2018. Av disse gikk 17 prosent videre til arbeid og 39

prosent til utdanning. Det er totalt 56 prosent som er måloppnåelse for Stavanger kommune (målet er 55 prosent per

år). I tillegg gikk seks prosent over til grunnskoleutdanning. I 2017 gikk 52 prosent videre til arbeid eller utdanning.

I 2017 satte rådmannen i gang et prosjekt for å identi�sere forbedringsområder og vurdere endringer i

organiseringen av introduksjonsprogrammet i Stavanger. Våren 2018 var konklusjonene fra prosjektet klare, og

implementeringen av foreslåtte endringer startet på høsten. Introduksjonsprogrammet, med unntak av norsk,

samfunnsfag og grunnskole for voksne, �yttes fra Johannes læringssenter til Flyktningseksjonen. Noe som medfører

at 17 ansatte vil bytte virksomhet fra januar 2019.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Flyktningseksjonen viser et mindreforbruk på kr 0,05 mill. av en budsjettramme på kr 32,1

mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,8 %.
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6.18 Krisesenteret

Prøveprosjekt for særskilt sårbare kvinner

Krisesenteret har, sammen med Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS),

startet prosessen med å opprette en samtalegruppe for særlig sårbare kvinner som tidligere har sonet en

fengselsdom. Det arbeides med å koble på både �ere krisesentre og �ere fagpersoner som skal kvalitetssikre

prosjektet.

Likeverdige og trygge tjenester

I 2018 �kk Krisesenteret informasjonsskjerm i resepsjonsområdet med tilgjengelig informasjon om tilbud på senteret,

ansatte på jobb, samt viktig informasjon om sikkerhet og rutiner. Krisesenteret arbeider videre med å lage

informasjon i bilder, for å sikre at språk- og leseferdigheter ikke begrenser informasjonen brukere mottar. Skrivet med

de viktigste husreglene, rutiner og branninstruks er oversatt til 18 ulike språk for å dekke informasjonsbehovet før

tolk er tilgjengelig for den enkelte.

Krisesenteret planla og avholdt konferansen Utsatt for tiltak  over to dager i oktober 2018. De 320 deltakerne var fra

helse-, velferds- og omsorgstjenestene i 16 av Krisesenterets 18 samarbeidskommuner. I tillegg deltok ansatte fra

andre kommuner i Rogaland, fylkeskommunen, politi/redning, krisesentre og fra andre regionale og nasjonale organer.

Tema for konferansen var ulike barrierer for hjelp hos brukergruppene som instansene møter, inkludert melde- og

avvergeplikt, taushetsplikt, rus og psykiatri og bolig. Krisesenteret mottok 120 000 kroner i støtte fra

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (en del av Kon�iktrådet) for å avholde denne konferansen.

Avdeling for menn rustet opp

Botilbudet for menn er rustet opp i 2018 i tråd med forskrift om fysisk sikring av krisesentertilbud. Det har vært økt

pågang av menn i botilbudet, og avdelingen har derfor måttet styrke bemanningen.

Styrket oppfølging av barn og unge

Faglederne på krisesenteret har gjennomført videreutdanning i samspill og tilknytning, og har i tillegg gjennomført

COS (Circle of Security)-veilederserti�sering. I løpet av 2018 har det vært forsøkt å implementere en kontekstmodell

om atferdsendring hos barn. Denne viste seg ikke å fungere optimalt i praksis i et akuttilbud som krisesenteret, og en

modi�sert utgave ble derfor tatt i bruk i arbeidet med barn med utfordrende atferd.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Krisesenteret viser et merforbruk på kr 0,36 mill. av en budsjettramme på kr 12,5 mill. dette

tilsvarer en forbruksprosent på 102,1. Årsaken til merforbruket er i hovedsak høyere aktivitet enn forventet på

krisesenteret for menn.

6.19 Samfunnsmedisin

Fastlegetjenesten
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I 2018 merket også Stavanger kommune fastlegekrisen. Det har vært utfordrende å rekruttere til stillinger det

vanligvis er �ere kvali�serte søkere til. Helsesjefen har hatt oppmerksomhet på rekruttering av nye fastleger, og på

optimal drift av fastlegetjenesten for å sikre god kvalitet i tjenesten. Det er opprettet en egen arbeidsgruppe som

jobber med tiltak for rekruttering av fastleger.

Etter nye forskriftsfestede spesialiseringskrav i 2017, kreves det nå at legen må være spesialist i allmennmedisin eller

under spesialisering for å kunne inngå en fast ansettelsesavtale med kommunen. Dette gjelder for alle kommunale

legestillinger. Stavanger kommune vil få en viktig rolle som utdanningsvirksomhet for allmennleger i spesialisering.

Fastlegenes kvalitetsforum har i 2018 gjennomført en møteserie på �re møter for kvalitetsarbeid i legekontor.

Møteserien er godkjent av Legeforeningen som poenggivende kurs i spesialiteten allmennmedisin.

Venteromsundersøkelsen, som skal bidra til kvalitetsforbedring ved legekontorene lokalt, har vært gjennomført ved

tre legekontorer. Kommunen har også fornyet samarbeidet med Senter for kvalitet i legetjenesten (SKIL), og forlenget

avtalen om det kvalitetsforbedrende verktøyet Medrave.

Ny legemiddelavtale inngått 

Stavanger kommune har gjennomført en anskaffelse av legemidler til lager og multidosepakkede legemidler for 72

kommuner, med en kontraktsverdi på nærmere 500 millioner kroner. Kontrakten ble signert i august 2018 og gjelder

fra 1. januar 2019.

Øyeblikkelig hjelp-plassene

Overgangsplasser og øyeblikkelig hjelp-plasser ved Stokka sykehjem har vært samlokalisert i samme avdeling siden

oppstarten i 2012. I april 2018 ble overgangsplassene omgjort til øyeblikkelig hjelp-plasser, og kapasiteten på

øyeblikkelig hjelp-plasser økte med det fra 9 til 16 plasser. Stavanger øyeblikkelig hjelp hadde i 2018 i snitt 65 prosent

belegg, 6,4 liggedager og 42 pasienter per måned. Totalt var nesten 520 pasienter innlagt i 2018, av disse var cirka 40

pasienter innlagt med psykisk helse- og rusmiddelproblemer. Legevaktsleger stod for 47 prosent av innleggelsene,

mens fastlegene stod for 35 prosent av innleggelsene. Stavanger universitetssjukehus ved akuttmottak og seksjon

akutt og insentiv psykiatri (AMC2) stod for 18 prosent av innleggelsene i 2018.

Smittevern

Det er i 2018 ansatt smittevernoverlege i 50 prosent stilling. Smittevernoverlegen har i tillegg funksjon som

assisterende helsesjef i 50 prosent stilling.

Smittevernkontoret har i 2018 i tillegg til tuberkulosekontroll og generelt smittevernarbeid hatt ansvar for HPV-

vaksinering av unge kvinner. Prosjektet startet i 2016 og går fram til juli 2019. I 2018 ble det satt 11 000

vaksinedoser. Parallelt går et mindre prosjekt med HPV-vaksinering av menn som har sex med menn.

Smittevernkontoret har i tillegg stått i spissen for kommunens vaksinasjonskampanje, og har samarbeidet med Helse

Stavanger HF og kommunene i helseforetakets nedslagsfelt om en informasjonskampanje om in�uensavaksinering for

ansatte i helse- og omsorgssektoren. I løpet av høsten 2018 er 24 prosent av kommunens helsepersonell som jobber

pasientrettet, vaksinert. Dette arbeidet fortsetter i 2019.

6.20 Stavanger legevakt

Nye løsninger for lokaler
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I 2017 ble det satt av midler til en mulighetsstudie for å utrede behovet for nye lokaler og beliggenhet for Stavanger

legevakt. Arbeidet med løsninger for å imøtekomme det akutte behovet for større lokaler for Stavanger legevakt har

pågått gjennom 2018. Det er bestemt at det skal settes opp modulbygg i tilknytning til nåværende bygningsmasse i

påvente av ny legevakt. Dette arbeidet vil bli påbegynt i 2019.

Stabilisering av legebilen

Stavanger legevakt har jobbet målrettet med å stabilisere og oppjustere drift av legebilen etterhvert som de har fått

nok personale og disse har fått kompetanse i utrykning. Målet er fullverdig drift i løpet av 2019.

Lokaler for fengselshelsetjenesten

I fengselshelsetjenesten er det i 2018 iverksatt �ere tiltak for å bedre lokalene som ikke har vært tilfredsstillende i

forhold til helse- og miljøkrav og krav til fysisk arbeidsmiljø. Staten ved Kriminalomsorgen har ansvaret for at

fengselshelsetjenesten har forsvarlige lokaler. Saken er behandlet i arbeidsmiljøutvalget for levekår. Vedtak ble sendt

videre til fengselsleder for videreformidling til Statsbygg.

Kommunal blodprøvetaking på plass

I 2018 ble det satt i gang et arbeid med å planlegge for kommunal blodprøvetagning, i denne omgang for

sykehjemmene. Denne tjenesten har kommunen til nå kjøpt av privat leverandør. Stavanger legevakt ble vurdert som

en god aktør for å utføre oppgaven. Kommunal blodprøvetaking startet opp januar 2019. Det ble foretatt risiko- og

sårbarhetsanalyse i forkant, og tjenesten skal evalueres fortløpende.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Stavanger legevakt viser et merforbruk på kr 4,5 mill. av en budsjettramme på kr 55,2 mill.,

etter at virksomheten ble styrket med kr 3,1 mill. i 2. tertial. Årsresultatet tilsvarer en forbruksprosent på 108,3 %.

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

som trådte i kraft 1. mai 2017, økte kostnader til opplæring av nyansatte og kursing for å få �ere ansatte på telefon i

legevaktsentralen, opplæring og drift av legevaktbil, samt ekstrautgifter i forbindelse med permisjoner. En del av

utgiftene som knytter seg til drift av legebilen er uforutsatte engangsutgifter i forbindelse med oppstart av tiltaket.

Det har også vært nødvendig å kjøpe inn nytt medisinsk utstyr som følge av at gammelt utstyr har blitt ødelagt.

Legevakten har også hatt høye kostnader til utstyr som trengs for å holde obligatoriske kurs i akuttmedisin for

legevaktpersonell. Ved å bli godkjent kurstilbyder vil Stavanger legevakt kunne få inntekter på disse kursene fra

nabokommuner og andre interesserte. Oppstart av disse kursene kom i gang i løpet av høsten, og fremover vil dette

kunne gi inntekter da legevakten vil tilby disse kursene til ansatte istedenfor å kjøpe av eksterne.

I tillegg til høye utgifter i 2018 har de med seg merforbruket fra 2017 på kr 1,3 mill. Det arbeides fortsatt aktivt med

ressurs- og rekrutteringssituasjonen.
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7 By- og samfunnsplanlegging

Flere overordnede og strategiske planer ble politisk behandlet i 2018.

Områdereguleringsplan for Madla-Revheim, som ble vedtatt i januar 2018, er en av

kommunens mest omfattende planer som legger til rette for ca. 4000 boliger, tilsvarende

størrelsen til en liten til mellomstor norsk kommune. Forslag til interkommunal

kommunedelplan for Forus har vært utlagt til offentlig ettersyn og høring, og blitt offentlig

debattert. Kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring før

årsskiftet. 2018 var også året da Bymiljøpakken ble iverksatt, og nødvendige plan- og

byggesaker for de nye bomringene ble vedtatt. Områdesatsing både på Storhaug og i

Hillevåg har hatt god framdrift og viktige leveranser.

7.1 Innledning

Kommunens nye administrative hovedmodell ble satt i verk fra januar 2018, og tjenesteområdet By- og

samfunnsplanlegging  ble etablert, med utgangspunkt i det tidligere Kultur og byutvikling . Etableringen av ny

avdelings- og lederstruktur sammenfalt også med oppstarten av forberedelser til kommunesammenslåingen av

Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Det ble dermed et år utenom det vanlige, men likevel med gode leveranser og uten

spesielle avvik, i en situasjon med store endringer og nye utfordringer.

I det videre redegjøres for aktiviteten i 2018 i de ulike avdelingene ved By- og samfunnsplanlegging.

7.2 Byutvikling

Omorganiseringen av planavdelingene ble gjennomført fra 1. april 2018. Den nye avdelingen for byutvikling består nå

av to seksjoner: Detaljplan og overordnet plan.

Regionalt samarbeid

Bompengeinnkreving i Bymiljøpakke Nord-Jæren startet opp 1. oktober 2018. Arbeid med reforhandlinger om ny

byvekstavtale har startet opp på basis av ny nasjonal transportplan 2019-2029. Det har pågått arbeid med

kostnadsreduksjoner på de store bussveiprosjektene og framdriften på planene er forsinket. Planprogram for

kollektivtrasé langs Diagonalen til Universitetsområdet er fastsatt.

Planforslaget for Interkommunal delplan Forus har vært på høring og det har pågått arbeid med å oppsummere

uttalelsene, samt avklare behov for nye utredninger og ekstra høring.

Planprogrammet for Regionalplan Jæren ble fastsatt våren 2018 og arbeidet med høringsutkast til del av planen har

å ått i h l å t
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pågått i hele året.

Overordnede planer

Kommuneplanens arealdel 2019-2034 ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring i 2018. Det ble vedtatt at arbeidet

med kommuneplanens samfunnsdel skulle bli felles for nye Stavanger.

Kommunedelplan sentrum har vært på tredje høring. Det har pågått avklaringer med innsigelsesmyndighetene og

dialog med interessenter og planen ble klar for sluttbehandling rundt årsskiftet.

Det er utarbeidet forslag til reguleringsplan for E39 Smiene – Harestad med kortere kulvert, noe som er innenfor

styringsmålet for prosjektet. Med bakgrunn i bystyrets behandling av dette ble det før jul avholdt et dialogmøte

mellom gruppelederne i bystyret, Statens vegvesen og rådmannen for å drøfte videre prosess.

Områderegulering

Arbeidet med igangsatte områdereguleringer for nye utbyggingsområder og byomformingsområder har blitt

videreført. Åsen var til førstegangsbehandling før sommeren og høringen er avsluttet. Områderegulering for Mariero

var klar til førstegangsbehandling i høst og er på høring. Arbeidet med Forus øst ble utsatt til høsten, og premisser for

det videre planarbeidet er nå avklart. Dusavik 1 og 2 har vært stilt i bero i påvente av avklaringer knyttet til E39.

Nye Stavanger

Avdeling for byutvikling har jobbet med planlegging for den forestående kommunesammenslåingen gjennom

tjenesteutviklingsprosjektet for By- og samfunnsplanlegging. Arbeidet med ny planstrategi og planprogram for

kommuneplanen i nye Stavanger har startet opp.

  Byutvikling har etter sommeren hatt ansvar for revisjon av kommuneplanen i Finnøy kommune. Avdelingen har

videre hatt ansvar for behandling av private planforslag for Finnøy kommune.

7.3 Kart og digitale tjenester

Avdelingen har brukt mye ressurser på å klargjøre forskjellige tekniske registre for den kommende

kommunesammenslåingen. Spesielt har det vært jobbet med rettinger i matrikkel og grunnbok. Det har også vært

gjennomført en omfattende innspills- og høringsprosess rundt gatenavn som må endres som følge av

kommunesammenslåingen.

Prosjekt Taksering og eiendomsskatt  er startet opp. Det er vedtatt at det skal være eiendomsskatt i den nye

kommunen og at det skal foretas en kommunal taksering. Mesteparten av dette arbeidet utføres i avdelingen.

Avdeling for kart og digitale tjenester har jobbet med videreutvikling av bruk av 3D-verktøy sammen med avdeling for

byutvikling. Dette testes ut i medvirkningsprosesser rundt planhøringer, og tilbakemeldingene så langt er positive.

Dronen har vært brukt til �ere oppgaver, også utenfor avdelingen. Den ble blant annet brukt til å �lme innseilingen

under The Tall Ships Races  som ble vist på TV Vest, til befaring under og etter skogbrannen på Ombo og til å lage

ortofoto av Vestre Åmøy i samarbeid med Rennesøy kommune.

7.4 Byggesak og byantikvar
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Byggesak og byantikvar ble omorganisert med virkning fra 1. april 2018. I 2018 mottok seksjon byggesak 1476

byggesøknader, 51 færre enn i 2017. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 35, 5 dager. Saksbehandlingstiden for

henholdsvis 3 og 12 ukers saker er overholdt og avdelingen hadde (unntak for én 3 ukers sak) ikke gebyrtap.

Avdelingen oversendte 53 klager til Fylkesmannen, noe som nesten er en halvering i forhold til foregående år.

Avdelingen oppfatter dette som et resultat av prioriterte oppgaver i fjor – blant annet full gjennomgang og

kvalitetssikring av sentrale maler og rutiner med fokus på forenkling og klarspråk.

Seksjon byggesak jobber etter selvkostprinsippet, og er dermed økonomisk sårbar for markedssituasjon og endringer

i lovverk (for eksempel �ere tiltak unntatt søknadsplikt). Selv om markedet nå viser forsiktig optimisme, står

avdelingen fortsatt i en dreining i porteføljen, med en overvekt av mindre tiltak. Slike tiltak er like arbeidskrevende

som større tiltak, blant annet fordi det er første- og sistegangssøkere uten profesjonell kompetanse. Avdelingen

satset på deltakelse på Samskapingsskolen og har brukt mindre tiltak som “case” for effektiviseringsprosesser.

Erfaringene herfra danner grunnlaget for �ere innovative grep for å effektivisere og digitalisere ytterligere.

Etter �ere år med underskudd gikk avdelingen i balanse i 2017, og med overskudd i 2018. Avdelingen har med ett

unntak (én 3-ukers-sak under ferieavviklingen) overholdt de lovpålagte fristene for saksbehandlingstid (3 uker og 12

uker) også i 2018.

En best mulig saksbehandling og produksjon har vært prioritert, samtidig som det er jobbet aktivt for å fremme høy

kvalitet og en enda mer effektiv saksbehandling. Videre er det holdt tak i det løpende arbeidet med å utvikle

kommunens interne rutiner, maler og nettsider, blant annet i forbindelse med den nevnte Samskapingsskolen.

Tilsyn

Kommunen har en lovpålagt plikt til å føre tilsyn med at byggeaktiviteten i kommunen er i samsvar med plan- og

bygningslovens regelverk, og i samsvar med kommunens gjeldende planer. I 2018 har prioriterte områder vært

universell utforming, adkomst og tilgjengelighet, brukbarhet i henhold til TEK10 §§8 og 12, tilsyn med kvali�kasjoner

til foretak, tilsyn med produktdokumentasjon av byggevarer, ulovlige byggearbeider, tilsyn med byggeplass i

byggeperioden og ved midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, samt ivaretakelse av trehusbyen i tett samarbeid med

Byantikvaren.

Det er jobbet videre med et treårig prosjekt i regi av Norkart knyttet til digital byggesaksbehandling, samt satset på

3D (BIM) i søknadsprosessen. Avdelingen har mottatt innovasjonsmidler for frikjøp av arbeidstid til dette.

Byantikvar

Byantikvar har i 2018 som i foregående år rådgitt innbyggerne i spørsmål vedrørende Trehusbyen. Byantikvar

opplever stor pågang og stort behov for veiledning. Temaplan for hermetikkindustrien  ble ferdigstilt i 2018 og er til

sluttbehandling sammen med KDP sentrum.

7.5 Beredskap og samfunnsutvikling

Fra 1. januar 2018 ble avdeling for beredskap og samfunnsutvikling opprettet i By- og samfunnsplanlegging. Den nye

avdelingen har ansvar for kommunens strategiske arbeid innen samfunnssikkerhet, mangfold og inkludering,

folkehelse og klimatilpasning. I løpet av året ble det også ansatt to nye medarbeidere med arbeidsoppgaver innen

digital sårbarhet og kriminalitetsforebygging.
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Deltakelse i prosjekter for å håndtere klimaendringer

Stavanger kommune deltar fortsatt i �ere prosjekter for å håndtere konsekvenser av klimaendringer.

Det nasjonale klimatilpasningsnettverket I Front  er et av prosjektene Stavanger kommune fremdeles deltar i. I Front

ledes av Miljødirektoratet med deltakelse fra 11 av de største kommunene. EU-prosjektet ANYWHERE  tester ut

modeller og praksis knyttet til varsling og håndtering av ekstremvær. Universitetet i Ferrara i Italia har utviklet en

modell for tidlig storm�ovarsling, som også er tilpasset Stavanger-området. I Copernicus -prosjektet, EUs satellitt-

program, er det i samarbeid med Met, Norconsult, Sintef og Sjødivisjonen i Kartverket, utviklet verktøy for vurdering

av bølger og høye storm�onivåer. Det er utviklet en �nskala bølgemodell for Stavanger, og en rapport over

samtidighet av høy vannstand og høye bølger i Vågen.

Stavanger deltar fremdeles også i EU-prosjektet UNaLab  for å etablere et rammeverk for klimatilpasning ved bruk av

naturbaserte løsninger. Prosjektet skal vise og dokumentere innovative, lokaltilpassede, naturbaserte løsninger som

reduserer byers sårbarhet i møte med klimaendringene, særlig knyttet til ekstremvær og økt nedbør. I 2018 er det

arrangert en visjonssamling, som ledd i utarbeiding av et veikart for Stavanger som en klimatilpasset by i 2050 (se info

for VA-sektoren).

Stavanger kommune har i samarbeid med Miljødirektoratet arrangert en nasjonal klimatilpasningskonkurranse for

universiteter og høyskoler med tema: Hvordan kan Stavanger framstå som en klimatilpasset fremtidsby?

Beredskap – hendelser

Økt skogbrannfare og grillforbud om sommeren medførte behov for regional koordinering. I denne perioden var det

særdeles viktig at alle regionale aktører blant annet var samkjørte i kommunikasjonen ut mot befolkningen. Stavanger

kommune inntok en lederrolle, og ble etterpå nominert til en språkpris. Nok er nok-aksjonene  medførte at

kommunen ved to anledninger valgte å sette beredskap. I forkant av disse aksjonene var det et utstrakt regionalt

samarbeid for å ivareta befolkningens behov for trygghet. I tillegg har varsel om uvær/ekstremvær medført at

beredskapsledelsen ble samlet. Dette er kun gjort proaktivt, og ingen hendelser har medført større konsekvenser for

Stavanger kommune.

Øvelser

Det er blitt gjennomført �ere øvelser på strategisk og operasjonelt nivå. Evaluering etter øvelsene viser at kommunen

er på god vei til å bygge en beredskap som bidrar til å gjøre byen robust, med kapasitet til å håndtere stress og

påkjenninger. I tillegg viser evalueringene at det er viktig å følge opp identi�serte avvik. Det er også arrangert �ere

øvelser med samarbeidskommuner for å sikre god samhandling ved hendelser. Enkelte av kommunens

beredskapsplaner er justert som følge av gjennomførte øvelser.

Prosjekt

Sikring av sentrum samt uttesting av nye skolevarslingsanlegg er gjennomført og øvd på. I forbindelse med prosjektet

Sikring av sentrum  ble det arrangert en fagdag hvor en rekke sentrale, regionale og nasjonale aktører deltok. Tiltak er

gjennomført. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) lanserte på høsten en

egenbeskyttelseskampanje. En tilpasset variant av denne, Stavanger72 , er under planlegging. På høsten ble det også

satt i gang et større pilotprosjekt i regi av Sivilforsvaret, Beskyttelse av sivilbefolkningen,  med Stavanger kommune

som sentral aktør.
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7.6 Økonomi

Regnskapsresultatet samlet for By- og samfunnsplanlegging (unntatt byggesak) viser et mindreforbruk på kr 6,5 mill.

av en budsjettramme på kr 62,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 89,6.

Beredskap og samfunnsutvikling viser et mindreforbruk på kr 0,7 mill. Dette gir en forbruksprosent på 94. 

Områdesatsing i Storhaug bydel, Områdeløft Hillevåg og Folkehelse er opprettet som egne ansvarsområder under

Beredskap og samfunnsutvikling i løpet av 2018. Årsaken til mindreforbruket skyldes i hovedsak at Plan for

områdeløft Hillevåg ikke �kk gjennomført alle planlagt prosjekter i 2018.

Byutvikling og Kart- og digitale tjenester samt stab viser et mindreforbruk på kr 5,8 mill. Dette gir en forbruksprosent

på 88,5 %. Dette skyldes at Byutvikling �kk inn kr 2 mill. mer i inntekter enn budsjettert, at det har vært stor turnover

i løpet av 2018, høyt sykefravær og forsinkelser i digitaliseringsprosjektet. Ytterligere kostnader i forbindelse med

digitaliseringsprosjektet vil påløpe i 2019.

Byggesak drives etter selvkostprinsippet. Regnskapsresultatet ved utgangen av 2018 viser et mindreforbruk på 0,6

mill. Akkumulert fremførbart underskudd er dermed gått litt ned i forhold til fjoråret, og er nå på kr 5,2 mill. Byggesak

mottok i 2018 innovasjonsmidler på kr 1,0 mill. til prosjektet med å forenkle og digitalisere byggesaksbehandlingen.

Disse midlene har gått til å dekke lønnskostnader som er brukt i prosjektet.
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8 Bymiljø og utbygging

Ny klima- og miljøplan for perioden 2018-2030 ble vedtatt av bystyret. Målet er 80

prosent reduksjon av klimagassutslipp i Stavanger innen 2030. Energioppfølgingssystemet

viser at klimagassutslipp fra kommunale bygg er redusert betydelig fra 2015 til 2018. NM

Veka ble i 2018 for første gang arrangert i Stavangerregionen, og 1400 deltakere

konkurrerte i 24 Norgesmesterskap.

8.1 Innledning

Klima- og miljøplan 2018-2030 ble vedtatt av bystyret 26. november 2018, etter omfattende hørings- og

medvirkningsarbeid. Den viktigste innsatsen for å redusere klimagassutslippene er arbeidet for en byutvikling basert

på en samordnet areal- og transportpolitikk. Gjennom dette arbeidet oppnås blant annet å redusere det totale

transportbehovet i kommunen.

Arbeidet med å redusere energiforbruket i kommunens bygningsmasse, med energioppfølging og sentral styring fra

kommunens driftssentral fortsatte i 2018. Energiforbruk og klimaregnskap skal kunne registreres for alle bygg som er

tilkoblet sentralen. Oppfølgingen viser at klimagassutslipp fra kommunale bygg er redusert med 648 tonn Co  fra

2015-2018.

Total mengde avfall per innbygger var i 2018 på 406 kg, mot 426 kg i 2017. Omtrent 65 % av avfallet fra

husholdningene ble kildesortert og levert til gjenvinning (50 % til materialgjenvinning og 15 % til energiutnyttelse).

Dette er en høy grad av gjenvinning sammenlignet med andre norske byer.

Stavanger befestet igjen sin posisjon som arrangementsby ved gjennomføringen av NM Veka som ble for første gang

arrangert i regionen i 2018. 1400 deltakere konkurrerte i 24 Norgesmesterskap. NRK sendte over 30 timer

direktesendt tv fra mesterskapet. NM Veka returnerer til distriktet i 2019.

8.2 Juridisk

Videreføring av Friområdeprosjektet

Juridisk har, i samarbeid med advokat, tilrettelagt grunnlaget for to rettsaker som skal avholdes i mars og juni 2019

som gjelder gyldigheten av de vedtak som er fattet og erstatningsfastsettelsen for disse arealene.

Grunnerverv til gang- og sykkelvei

Det er gjennomført �ere grunnerverv til opparbeidelse av gang og sykkelveier og snuhammere. Fortauet i Øvre Vågen

på Hundvåg er besluttet utsatt og grunnerverv til opparbeidelse av dette er følgelig også utsatt.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune
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Salg og innleie av eiendommer

Juridisk har kontrahert lokaler til Hundvåg og Storhaug helse og sosialkontor sammen med Nav. Juridisk påbegynte

også kontrahering av lokale til Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester og for øvrig fulgt opp �ere større

leieforhold, herunder også rådhusets nye kontorlokaler i Herbarium.

Ivareta kommunens interesser og utvikling i Stavanger Forum

Juridisk har bistått idrettsavdelingen og Stavanger eiendom med avtaler knyttet til ishallene og energisentralen.

Videreføring av kommunens engasjement i Urban Sjøfront

Urban sjøfront er det første store sentrumsnære transformasjonsområdet i Stavanger. Tidligere var det et

industriområde som nå er erstattet av boliger og næring. Stavanger kommune har tatt et overordnet ansvar for å

bygge infrastruktur, mot at grunneierne betaler økonomiske bidrag til dette. Juridisk har i planperioden videreført sitt

engasjement i Urban sjøfront knyttet til inngåelse av utbyggingsavtaler.

Overføring av kirkelig eiendom

Juridisk har arbeidet med å klarlegge omfanget og utstrekningen av de kirkelige eiendommene. Forhandlingene med

kirken er ikke avsluttet.

Økonomi

Regnskapet for 2018 for Juridisk viser et mindreforbruk på kr 1 mill. av en budsjettramme på kr 12,2 mill.

Forbruksprosenten utgjør 91,5. Mindreforbruket skyldes en ubesatt stilling i store deler av 2018 og vesentlig lavere

driftsutgifter enn forventet.

8.3 Miljø og renovasjon

Miljø

Ny klima- og miljøplan

Miljøenheten har ledet arbeidet med ny klima- og miljøplan for perioden 2018-2030. Planen ble vedtatt av bystyret

26. november 2018, etter omfattende hørings- og medvirkningsarbeid. Det er også utarbeidet en handlingsplan til

klima- og miljøplanen. Det vil bli en årlig rapportering på status for måloppnåelse knyttet til tiltakene i den nye planen

fra og med rapporteringsår 2019.

Lokalt miljøengasjement

Earth Hour, Folkefrokosten og mobilitetsuken med Miljøsøndag ble markert også i 2018. Miljøenheten administrerte

også det årvisse bruktmarkedet på Nytorget, som ble gjennomført hver lørdag i sommerhalvåret. Matløypa på
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Ullandhaug, som har vært en del av Forskningsdagene siden 2009, ble også koordinert av Miljøenheten.

En del av Agenda 21-arbeidet er blitt videreført med støtte fra folkehelsemidlene. Eksempler på dette er

besøksopplegg for barnehager, skoler og studenter på Ullandhaug økologiske gård, kjøkkenhagekurs og kompostkurs

og etablering av tur- og dugnadsgrupper for innvandrere i regi av Naturvernforbundet og Røde Kors. I tillegg har

Miljøenheten gitt støtte til enkeltarrangement, som eksempelvis Økouka.

Miljøenheten koordinerer kommunens arbeid med miljøserti�sering. En strategi å øke antall serti�serte skoler og

barnehager er planlagt videreført i en intern klima- og miljøplan for kommunen som virksomhet.

Mobilitet/endring av reisevaner – satsing på kollektiv transport, sykkel og gange

Stavanger kommune inngikk i 2016 avtale med HjemJobbHjem (HJH). HJH-prosjektet skal gjøre det enklere å reise

uten bil til og fra jobb. Miljøenheten deltar både i referansegruppen til den nylig oppstartede Mobilitetspakken der

HJH er et av tiltakene, og i den interne prosjektgruppen for HJH i Stavanger kommune. Miljøenheten er også

representert i kampanjegruppen til Stavanger på sykkel, kommunens sykkelsatsing.

Kampanjen Beintøft, en sykkel- og gange-aksjon rettet mot skolebarn, ble gjennomført også i 2018. Tolv skoler, 135

klasser og til sammen 3310 elever deltok.

I mobilitetsuken, 16.- 22. september, samarbeidet Stavanger kommune med Sola og Randaberg kommuner om tre

felles tiltak: PARK(ing) Days, der parkeringsplasser ble gjort om til park for en dag, oppmuntrende sitater på gang- og

sykkelstier og utdeling av frokost til tog- og busspassasjerer. På Miljøsøndag 16. september deltok rekordmange

utstillere fra til sammen over 50 organisasjoner og andre aktører, og det var anslagsvis 2 000 besøkende på

arrangementet. Det ble en suksess til tross for ustabilt vær.

Miljøenheten administrerer kommunens medlemskap i Oslo bilkollektiv, avd. Stavanger. I 2018 ble det registrert 159

brukere mot 135 året før.

Forurenset sjøbunn

I 2018 er det tatt prøver og gjort risikovurderinger i gjenværende, ikke tildekket, del av Bangavågen. Det er foreløpig

ikke gjort endelige avklaringer knyttet til behov for videre tiltak i dette området.

Arbeidet med detaljerte tiltaksplaner for Galeivågen og Jadarholm ble igangsatt høsten 2018 og forventes ferdigstilt i

løpet av første halvdel av 2019. Arbeidet er støttet av Miljødirektoratet.

Luftkvalitet

I 2018 ble det registrert overskridelser av grenseverdiene i Stavanger, men ikke �ere enn det som er tillatt med

utgangspunktet i forurensningsforskriften og i de nasjonale målene, med unntak av den minste støvfraksjonen, PM

årsmiddel.

Gebyr for bruk av piggdekk er et virkemiddel for å redusere piggdekkbruken. Bruk av piggdekk bidrar til produksjon

av svevestøv, som igjen bidrar til dårlig luftkvalitet. Piggdekkgebyrordningen er videreført i 2018.

Ny målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen ble åpnet i juni 2018. Stasjonen ble etablert i henhold til vedtatt

tiltaksutredning, og den vil gi kvalitetssikrede data for svevestøv og nitrogendioksid. Det er formålstjenlig at

målestasjonen er etablert før Ryfast åpner for å kunne følge utviklingen i området.

St k i f t t d i f l d i 2018 D b tt t l (f f
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Stavanger kommune innførte en panteordning for gamle vedovner i 2018. De som bytter ut en gammel ovn (fra før

1998) med et nytt og rentbrennende ildsted, kan få inntil 5 000 kroner i støtte. Kommunen �kk rundt 850 søknader

om pant, og opp mot 500 sendte inn dokumentasjon og �kk utbetalt støtten.

Nasjonale og internasjonale samarbeid

Miljøenheten deltar i et storbynettverk for klima og nullutslippsløsninger. Nettverket deler erfaringer med ulike

klimatiltak og består av representanter fra de �re største byene i Norge. Kommunen deltar også i europeiske

nettverkssamarbeid, blant gjennom medlemskap i Eurocities (miljøforum), og ble i 2017 medlem av Climate KIC, et

offentlig-privat partnerskap knyttet til EUs European Institute of Innovation and Technology. Kommunen deltar også i

nettverksarbeid knyttet til Ordføreravtalen (Covenant of Mayors).

Miljøenheten har siden 2007 hatt prosjektlederansvar for klimakvoteprosjekter i to av Stavangers vennskapsbyer,

Nablus i Palestina og Antsirabé på Madagaskar. I Nablus er prosjektet begrenset til treplanting. Nablusforeningen er

en god støttespiller. På grunn av politisk uro i Antsirabé er klimakvoteprosjektet der satt på vent inntil videre.

Økonomi

Regnskapet for 2018 for miljø viser et mindreforbruk på kr 17,3 mill. av en budsjettramme på kr 6,5 mill.

Årsaken til dette er blant annet at nettoinntektene fra piggdekkgebyrordningen ble over kr 9 mill. høyere enn

budsjettert. Hovedårsaken til dette er lavere kostnader med drift av ordningen og høyere antall innbetalte gebyrer

enn budsjettert. Samtidig ble en del av rammen for panteordningen for gamle vedovner ikke benyttet (kr 2,5 mill.). I

tillegg ble tilskudd til Ullandhaug økologiske gård utsatt til 2019.

Renovasjon

Henteordning for husholdningsavfall

Stavanger kommune har henteordninger for grovavfall, hageavfall, farlig avfall, tøy samt glassemballasje. Ordningen

for glass er innført for borettslag/sameier i hele byen, samt for enkelthusholdninger i tre bydeler. Henteordningen for

glass vil etter planen innføres i hele byen i løpet av 2019. Kundene bestiller avfallshenting via nettsiden hentavfall.no.

Nedgravde containere

Antall nedgravde avfallscontainere har økt jevnt de siste årene. Rundt 27 % av byens innbyggere benytter nå denne

renovasjonsløsningen.

Forberedelser til sentrale avfallsanlegg

Både biogassanlegg på Grødaland og ettersorteringsanlegg på Forus er åpnet for prøvedrift. Hovedendringer i

forbindelse med renovasjonsordninger er at plastemballasje nå kan legges i restavfallsbeholder, samt innføring av

henteordning for glassemballasje.

IVAR-kommunenes ressurs- og avfallsplan 2016-2022

Oppfølging av tiltak i den vedtatte ressurs- og avfallsplanen er igangsatt. Flere tiltak i planen er støttet av

Miljødirektoratets program Klimasats.
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God regularitet i henting av husholdningsavfall

Regulariteten med hensyn til tømming av avfallsbeholdere er god, og håndteringen av avvik på kommunens

meldingssystem VOF (Varsle om feil) er foretatt raskt og systematisk i 2018.

Andel resirkulert avfall

I 2018 ble ca. 65 % av avfallet fra husholdningene i Stavanger kildesortert og levert til gjenvinning (50 % til

materialgjenvinning og 15 % til energiutnyttelse). Materialgjenvinningsgraden er høy sammenlignet med andre

norske byer. Total mengde avfall per innbygger var i 2018 på 406 kg, mot 426 kg i 2017.

Nye Stavanger

Sammen med kommunene Finnøy og Rennesøy er det gjennom egen avtale fram til kommunesammenslåingen

tilrettelagt for felles innsamlingsordning for husholdningsavfall for de tre kommunene. I Finnøy er 3-beholdersystem

innført.

Informasjonsarbeid

Avdelingen driver informasjonsarbeid for å fremme gode renovasjonsløsninger og gode resultater for

avfallsminimering, ombruk og gjenvinning. Dette skjer sammen med nabokommuner og IVAR. Viktige

informasjonstiltak gjennomføres i forbindelse med at sorterings- og biogassanlegget er satt i drift. Konseptene Repair

café (http://www.repair-cafe.no/) og Søndagsåpne garasjer er videreført, og digitale løsninger for effektiv og god innbyggerdialog

videreutviklet.

Forurenset grunn

Miljø- og renovasjonsavdelingen er myndighet i forbindelse med behandling av saker om forurenset grunn. De �este

sakene er behandling av tiltaksplaner, hvor hovedformålet har vært tilrettelegging av områder for utbygging. I 2018

ble 22 tiltaksplaner behandlet, mot 16 året før.

Økonomi

Renovasjonen for private husholdninger �nansieres av gebyrinntekter. Det var i 2018 budsjettert med bruk av ca. kr

4,48 mill. fra selvkostfondet for renovasjon, mens etterkalkylen 2018 viser at det ble brukt sammen 7,59 mill. fra

selvkostfondet. Merforbruket skyldes arbeid med utvikling og endring av fagsystemer bland annet som følge av

kommunereformen, kjøp av nedgravde containere for videresalg til utbyggere i 2019, samt noe høyere kostnader enn

budsjettert til IVAR for behandling av avfall. Selvkostfondet utgjør kr 9,34 mill. ved utgangen av 2018.

8.4 Stavanger eiendom

Organisasjonsendringer

Etableringen av den nye kommunen og det pågående kvalitetsarbeidet i avdelingen peker på at en deling av rollene

som byggherre og bygningsforvalter kan føre til enda tydeligere roller og bedre tjenester. I forbindelse med
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kommunesammenslåingen har det blitt sett på forskjellige alternative modeller. Dette arbeidet fortsetter og modeller

for en endelig løsning forventes avklart innen 1. kvartal 2019.

Etter vedtak i kommunalstyret for miljø og utbygging ble arbeidsgruppen for spesialisert vedlikehold av historiske

bygg i Stavanger eiendom utvidet med representanter fra blant andre Must, Kirkelig fellesråd og Arkeologisk

museum, jf. sak 106/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/686315?agendaItemId=215124). Arbeidet kan også bli påvirket

av ny hovedmodell i kommunen og sammenslåingen med kommunene Rennesøy og Finnøy, som også har historiske

bygg å vedlikeholde.

Effektiv og miljøvennlig drift

Den overordnede målsettingen om at kommunen skal drifte sin bygningsmasse, på 550 000 m2, på en sikker og

kostnadseffektiv måte ligger fast. Med den økte klimaambisjonen fra Bystyrets (80 % klimagassreduksjon innen

2030), vil tiltak i eksisterende bygningsmasse bli ytterligere sentralt i årene fremover. Det synes åpenbart at en vil få

en vridning fra tradisjonelle vedlikeholdsprosjekter til større og mer omfattende oppgraderinger. Rådmannen vil i

2019 utrede hvilke konsekvenser dette vil ha for kommunens fremtidige vedlikehold.

Etter �ere år med satsing på klimatiltak er mange tiltak under gjennomføring, men med et lavere ambisjonsnivå enn

hva ny klima- og miljøplan krever. Stavanger eiendom har videreført arbeidet med energisparing og sentralstyring av

tekniske anlegg i bygg. I 2018 er det også gjennomført en satsing på LED-belysning i skoler og barnehager som har

resultert i gode tilbakemeldinger fra virksomhetene og reduserte energikostnader for kommunens bygg.

Vedlikehold av bygg

Verdibevarende vedlikehold av kommunens bygg har vært en prioritert oppgave. Det har også kommet en bestilling

på en Multimap-kartlegging av bygningsmassen på Rennesøy og Finnøy. Kartleggingen ble ikke effektuert fullt ut i

2018.

Selv om andelen tilgjengelige midler er gått noe ned etter at ordningen med statlige stimuleringsmidler er falt bort, så

har man i løpet av 2018 klart å holde vedlikeholdsetterslepet stabilt. Endringene (på porteføljenivå) er imidlertid så

små at nøyaktige tall på dette er vanskelig å fremskaffe. Kostnadene som regnskapsteknisk er ført som vedlikehold i

Stavanger eiendom gikk ned fra kr 116 mill. i 2017 til kr 101 mill. i 2018.

Oppdatere bygg til nye krav og behov

Virksomheter og brukere av kommunale bygg har behov for at byggene tilpasses nye behov og krav, for eksempel på

grunn av endrede pedagogiske metoder utløst av teknisk og teknologisk utvikling eller effektiviseringsbehov.

Fornying av avfallssystemer og sykesignalanlegg ved sykehjemmene fortsetter. Videre er de mest nødvendige og

mindre kostnadskrevende tilpasningstiltakene prioritert i 2018.

Det er fokus på arbeidet med universell utforming i fremtidige oppgraderinger av kommunens bygningsmasse for å

kunne møte kravene som kommer iht. regjeringens handlingsplan «Norge universelt utformet 2025».

Oppfylle dokumentasjonskrav

Dokumentasjonskrav er blitt en stadig større del av eiendomsforvaltningen. Frister gitt av tilsynsmyndigheter gjør at

Stavanger eiendom også i kommende planperiode må prioritere å oppfylle nye forskrifter og tilsynskrav som kommer.

Eksempler er krav til energimerking, radonmåling, brannvern, asbestkartlegging og tekniske installasjoner.
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Fagsystem for eiendomsforvaltning

Oppgradering eller nyanskaffelse av fagsystem for eiendomsforvaltning for Stavanger eiendom har vært en prioritert

oppgave i planperioden. Intensjonen er at fagsystemet også skal kunne brukes av foretakene. Kartlegging og

anskaffelsesprosess har pågått i 2018, og valg av system vil skje våren 2019.

Prosjekt- og byggeledelse

Stavanger eiendom står for planlegging og gjennomføring av kommunens byggeprosjekter. Dette er i hovedsak

prosjekter som vedtas i investeringsbudsjettet. Brutto investeringsutgifter i 2018 gjennomført av avdelingen var kr

419 mill.

I 2018 ble det satt i gang mulighetsstudier for noen prosjekter, og for andre prosjekter ble det gjennomført

detaljprosjektering, anbudskonkurranser og byggearbeid. De største pågående prosjektene i 2018 var rehabilitering

av Olav Kyrresgate 19, Dobbelhall Hetlandshallen, Nye Tou og Domkirken.

Byggeprosjekt som ble ferdigstilt i 2018

Lunde skole, innvendig ombygging

Hundvåg skole, rehabilitering

Kannik skole, tilbygg

Godeset skole, moduler

Oddahagen, boliger

Kari Trestakkvei, boliger

Lassaveien, trinn 2

Bjørn Farmannsgate, barnebolig

Bad på to sykehjem, rehabilitering

Hetlandshallen, dobbelhall

Bekkefaret kirke, rehabilitering

Avfallsfrie byggeplasser

Stavanger eiendom har et samarbeidsprosjekt med Sandnes komme om avfallsfrie byggeplasser. Det er gjennomført

dialogkonferanse med markedet mai 2018. Tastaveden skole har blitt valgt som pilotprosjekt hvor det er forventet

oppstart på i 2019.

Tekniske anlegg og bygningsmessige tiltak for beredskap i skolebygg

Avdelingen er i gang med et pilotprosjekt som skal gjøre skolene bedre rustet til å forebygge og takle

beredskapssituasjoner. Nye tekniske anlegg og bygningsmessige tiltak i skolebyggene skal bidra til å styrke

skoleledelsens og utrykningsetatenes muligheter til å få bedre oversikt i krisesituasjoner. Prosjektet er godt i gang, og

2-veis talesystem er montert på Kristianlyst skole. Det er avholdt øvelse med beredskap, skoleledelse og politi for å

avdekke feil og mangler med systemet i en reell situasjon. Videre har hovedelementet i de tekniske løsningene med

kameraovervåkning stoppet opp som følge av interne avklaringer hos politietaten. Det er derimot klargjort teknisk for
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montering av kamera. Det legges til grunn at prosjektet ferdigstilles i 2019.

Energioppfølging i kommunale bygg

Arbeidet med å redusere energiforbruket i kommunens bygningsmasse, med energioppfølging og sentral styring fra

driftssentralen i Olav Kyrres gate 23 fortsatte i 2018. Stavanger eiendom vil i perioden prioritere å knytte alle

kommunale formålsbygg til driftssentralen. Energiforbruk og klimaregnskap skal kunne registreres for alle bygg som

er tilkoblet sentralen. Energioppfølgingssystemet viser at klimagassutslipp fra kommunale bygg viser en positiv

utvikling fra 2015 til 2018, med en samlet reduksjon på 648 tonn CO .

Revisjon av klima- og miljøplan

Drift- og energiseksjonen er involvert i prosjekter og tiltak for å nå �ere av målene i den reviderte klima- og

miljøplanen for 2018-2022. Prioriterte oppgaver vil være å fase ut fossile fyringskilder og å konvertere bygg til

vannbåren varme som kan tilkobles fornybare energikilder.

Triangulum: Energisentral

Energisentralen som henter energi fra avløpsvann og forsyner Stavanger svømmehall og tre administrasjonsbygg

(OK23, OK19 og Rådhuset) med varme (og kulde) er satt i drift. Energisentralen har blitt tett fulgt opp slik at man kan

dokumentere energiopptak og effektivitet. Prosjektet skal være et forbilde for å etablere tilsvarende løsninger andre

steder i Stavanger. Kunnskapen kommunen får gjennom dette prosjektet kan ha stor betydning for utnyttelse av

lokale energiressurser ellers i byen.

Energisentral Stavanger forum

2

Bygg, tonn CO2 2015   2018   Endring  

Skoler  4614  4365  -249 

Helsebygg  2 024  1940  -84 

Boliger  691  777  87 

Idrettsbygninger  1109  1225  117 

Bydels- og fritidsbygg  727  706  -20 

Barnehager  1235  1215  -20 

Administrasjonsbygg  591  266  -326 

Beredskapsbygg  69  57  -13 

Energisentral OK19 (Triangulum)  201  61  -140 

Sum  11261  10 613  -648 

Tabell 8.1 Klimautslipp fra kommunale bygg 2015-2018
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Energisentral Stavanger forum

Drift- og energiseksjonen har overtatt drifts- og vedlikeholdsansvaret for energisentralen på Stavanger forum-

området. Kommunen har knyttet til seg ny kunnskap og kompetanse på å drifte energisentralen, som leverer varme-

og kjøling til både private- og offentlige kunder. Dette kompetanseløftet kommer til å bli viktig i forbindelse med økt

satsing på kollektive varmeløsninger i områder der fjernvarme ikke vil være tilgjengelig.

Økte energiutgifter for Stavanger kommune

Energiutgiftene for Stavanger kommune har gått opp betraktelig de siste årene og i 2018 var det en stor

utgiftsøkning. I 2018 betalte kommunen kr 91 mill. i strøm og energiutgifter. Det er kr 16 mill. mer enn i 2017.

Årsaken til økningen er en markant økning av prisen per kilowatt time(kWh), og volumøkning i bygningsmassen.

Parallelt med økte utgiftene kan kommunen kan vise til lavere forbruk i kWh på nesten alle typer bygg i årene 2015-

2018.

Energiutgifter Regnskap 2018 Regnskap 2017 Regnskap 2016 Regnskap 2015

Strøm 84 259 468 69 998 624 73 542 811 68 249 105

Fjernvarme/fjernkjøling 2 967 615 2 026 477 1 769 644 1 530 571

Fyringsolje og fyringspara�n 301 171 32 780 198 655 161 475

Naturgass og andre fossile gasser 3 463 203 3 032 582 3 076 226 1 637 228

Bioenergi 328 131 227 496 413 0

Sum 91 319 588 75 317 959 78 587 749 71 578 379

Tabell 8.2 Energiutgifter 2015-2018

30 000 000

40 000 000
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Figur 8.1 Forbruk per type bygg, kWh

På skolebygg, helsebygg, bydels, – og fritidsbygg, barnehager, beredskapsbygg og administrasjonsbygg har forbruket

går ned hvert år siden 2015, med unntak for helsebygg som hadde en økning i 2018 sammenlignet med 2017.

Stavanger kommune har arbeidet med å redusere energiforbruket i kommunens bygningsmasse med

energioppfølging og sentral styring fra driftssentralen i Olav Kyrres gate 23. Energiavdelingen i Stavanger kommune

jobber målrettet med energistyring, rette driftstider og styring av temperatur. I tillegg er det gjort tiltak spesielt på

helsebygg og skoler, der det gjennom enøkpakker er foretatt utskifting av ventilasjonsaggregater i perioden.

Stavanger er også del av EU prosjektet Triangulum, der kommunen har lagt en energisentral som bruker avløpsvann til

å drifte tre administrasjonsbygg,

Årsaken til økningen av kWh i 2017 og 2018 på «Andre bygg og energisentralen» er at Stavanger kommune overtok

strømbudsjettet for energisentralen på Stavanger forum i 2017 og at Idrett overtok driftsutgiftene for Stavanger

ishall i 2018. Ved overtakelse av nye arealer øker naturlig energiutgiftene til Stavanger kommune. Økningen av

energiutgifter til nye arealer blir hovedsakelig beregnet i samband med Handlings og økonomiplanen hvert år.

Prisen per kWh har hatt en prosentuell økning på 122% per øre/kWh i 2018 sammenlignet med 2015. Økningen av

priser skyldes eksterne årsaker som Stavanger kommune ikke kan påvirke. Blant annet var det lite nedbør i store deler

av 2018 og høye priser på kull og gass i Europa som har påvirket de norske strømprisene.
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Stavanger gikk over til ny strømavtale fra og med januar 2018. Den nye strømavtalen som er inngått med Entelios har

resultert i lavere strømpriser i 10 av 12 måneder i 2018. De to siste måneder, november og desember klarte ikke

forvalteren å oppnå en bedre pris enn markedsprisen på strøm. Totalt sett over året har avtalen medført en lavere

strømpris enn markedsprisen, i størrelsesorden 1,72 øre. For Kommunens volum betyr dette rundt kr 1,8 mill.

Økonomi

Regnskapet for 2018 for Stavanger eiendom viser totalt sett et mindreforbruk på kr 7,5 mill. av en netto

budsjettramme på kr 273 mill. i 2018. Det utgjør et avvik på 2,7 %.

Forvaltningsseksjonen hadde et mindreforbruk på kr 7 mill. på en netto budsjettramme på kr 245 mill. Samtidig som

seksjonen har fått inn betydelig mer leieinntekter enn budsjettert, har det blitt brukt mer resurser på renhold og

vaktmestertjenester (inkl. snøbrøyting) enn planlagt. Det har blitt brukt 16,8 % mindre midler på vedlikehold av

bygninger enn det som var budsjettert i 2018.

Forvaltningsseksjonen �kk i 1. tertial 2018 økt budsjettramme på kr 6,3 mill. på grunn av drift og vedlikehold av nye

bygg, hhv. Blidensol sykehjem, Tasta skatepark og Tennishallen.

Energi- og driftsseksjonen viser et mindreforbruk på kr 2,6 mill. Mindreforbruket på skyldes at Energisentralen

produsert mer strøm og at utgiftene knyttet til strømproduksjonen vært lavere enn forventet. De økte inntektene

følges opp i 1. tertial 2019.

Plan – og arkitektavdelingen hadde i 2018 et merforbruk på kr 2,4 mill. Merforbruket skyldes til stor del høyere

eksterne leiekostnader enn forventet. Utgiftene gjelder blant annet midlertidige lokaler som var planlagt ført i

investering, men som tilhører drift.

8.5 Park og vei

Et sammenhengende sykkelrutenett

Park og vei har gjennom «Stavanger på sykkel», planlegging/prosjektering/bygging, drift og vedlikehold bidratt til å

realisere målet om stadig mer sammenhengende sykkelrutenett i Stavanger. Den gode vedlikeholdsstandarden er

opprettholdt gjennom året.

Blågrønn plan

Forslag til planprogram framlagt og vedtatt i sak 7/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/686304?agendaItemId=213145),

med endringer som innebærer at det vil være fornuftig å inkludere de nye kommunedelene, Finnøy og Rennesøy, i

planarbeidet. Det er derfor gjort forberedelser av planen til å gjelde hele nye Stavanger. Denne skal ta opp en

revidering av naturforvaltning, friluftsliv, nærmiljøanlegg og utendørs lek, og legge til rette for aktiv bruk av

friområdene med hensyn på håndtering av økende nedbørsmengder.

Drift og vedlikehold av friområder, naturområder og utendørsområder

Revidert strategi for skjøtsel av naturområder og naturliknende områder er fremmet og vedtatt av kommunalstyret

for miljø og utbygging i 2018, jf. sak 33/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/686305?agendaItemId=213645).

Tabell 8.3 Kraftprisutvikling. Øre/kWh eks mva uten nettleie og forbruksavgift
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Forvaltningsplan for bytrær

Registrering av by- og gatetrær har fortsatt i 2018 med registrering av ytterligere 1000 trær. Strategi for forvaltning

av by- og gatetrær er ikke ferdigstilt.

Tra�kksikkerhet og gatetun

Handlingsplaner for tra�kksikkerhet og for gatetun/miljøgater (for kommunale gater) skulle revideres i planperioden,

og er utsatt til etter 2020, slik at den reviderte planen skal gjelde hele nye Stavanger kommune.

Vedlikehold av veier, bruer og kaier.

Asfaltering av veier har fått et løft de to siste årene, og etterslepet er blitt noe mindre. Det er ikke gjort framskritt

med tanke på vedlikehold av kaier og bruer.

Gatelys og utendørs belysning

Utskiftingen av kvikksølvdamplamper har gått etter planen og blir ferdig innen 2020. Strategi for full overgang til

smart belysning er under utarbeidelse.

Renhold i uteområdene.

Forsøksprosjektet med smarte søppelkasser som både komprimerer, er fuglesikre og gir beskjed når de skal tømmes

er utvidet, både i gatemiljø og i enkelt e friområder. Flere utfartsplasser har fått større kapasitet med hensyn på

søppelmottak

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 6,9 mill. av en netto budsjettramme på kr 166,3 mill.

Forbruksprosenten utgjør 104,2 %.

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

Stavanger, inkludert tilrettelegging for sykkel. Merutgiftene i forhold til budsjett utgjør kr 7,2 mill. Merforbruket var

forventet og har blitt meldt inn både i 1. og 2. tertial 2018. Utover merforbruket på vintervedlikehold har Park og vei

ikke noen andre vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap i 2018.

8.6 Idre�

Stavanger som arrangementsby

NM Veka ble i 2018 for første gang arrangert i Stavangerregionen. 1400 deltakere konkurrerte i 24

Norgesmesterskap. NRK sendte over 30 timer direktesendt tv fra mesterskapet. Arrangementet er i tråd med

kommunens arrangementsstrategi som legger vekt på viktigheten av store og tilbakevendende arrangement som gir

positiv pro�lering av regionen. NM Veka returnerer til distriktet i 2019.
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Fagplan idrett 2018-2033

Arbeidet med å revidere Fagplan idrett 2018-2033 startet i 2018. Det tas sikte på å sende ut et planutkast på høring i

januar/februar 2019 for så å bli behandlet av kommunalstyret for kultur og idrett i juni 2019 før endelige

behandlingen i bystyret.

Arbeidet vil også inkludere en oversikt over behov fra idretten i kommunene Rennesøy og Finnøy.

Nye Stavanger kommune

Administrasjonen har gjennomført �ere møter med Finnøy og Rennesøy kommune vedrørende harmonisering og

utvikling av tjenestetilbudet i nye Stavanger. Oppgaver som tildeling av treningstid, tilskuddsordninger, billettpriser

og driftsmodell på kommunale idrettsanlegg har vært på agendaen. Harmoniseringen tar sikte på å være ferdig ved

utgangen av 2019.

Økonomi

Idrett viser til et mindreforbruk på kr 2,3 mill. av en netto budsjettramme på kr 103 mill. Forbruksprosenten utgjør

97,7.

Idrett har i løpet av året meldt inn forventet merforbruk som skyldes høyre kostnader knyttet til overtagelse av

driften av Stavanger ishall, utvidet is-sesong og ekstra istid i Sørmarka Arena og leieavtalen om å leie banetid på SR-

Bank Arena (Viking stadion og treningsbanen). Idrett har i forbindelse med 1. tertial 2018 blitt kompensert for

leieavtalen med SR-Bank Arena på kr 1,4 mill. i 2018.

Driftsutgiftene på Gamlingen økte som følge av økt publikumsinteresse. Dette innebar at Natur- og idrettsservice KF

økte bemanningen, utvidede åpningstider for barnebasseng samt økte renholdet i 2018. I forbindelse med 1. tertial

2018 ble både inntekts – og utgiftbudsjettet justert tilsvarende kr 2 mill. Mindreforbruket på Idrett skyldes inntekter

i form av salg av rekvisita og diverse på Gamlingen og økte leieinntekter.

8.7 Vann og avløp

Kvalitet på tjenestene

Stavanger kommune deltar hvert år i tilstandsvurderingen BedreVANN sammen med 83 andre kommuner. Vann- og

avløpstjenestene får en kvalitetsindeks basert på en samlet vurdering av �ere kriterier – og i dette inngår både

tjenester fra Stavanger kommune og IVAR. Resultatet for vanntjenestene er stabile og for året 2017 (rapporteres

etterskuddsvis) oppnådde vanntjenestene en score på 3,6 av 4 mulige – som er et godt resultat. Avløpstjenestene

oppnådde en score på 2,0 – som er under målsetningen. Dette har hovedsakelig sammenheng med IVAR sine

utfordringer med å klare rensekravene på Sentralrenseanlegg for Nord-Jæren (SNJ). Det nye anlegget ble satt i drift i

2018, og når anlegget er ferdig innkjørt forventer man at rensekravene blir oppfylt.

De største utfordringene til VA-tjenestene som VA-verket har ansvar for er fornyelsestakt, vannlekkasjer, innlekking

av fremmedvann/overvann til avløpsnettet og overløpsdrift. Dette er områder som har høy prioritet og som det

arbeides systematisk med. Tilstandsvurderingen viser ellers at tjenestene har god kvalitet, og at Vann og avløpsverket

utfører sine oppgaver på en effektiv måte i forhold til sammenliknbare kommuner. Stavanger har fremdeles blant de
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laveste årsgebyrene i landet.

Vann i Stavanger, hovedplan for vannforsyning, avløp, vannmiljø og overvann

Arbeidet med hovedplanen ble ferdigstilt i 2018 og lagt fram til politisk 1. gangsbehandling, jf. sak 114/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/686317?agendaItemId=215589) i kommunalstyret for miljø og utbygging.

Satsningsområdene i planen er å redusere vann på avveie (lekkasjer til og fra ledningsnettet), fornyelse av

ledningsnettet, klimatilpasning med tanke på overvannshåndtering og å ivareta vannmiljøet. I tillegg er sikkerhet,

beredskap og klima, miljø og bærekraft overordnede fokusområder i planen.

Innovasjon og utvikling

Vann og avløp har en koordinerende rolle i forhold til overvannshåndtering og klimatilpasning knyttet til

ekstremnedbør. I den forbindelse leder avdelingen kommunens overvannsnettverk og koordinerer kommunens

arbeid i Horisont2020 prosjektet UNalab – der Stavanger er følgeby. UNaLab skal demonstrere og dokumentere

naturbaserte løsninger som reduserer byers sårbarhet i møte med klimaendringene, samtidig som de tilfører byene

kvaliteter som økt biologisk mangfold, bedre folkehelse og gode utemiljø.

I 2018 ble det gjennomført en større UNaLab-workshop i Stavanger, og gjennomført en rekke aktiviteter i tilknytning

til systemanalyse av Stavangers forutsetninger for å ta i bruk naturbaserte løsninger for klimatilpasning.

I 2017 inngikk Vann og avløp et samarbeid med IT-selskapet Powel om å utvikle Powel water alert – en teknologi som

benytter maskinlæring basert på kommunens driftsdata for blant annet å redusere vannlekkasjer. Første fase i

utviklingen ble ferdigstilt i 2018, og når alle målesonene er lagt inn i programmet så vil kommunen ha et verktøy som

gir god oversikt over lekkasjesituasjonen i sanntid.

Nye Stavanger

I likhet med resten av organisasjonen er det brukt mye ressurser på å tilrettelegge for vann- og avløpstjenestene i nye

Stavanger. Det er ansatt en medarbeider i Myndighetsseksjonen som deles med Rennesøy. Driftskontrollsystemet til

Rennesøy, Finnøy er slått sammen med Stavanger sitt system og Vann og avløp har i 2018 brukt ressurser på å følge

opp dette også i Rennesøy og Finnøy.

Drift og vedlikehold

Redusere vannlekkasjer

Vann og avløp er godt i gang med å gjennomføre tiltak som vil gi bedre kontroll over vannforbruk og lekkasjer.

Innkjøpet av vann fra IVAR i 2018 endte på 17,5 mill. m3 – som er det nest laveste forbruket på 50 år – noe som

innebærer at Stavanger kommune innfridde målet om et maksforbruk på 17,5 mill. m3. Vannforbruket var litt høyere

enn i 2017, men det skyldes en kald vinter med en del frosttapping, og en tørr vår og sommer med mye vanning.

Sjøledninger

Vann- og avløpsledninger i sjø er sårbare for skader, og lekkasjer kan være vanskelige å oppdage. I forbindelse med at

det ble startet inspeksjon av sjøledninger i 2017, ble det oppdaget svekkelse på begge hovedvannledningene til

Hundvåg. Det ble iverksatt strakstiltak for å utbedre dette, og ved årskiftet var begge ledningene skiftet ut.
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Oppgradering og rehabilitering

Stavanger har 110 avløpspumpestasjoner og i tillegg mange andre overløp og målepunkter som trenger regelmessig

oppgradering på grunn av slitasje og krav til bedre HMS for driftsoperatørene. Målet er å oppgradere rundt �re

stasjoner årlig, avhengig av arbeidsomfang. I 2018 ble det gjort oppgradering av tre pumpestasjoner, og i tillegg ble

fem andre vann- og avløpsinstallasjoner oppgradert (overløp, målestasjon, ventilkammer). Blant annet er det iverksatt

en betydelig oppgradering av høydebassenget ved Husaberget.

I 2018 �kk det snart ett hundre år gamle vanntårnet på Buøy en grundig oppgradering med nytt tak,

betongutbedringer og ny maling.

Andre resultater 2018

Levert avløpsmengde: Nedbørsmengden i 2018 var tilsvarte et normalår. Det ble levert 25,9 mill. m3 avløpsvann til

IVAR – som er en del mindre enn budsjettert (28,5 mill. m3). Dette har medført mindre kostnader i

avløpsregnskapet.

Fornyelse: 0,86 % av vannledningene og 1 % av avløpsledningene ble skiftet ut i 2018. Målet for utskiftingstakten er

1 prosent. Resultatet er det beste på 

lang tid og viser at organisasjonen er i ferd med å takle omlegging til høyere utskiftingstakt. Det er likevel krevende

å �nne prosjekter for rask utskifting/rehabilitering av vannledninger.

Drift og vedlikehold: Driftsavdelingen har nådd målene med god margin for rengjøring og rørinspeksjon av

avløpsledninger, og for spyling og rengjøring av vannledninger og vannkummer.

Overløpsdriften er beregnet å være 3 % som i 2017. Målsetninger er under 5%. Beregningsmodellen er under

utvikling og inntil modellen er helt ferdigstilt vil nok disse tallene variere noe fra år til år.

Stikkledninger: Stavanger har som eneste kommune i Norge overtatt ansvaret for stikkledninger i offentlig vei. Det

ble i 2018 utbedret 100 stikkledninger for vann og avløp. Arbeidet bidrar til færre lekkasjer, mindre forurensning og

sikrere vannforsyning for innbyggerne.

Økonomi

Vann og avløp �nansieres av gebyrinntekter, og gebyrene som abonnentene betaler er blant de laveste i landet.

Dekningsgraden for vannsektoren, gebyrinntekter i forhold til gebyrgrunnlaget, var 94,84 % i 2018. Selvkostfondet

på vann var kr 23,5 mill. ved utgangen av 2017. Det ble budsjettert med reduksjon av selvkostfondet på kr 6,97 mill. i

2018, mens reduksjonen ble 6,3 mill. Selvkostfondet for vann per 31.12.2018 utgjør dermed kr 17,87 mill.

Dekningsgraden for avløpssektoren var 94,6 % i 2018. Selvkostfondet for avløp var kr 27,6 mill. ved utgangen av

2017. Det ble budsjettert med reduksjon av selvkostfondet på kr 19,4 mill. i 2018, mens reduksjonen ble 11,7 mill.

Selvkostfondet på avløp per 31.12.2018 utgjør dermed kr 16,4 mill. Årsaken til mindreforbruket skyldes at det ble

levert betydelig mindre avløp til IVAR på grunn av store mengder nedbør og at inntektene ble betydelig høyere enn

forventet. De høye inntektene er knyttet til tilknytningsgebyret fra en ny, stor abonnent.

8.8 Plan og anlegg

Bedre kvalitet på prosjektene

For å nå målene om å oppnå avtalt kvalitet i prosjektene, vil kvalitetssystemet videreutvikles med vekt på kontroll og

veri�kasjon, for å unngå feil i plan- og byggefasen. 
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Det er arbeidet videre med blant annet å utvikle et kvalitetshjul og gjennomføre avviksbehandling i prosjektene med

tilhørende lærings- og kompetansedeling knyttet til dette. Videre har samarbeidet med Statens Vegvesen ved

veglaboratoriet fortsatt, for å heve kvaliteten på gjennomføringen av veiprosjekter med spesielt fokus på

asfaltarbeidet.

Videreutvikling av informasjonsarbeidet i prosjektene

Det er viktig for Plan og anlegg å være tydelig og korrekt i kommunikasjonen med berørte beboere, næringsdrivende

og andre i forbindelse med gjennomføring av prosjektene. Det er i 2018 gjennomført en ny brukerundersøkelse i noen

prosjekter. Resultatet fra brukerundersøkelsen viser at berørte beboere i hovedsak er godt fornøyd med Plan og

anlegg sin gjennomføring. Dette gjelder områder som informasjon, imøtekommenhet, faglig dyktighet og sikring.

Informasjon med hensyn til endringer er identi�sert som et forbedringsområde. For å møte denne utfordringen har

Plan og anlegg nå tatt i bruk et varslingssystem med bruk av sms-meldinger til næringsdrivende og beboere, for å

bedre informasjonen om endringer i anleggsgjennomføringen.

Bedre samhandling med andre som graver

Arbeidet med å videreføre samarbeidsgruppene for å styrke samhandlingen mellom de ulike aktørene som

tilrettelegger infrastrukturen i det offentlige rom har fortsatt. Arbeidet i VA-forum sammen med IVAR og

eierkommunene fortsetter. Det samme gjør samarbeidet med Lyse, Telenor, Get, Statens vegvesen og andre aktører i

Graveklubben i Stavanger. Eksempler på større prosjekter der samhandlingen videreutvikles er utskifting av

eksisterende VA-ledninger i forbindelse med Bussveiprosjektet til Statens Vegvesen og tilsvarende samhandling med

Lyse i forbindelse med fjernvarmeutbygging mellom Jåttåvågen og Urban Sjøfront. 

Bedre samordning av prosjektene gir både mindre belastning for de som blir berørt av anleggsarbeidene og

effektiviseringsgevinst for aktørene.

Gravefrie løsninger

For å øke utskiftingstakten på eksisterende vann- og avløpsledninger er det også i 2018 gjennomført �ere VA-

prosjekter basert på gravefrie løsninger.

Helse, miljø og sikkerhet

I arbeidet med å levere konkurransedyktige prosjekter med høy kvalitet til rett tid, er det viktig å ikke gå på akkord

med helse, miljø og sikkerhet. I tekniske produksjonsenheter som Plan og anlegg er det kontinuerlige HMS-arbeidet

ekstra viktig og det er heller ikke i 2018 rapportert om alvorlige hendelser.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 301 000. Mindreforbruket skyldes anordninger av øremerkede

midler til bygging av sykehuset på Ullandhaug på kr 390 000.
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9 Innbygger- og samfunnskontakt

Stavanger var vertskap for The Tall Ship Races i juli 2018, og 61 skuter fra 17 nasjoner

besøkte byen. Kommunene �kk vigselsrett og 265 vielser ble gjennomført i Stavanger i

løpet av året. Smartby-kontoret har hatt sitt første fulle driftsår og 38 små og store

prosjekter har blitt etablert. Forslag til ny kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025

ble lagt ut til høring.

9.1 Innledning

Det nye tjenesteområdet innbygger- og samfunnskontakt er kommunens frontlinje ut mot samfunnet.

Tjenesteområdet tar seg av den daglige kontakten med innbyggerne, den fortløpende oppfølgingen av det politiske

miljøet, samhandlingen med det frivillige og profesjonelle kulturlivet, formidlingen av kommunens verdier og

tjenester og ikke minst utviklingen av framtidens digitale løsninger.

Stavanger kommune var vertskap for den internasjonale seilregattaen The Tall Ships Races i dagene 26. -29. juli 2018.

61 skuter fra 17 nasjoner besøkte Stavanger, og mellom 350 000 og 400 000 mennesker besøkte festivalområdet.

Festivalen serverte en rekke kulturinnslag, ulike dagsseilaser og andre arrangementer i sentrumsområdet. 300

frivillige bidro.

Ansvaret for borgerlige vielser ble overført fra tingrettene til kommunene fra 1. januar 2018. Lovendringene innebar

at vigselsmyndighet ble overført fra tingrettene til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte

som bystyret selv gav slik myndighet. Det ble gjennomført 265 vielser i 2018 fordelt på 17 vigslere.

Med støtte fra KS har Stavanger kommune fortsatt satsingen på klart språk  i 2018 med et prosjekt som skal forbedre

språket i kommunens overordnede beslutningstekster (saksframlegg, planer, strategier med mer). Det ble

gjennomført en kartlegging av språket i denne type tekster i 2017. Flere oppfølgingstiltak er nå satt i gang.

Veikartet for Smartbyen Stavanger ble vedtatt i bystyret i desember 2016, og mot slutten av 2017 ble smartby-

kontoret etablert. I 2018 ble kontoret bemannet og 38 prosjekter fordelt på veikartets fem satsingsområder ble

etablert. Smartbyen har utarbeidet en spisset handlingsplan som løper fram til 2021.

Arbeidet med ny kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 var en særlig prioritert oppgave i 2018.

Høringsutkast ble lagt ut til offentlig høring i perioden juni-september 2018. Det kom inn over 60 høringssvar med ca.

300 innspill, og det ble arrangert åtte innspillsmøter. Høsten 2018 ble brukt til å innarbeide høringsinnspill og

ferdigstille rådmannens forslag til kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025. Kulturplanen skal opp til endelig

politisk behandling i Stavanger bystyre våren 2019.

9.2 Innbyggerservice

Innbyggerservice er i omstilling. Avdelingen jobber med å ta steget fra å videreformidle innbyggernes henvendelser til

å veilede innbyggerne i hjelp til selvhjelp ved å gjøre bruk av kommunens digitale tjenester. Man bygger videre faglig
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kompetanse internt i avdelingen for å bidra med enkel saksbehandling. Forbedring av eksisterende – og utvikling av

nye digitale innbyggertjenester har vokst fram som et sentralt arbeidsområde.

Innbyggerservice opererer blant annet som legatkontor, og forvalter 13 legater på vegne av kommunen. Avdelingen

behandler og administrerer busskortordninger for studenter samt søknader om skjenkebevilling.

Digitalisering av Innbyggertjenester

Antall elektroniske skjemaer i Stavanger kommune øker kontinuerlig. I 2018 var det 96 e-skjemaer i bruk. Totalt

mottok Stavanger kommune 8028 skjemaer elektronisk i 2018 sammenlignet med 2977 innkomne e-skjemaer i 2017.

De mest brukte søknadsskjemaene er:

Gratis busskort for studenter i Stavanger (totalt 1235 mottatte skjemaer i 2018).

Barnehage – søknad om lavere pris (913 mottatte skjemaer)

Søknad om pant på ovn (866 mottatte skjemaer).

Innbyggerservice koordinerer arbeidet med å gjøre alle skjemaene fullelektroniske.

Det har vært en jevn økning i digitale forsendelser. I 2018 ble det sendt 48 688 brev via SvarUt sammenlignet med

totalt 20 161 forsendelser i 2017 og 13 962 forsendelser i 2016.

Pilotprosjektet med eSignering av ansettelseskontrakter våren 2018 viser at digital signering utgjør en stor

forenkling for nyansatte i kommunen. Avdelingen har derfor brukt høsten til å �nne gode løsninger for å tilrettelegge

og effektivisere signeringsprosessen ved ansettelser også internt. Roller innen HR, Byarkivet, ledere med �ere må ha

en enkel og tilgjengelig løsning for at dette skal fungere i praksis. Dette vil også være en viktig tjeneste når cirka 10

000 kontrakter må signeres i forbindelse med nye Stavanger kommune. Forslag til arbeidsprosess og forretningscase

er skissert opp, og planen er å bruke denne tjenesten i hele Stavanger kommune våren 2019.

Aktiv kommune

Aktiv kommune er et elektronisk bestilling- og informasjonssystem for lån og leie av kommunens ressurser og anlegg;

lokaler, idrettshaller, gymsaler, møterom, anlegg og utstyr. Prosjektet skal blant annet bidra til enklere tjenester for

innbyggerne, en bedre utnyttelse av kommunens ressurser, bedre oversikt og enklere prosesser. Målet er en felles

løsning som tas i bruk av �ere kommuner. Prosjektet er et formalisert samarbeid mellom �re kommuner, hvor

Stavanger/Innbyggerservice er systemforvalter og har prosjektledelsen. Stavanger kommune har lansert og tatt i

bruk nye nettsider. I løpet av januar og februar 2019 vil Ålesund, Fjell og Bergen kommune også ta i bruk de nye

nettsidene.

9.3 Næring

Handlingsplan for næringsarbeidet

Handlingsplan for Stavanger kommunes næringsarbeid 2018 -2021 ble ferdigstilt og vedtatt, jf sak 105/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690940?agendaItemId=215546). Planen skal revideres i forbindelse med etablering av

nye Stavanger. Arbeidet med revidering av Melding om universitetsbyen Stavanger ble igangsatt. Det ble også

vedtatt mål og føringer for kommunens arbeid med gründervirksomhet.
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Næringsavdelingen har hatt en aktiv rolle i planlegging av arbeidet med næringsutvikling i nye Stavanger, særlig med

fremtidig satsing på blå og grønn sektor.

Omstilling og arbeidsplasser

Stavanger kommune har testet ut nye former for samhandling med næringslivet for å bidra til mer innovasjon og

vekst. Eksempler er Climate KIC  og innovative anskaffelser.

Et viktig nytt tverrfaglig samarbeidet har funnet sted innenfor «Områdeløfte Storhaug», der næringsavdelingen har

bidratt med å få plass et prosjekt for sosialt entreprenørskap – Storhaug unlimited.

Samarbeidet med Nordic Edge Expo,  som er Nordens største møteplass for smartby-tematikken, har blitt styrket.

Vekstfondet  som skal bidra til å sikre næringsutvikling, omstilling og skape arbeidsplasser har blitt brukt aktivt,

særlig for å styrke regionens klyngesatsninger innenfor smartby og blå sektor.

Arbeidet med å legge til rette for praksisplasser og lærlingeplasser innenfor alle tjenesteområdene i Stavanger

kommune, har hatt prioritet.

Mulighetsterminalen hadde sitt siste år i funksjon og ble avsluttet.

Stavanger kommune skal være en pådriver i arbeidet med å styrke Ullandhaug-området som et attraktivt kunnskaps-

og innovasjonsområde. Som vertskapskommune har Stavanger i 2018 tatt initiativ til et forprosjekt for å invitere de

andre aktørene til å se på hvordan nyetablering og tilførsel av �ere innovasjons-, kunnskaps- og kompetansemiljøer vil

kunne gi synergieffekter.

I 2018 har det pågått en prosess for å se på ny utforming av samarbeidsform og partnerskapsavtale med Greater

Stavanger. Forslaget kommer til politisk behandling i 2019, med virkning fra 2020.

Kunnskapsbyen Stavanger

Utviklingen av kunnskapsbyen er et prioritert arbeid i planperioden, og startet opp i 2018. Stavanger kommune skal

revidere Melding om universitetsbyen Stavanger (2014).  Målsettingen er at kommunen vil bidra til å videreutvikle

Stavangers attraktivitet som studentby.

Kommersialisering av forskning er også et viktig område kommunen støtter opp om. Stavanger har hatt et nært

samarbeid med Valide, og satsinger som Valide Invest og Plogen står som solide eksempler på hvordan kommunen

samarbeider.

Internasjonalisering

Stavanger kommunes internasjonale arbeid består i hovedsak av prosjekter, samarbeidsrelasjoner, nettverk og

delegasjoner for å utvikle byen, dele kunnskap og hente erfaring for å kunne håndtere helse, klima og migrasjon.

Næringsavdelingen har blant annet jobbet med aktører som European Innovation Partnership – Active & healthy

ageing og European smart cities and societies.

Næringsavdelingen har også samarbeidet med Innovasjon Norge, ambassader og konsulater om eksport, da særlig

med vekt på Innovasjon Norges seks satsingsområder i Drømmeløftet (helse & velferd, smartby, ren energi,

bioøkonomi, Havrommet, reiseliv & kreativ næring)
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Tall Ships Races

Stavanger kommune var vertskap for den internasjonale seilregattaen The Tall Ships Races i dagene 26. -29. juli 2018 i

samarbeid med Stavangerregionen Havn IKS. Prosjektteamet var ansatt i næringsavdelingen, men dro også nytte av

ressurser fra �ere andre kommunale avdelinger og virksomheter.

Det var 61 besøkende skuter fra 17 nasjoner. Mellom 350 000 – 400 000 mennesker besøkte festivalområdet.

Festivalen serverte en rekke kulturinnslag, ulike dagsseilaser og andre arrangementer i sentrumsområdet, samt

bidrag fra 300 frivillige.

En økonomisk ringvirkningsstudie ble gjennomført i ettertid, og dokumenterte at arrangementet ga et positivt

økonomisk bidrag til regionen. I tillegg kommer en positiv omdømmebygging som er vanskelig å måle i reelle tall, men

som bygger opp under målsettingen om at Stavanger skal være en attraktiv by å besøke, bo og arbeide i.

9.4 Politisk sekreteriat

Vielser

Det ble gjennomført totalt 265 vielser i 2018, fordelt på 17 vigslere. Vigslerne er oppnevnt av bystyret og består av

ordfører, varaordfører, medlemmer av formannskapet og administrative ledere i kommunen. Vielsene gjennomføres i

all hovedsak i formannskapssalen på rådhuset fredager og enkelte lørdager.

Streaming av politiske møter

Etter vedtak i formannskapets møte 23. mars 2017, startet administrasjonen opp prosessen med å få på plass egen

streaming av bystyrets og formannskapets møter. Siden januar 2018 er bystyrets og formannskapets møter streamet

og publisert på kommunens nettside: stavanger.kommunetv.no. Streamingløsningen har fungert bra og blir benyttet

både av innbyggere og folkevalgte. Løsningen er innrettet slik at en kan følge møtene direkte, eller se dem i opptak i

ettertid.

Antall visninger på direktesendingene: 3410

Antall visninger på tidligere sendinger/arkivklipp: 1278

9.5 Kommunikasjon

Klart språk i beslutningstekster

Kommunens satsing på klarspråk pågår som før. Med støtte fra KS har Stavanger kommune på ny gjennomført et

nybrottsarbeid på området – dette året med et prosjekt som skal forbedre språket i kommunens overordnede

beslutningstekster (saksframlegg, planer, strategier med mer). Kommunikasjonsavdelingen gjennomførte en

kartlegging av språket i denne type tekster i 2017. Flere oppfølgingstiltak er nå i gang.

 Nettsider og sosiale medier

www.stavanger.kommune.no (http://www.stavanger.kommune.no/) hadde 3,5 millioner sidevisninger i 2018. Det utgjør rundt 9600

sidevisninger daglig. De aller �este innbyggerne �nner informasjonen direkte fra søkemotorene, og kommunens
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informasjon vektes høyt i Google. Nettsidene er navet i kommunens informasjonsvirksomhet og kommunens

førstelinje for digitale tjenester. Den tjenestevektlegging som er utført på innholdet har gitt god effekt. Nettsidene er

også viktig i kommunens arbeid med innbyggerinvolvering og medvirkning. I løpet av 2018 kom det inn 27 250

tilbakemeldinger via «Fant du det du lette etter» – altså de røde og grønne knappene under hver artikkel. På denne

måte bidrar innbyggerne aktivt i å holde informasjonene på nettsidene oppdatert og relevant for innbyggene.

Komplett nettstatistikk for 2018 �nnes her (https://infogram.com/nettstatistikk-2018-stavanger-kommune-1hxj48we33rq4vg?live).

Veksten i sosiale mediekanaler som Facebook og Instagram, var fortsatt stor i 2018. Flere meldinger på førstnevnte

plattform nådde et publikum på over en halv million. Grillforbudet tok fyr på Facebook i sommer.

 Prosjekt beboerlyst – innbyggerinvolvering og samskaping

Prosjekt beboerlyst fase 2 så i 2018 på hva som skal til for at Stavanger kommune skal bli enda bedre til å jobbe med

innbyggerinvolvering og samskaping. Hovedmålet har vært å rigge organisasjonen for å jobbe med et utenifra- og inn-

perspektiv, og lære nye metoder for hvordan man kan samskape med bruk av blant annet tjenestedesign. Prosjektet

har lagt til rette for at avdelingene kan bruke kunnskapen i sitt daglige arbeid.

Prosjektet etablerte og testet ut �re forskjellige tiltak for å nå hovedmålet i 2018:

Samshuset (samskapingshuset)

Tanken bak et samskapingshus er å senke terskelen for å komme i dialog med kommunen i mer «trygge» omgivelser.

Noen av møterommene i Samshuset ble innredet på nye måter for å teste om dette kan ha en positiv effekt ovenfor

kreativitet og innovasjon for ansatte og ledere i organisasjonen.

Ansatte har fått låne møterommene gratis ved å bestille disse i Outlook-kalenderen. I huset har ansatte drevet

samskapingsprosesser med innbyggere, næringsliv, entreprenører og andre.

Samskapingsskolen

Prosjektet planla og utførte Norges første samskapingsskole for ledere og ansatte.

Målet med samskapingsskolen var å starte en kulturendring i organisasjonen for å i enda større grad bli en kommune

som setter innbyggerne i sentrum i all tjeneste- og samfunnsutvikling. 25 studenter gjennomgikk et fem dagers

skoleopplegg fordelt på fem måneder. De �kk i tillegg hjemmeoppgaver mellom samlingene som de skulle

videreutvikle sammen med en veileder.

Forum på tvers av fagområder

Prosjektet dannet et forum som møttes en gang i måneden med deltakere fra alle steder i kommunen som jobber med,

og er interessert i, innbyggerinvolvering og samskaping. I forumet utvekslet deltakerne erfaringer og �kk faglig påfyll

om metoder.

Verktøykassen
Prosjektet har i løpet av 2018 tilbudt opplæring i metoder, arrangert fagdager i organisasjonen, deltatt i møter og

bidratt med råd og fasilitering i prosesser innen innbyggerinvolvering og samskaping. Verktøyene som er brukt er

blant annet metoder innen tjenestedesign og antropologi.
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9.6 Smartby

Veikartet for Smartbyen Stavanger ble vedtatt i bystyret i desember 2016 og mot slutten av 2017 ble smartby-

kontoret etablert. I 2018 ble kontoret bemannet og 38 store og små prosjekter fordelt på veikartets fem

satsningsområder ble etablert. Smartbyen har utarbeidet en spisset handlingsplan som løper fram til 2021.

Handlingsplanen har særlig vekt på klima og miljø. Den understreker også viktigheten av å understøtte etableringen

av nødvendige datastrukturer, infrastruktur og analysekompetanse.

Smartere sammen

Smartbyarbeidets visjon er «smartere sammen» og forutsetter samarbeid og eller partnerskap på tvers av ulike

skillelinjer og sektorer. Det har i løpet av året vært stor interesse for smartby-satsingen og veikartet – fra andre

kommuner og fra både offentlige og private virksomheter. Smartby-kontoret har deltatt og formidlet veikartet på

ulike arenaer som Nordic Edge Expo og Smart City Expo World Congress i Barcelona.

Smartby-kontoret har jobbet mye med å etablere et bredt kontaktnett med forskjellige aktører. Ulike nettverk både

lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt er viktige, da dette er arenaer hvor man kan dele erfaring, lære av andre

og utvikle løsninger sammen.

Veikartet til smartbyen Stavanger peker i retning av en regional satsning. Dette har avdelingen jobbet målrettet med,

gjennom arenaer som Stavanger Smart Region (Greater Stavangers regionale møteplass) og praktiske tilnærminger

som smartby-hospitering. I sistnevnte sitter avdelingen en uke om gangen sammen med sine smartbykollegaer rundt

omkring i regionen. Stavanger kommune bidrar også aktivt i det nasjonale nettverket, Smartbyene, og det nordiske

nettverket, Nordic Smart Cities. Dette arbeidet vil gi et godt grunnlag for videreutvikling av framtidige

samarbeidsformer.

Åpne data

Kommunens satsing på åpne data er også et viktig bidrag inn i smartby-arbeidet, med mål om å legge til rette for

næringsutvikling og åpenhet. Stavanger er den fremste kommunen i Norge på dette feltet, og �ere andre kommuner

har valgt å legge ut åpne data via Stavanger kommunes portal.

9.7 Kultur

Kulturavdelingens arbeid

Kulturavdelingens arbeid kan inndeles i fem hovedområder: 

– planarbeid 

– utredning og større saker 

– forvaltning av tilskuddsordninger 

– veiledning og oppfølgning av kulturaktører og publikum 

– saker til kunsutvalget

Planarbeid

Arbeidet med ny kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 har vært en særlig prioritert oppgave i 2018.

Høringsutkast til ny kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 ble lagt ut til offentlig høring i perioden juni-
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september 2018. Det kom inn over 60 høringssvar med ca. 300 innspill, og det ble arrangert åtte innspillsmøter.

Høsten 2018 ble brukt til å innarbeide høringsinnspill og ferdigstille rådmannens forslag til kommunedelplan for

kunst og kultur 2018-2025. (http://kulturplanen.stavanger.kommune.no/)Kulturplanen skal opp til endelig politisk behandling i

Stavanger bystyre våren 2019.

Utredninger og større enkeltsaker

Avdelingen har vært ansvarlig for eller involvert i en rekke utredninger og større enkeltsaker i 2018:

Dagskonferansen Open Port 2018

10-årsmarkering for Stavanger2008 – europeisk kulturhovedstad

Høringsutkast til kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025

Kulturinstitusjoner 2018

Ensemblestøtte – gjennomgang av ordningen

Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor kunst og kultur

Tilskudd til kulturarrangører

Tilskudd til festivaler og større arrangementer

Kulturstipend, Kulturprisen og Årets stavangerkunstner

MUST og den økonomiske situasjonen

Filmkraft – eierstrategi

Driftstilskudd til dansekompanier

Driftstilskudd til musikkensembler

Innhentet ekstern kultur�nansiering på kr 22 mill. til Tou Scene byggetrinn 2

Evaluert driftsavtale med Tou Scene

Gjennomført kulturundersøkelsen på Nord-Jæren 2018

Støttet Folkens oppussing av Akvariet

Tilskuddsordninger og saksbehandling

Kulturavdelingens mest omfattende arbeid er knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger,

stipendordninger med mer. Arbeidet omfatter utlysning, kontakt med søkere, søknadsbehandling, – i en del tilfeller
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med saker til politisk behandling –, utsending av tilsagns-/avslagsbrev, utbetaling av tilskudd/stipend ev.

klagebehandling.

Forvaltningen omfatter:

Tilskudd til: 

• kunst- og kulturtiltak – kulturarrangement, rytmisk musikk, litteratur og ytringsfrihet 

• internasjonalt kulturarbeid og vennskapsbysamarbeid 

• festivaler og større arrangement 

• kulturarrangører 

• musikk- og scenekunstensembler 

• produksjonsfelleskap 

• formidling kunstinstitusjoner 

• Den kulturelle spaserstokken

Driftstilskudd til: 

• kor og korps 

• kulturorganisasjoner 

• kulturinstitusjoner

Veiledning og oppfølging av kulturaktører og publikum

Kulturavdelingen legger stor vekt på at byens kulturaktører, både profesjonelle og amatører samt publikum, er

informert om kulturtilbud, støtteordninger, utvekslingsprogrammer og lokale, nasjonale og internasjonale nettverk og

andre samarbeidsrelasjoner. Dette skjer i dialogmøter, på seminarer, ved bruk av sosiale kanaler og andre medier.

Kulturavdelingens nettsider blir jevnlig oppdatert, og i 2018 hadde nettsidene over 23 000 treff. Nyheter fra

kulturavdelingen og kulturlivet i Stavanger blir lagt ut på sosiale media. Avdelingen er i mål med å digitalisere alle

søknadsskjemaer, noe som vil øke brukervennligheten for publikum som benytter seg av tjenestene.

Per Erling Ramslands legat

Formålet med Per Erling Ramslands legat er å støtte seriøse kulturformål, i første rekke seriøs musikk og seriøs

bildende kunst. Tilskuddsmidler fra legatets avkastning kan gis til større prosjekter og tiltak i Stavanger. Kultursjefen

er daglig leder, og Stavanger kommunes kommunalstyre for kultur og idrett er legatets styre. Søknader om midler

behandles av legatets styre, og styret tar den endelige beslutningen om hvilke prosjekter og tiltak som får støtte. I

2018 var det tildeling til tre store, nyskapende musikk- og kunstprosjekter.

Saker til Stavanger kommunes kunstutvalg

Stavanger kommunes kunstutvalg har i 2018 gjennomført sju møter med til sammen sju befaringer og har behandlet

22 saker. Stavanger kommune har prosjektansvar for alle kunstprosjekter knyttet til kommunale bygg. I forbindelse

med nybygg og større rehabiliteringer avsettes det en prosentandel opp til maksimum en million kroner som skal

brukes til kunst i byggene. I 2018 har kulturavdelingen hatt 14 igangsatte kunstprosjekter knyttet til kommunale

bygg. Av disse ble fem kunstprosjekter ferdigstilt i løpet av året.

Stavanger kommunes kunstutvalg er også rådgivende instans for kommunalstyret for kultur og idrett i saker som

gjelder kunst i offentlige uterom. I 2018 har kunstutvalget behandlet to saker som gjelder kunst i offentlige uterom,

nemlig kunstprosjekt i Ledaalparken og statue eller plakett av «tante Ada».
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9.8 Økonomi

Regnskapsresultatet samlet for Innbygger- og samfunnskontakt viser et mindreforbruk på kr 9,3 mill. av en

budsjettramme på kr 229,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 95,9.

I Kulturavdelingen viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 3,1 mill. Mindreforbruket skyldes at det ligger kr

2,8 mill. til drift av Holmeegenes i budsjettet til kultur, men midlene ble ikke utbetalt da rehabiliteringen pågår

fortsatt.

Kommunikasjonsavdelingen, Innbyggerservice, Politisk sekretariat, Smartby samt stab viser et mindreforbruk på kr

3,4 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere lønnskostnader på stab, samt at noen av prosjektkostnadene på

Smartby ble kostnadsført i investeringsregnskapet.

Næringsavdelingen viser et mindreforbruk på kr 2,8 mill. Årsaken til mindreforbruket er lavere lønnskostnader som

følge av vakante stillinger. Disse vil bli besatt i løpet av 2019.

Fra vekstfondet er det utbetalt kr 5,95 mill. i 2018.

Tildelt Beløp Sak

UNIVERSITETET I STAVANGER 500 FSK 204/17

UNIVERSITETET I STAVANGER 700 FSK 204/17

NORDIC EDGE AS 2000 Stavanger bystyre 173/16

SASIRO AS 1000 FSK 204/17

NORWEGIAN SMART CARE CLUSTER 1000 FSK 77/17

BLUE PLANET 750 FSK 204/17

Tabell 9.1 Vekstfondet. Tall i tusen kr

177



10 Kommunale foretak

10.1 Stavanger parkeringsselskap KF

10.1.1 Årsberetning

(http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/stavanger-parkering-logo.svg)

Stavanger Parkeringsselskap KF (Foretaket) ble etablert i april 2002 som et kommunalt foretak under Stavanger

kommune i medhold av Kommunelovens § 11. Dette var en videreføring av særbedriften Stavanger Parkeringsselskap

SB. Selskapet har et datterselskap, Rogaland Parkering AS, og som er heleid av foretaket (morselskapet).

Datterselskapet ble etablert i desember 2008 for å ivareta de konkurranseutsatte forhold ved driften, jamfør

eierstrategiens punkt 4 nedenfor.

Stavanger Parkeringsselskap KF sine oppgaver er tydelig de�nert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak

(KF) av 2010:

1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk

2. Stavanger Parkeringsselskap KF skal forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, samt håndheving
av parkeringsbestemmelsene og annen tra�kkhåndheving som er delegert til kommune med hjemmel i
Vegtra�kkloven

3. Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige
parkeringsanlegg utenfor offentlig vei

4. Stavanger Parkeringsselskap KF kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor
Stavanger kommune

5. Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tråd med
parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor tjenesteområdet

6. Foretaket skal sikre en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen, en betryggende
økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon

7. Stavanger Parkeringsselskap KF skal søke å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor
parkeringsområdet. Stavanger kommune skal nyttiggjøre seg av foretakets kompetanse ved å aktivt
anvende foretaket som høringsinstans i både planarbeid og enkeltsaker

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune
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8. Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal
blant annet ha en klar miljøpro�l

Selskapets hovedformål er med andre ord håndheving av statlige parkeringsbestemmelser, utøvelse av kommunens

parkeringspolitikk samt drift av parkeringsanlegg og parkeringsplasser. Selskapet utøver den parkeringspolitikk som

til enhver tid er vedtatt av bystyret, og er dermed et viktig redskap i kommunens byutviklingspolitikk. Stavanger

Parkeringsselskap KF har som en direkte konsekvens av dette organisert seg som følger:

Hovedpilarene er Forvaltning og drift. Sistnevnte avdeling forestår all drift av de kommunalt eide og drevne

Parkeringshus. Dette innbefatter automater, bomstasjoner, visningskilt, brannvern og alt av vedlikehold,

oppgraderinger og øvrig teknisk utstyr. Avdelingen overvåker i tillegg alle P-husene slik at kundene skal få best mulig

hjelp når det trengs. Foruten all offentlig gateparkering i Stavanger kommune driver foretaket 11 parkeringshus.

Avdelingen for forvaltning er to-delt. Håndhevingsavdelingen er den største gruppen med 19 ansatte. Avdelingens

hovedoppgave er håndheving av parkeringsforskriften som er delegert til Stavanger kommune av Politiet. Foretaket

legger ned mye ressurser i opplæring blant tra�kkbetjentene der alle må gjennomføre og bestå to en-ukes kurs i

offentlig og privat regelverk i regi av Norpark. I tillegg har tra�kkbetjentene opplæring i tra�kkdirigering og HLR.

Normalt tar det ca. ett år fra man startet opplæring til man er fullt opplært.

Parkeringsforskriften

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer

(parkeringsforskriften) ble vedtatt i Stortinget våren 2016 med virkning fra 01.01.2017. Formålet med ny forskrift er

som de�nert i Kapittel 1 §1:

a) sikre en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet,

b) sikre at parkeringstilbudet er universelt utformet,

c) sikre at parkeringsvirksomhet utøves med god kvalitet og mest mulig likt uavhengig av hvem som er tilbyder

d) bidra til likere konkurranseforhold mellom tilbydere av parkeringstjenester og

e) legge til rette for offentlig kontroll av virksomheten.
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Det er ingen tvil om at parkeringsforskriften som trådte i kraft 01.01.2017 også har vært en utfordring i 2018.

Norpark, som er parkeringsbransjens eget organ, har i felleskap med et stort antall kommuner i Norge, deriblant

Stavanger Parkeringsselskap KF, jobbet frem et revidert dokument til Vegdirektoratet. Stavanger Parkeringsselskap

KF står bak høringssvaret fra Norpark og det er et håp at mange av innspillene blir tatt til følge. Dette til beste for

forbruker og bransje.

Videreføring av piggdekkavgift i Stavanger kommune

Stavanger Parkeringsselskap KF har nå gjennomført en og en halv sesong med piggdekkgebyr. Første sesong har vært

svært lærerik og foretaket har brukt mye tid og ressurser på å evaluere og forbedre systemer for kundehåndtering.

Det er ingen tvil om at antallet hevendelser via epost og telefon har sunket kraftig fra 2017 til 2018. Gode

forberedelser gjenspeiles også i timeforbruket hos personer som var involvert i prosjektet, som ble kraftig redusert

sammenliknet med oppstartsåret. Kombinasjonen av enkle effektive betalingsløsninger og en enkel infrastruktur for

manuell betaling har medført store kostnadsbesparelser. Prosjektet har innbrakt 17,9 millioner kroner til Stavanger

kommune sitt piggdekkfond i 2018.

Økonomi og årsregnskap

Grunnet innføringen av halv pris for elbil og bomringen fra 1. oktober 2018 var inntektsbudsjetteringen ekstra

krevende dette året. Effekten av bomringen på salget av elbiler har slått til som forventet. Andelen elbil som besøker

foretakets parkeringshus er høyere enn andelen elbiler i markedet fordi denne benyttes som bybil. Samtidig så vi at

den mye omtalte rushtidsavgiften ble satt på vent i slutten av 2018. Dette påvirket inntektene i positiv retning da

kjøremønsteret nærmest falt tilbake til normalen over natten. Også sommeren har vært positivt med tanke på

foretakets inntekter grunnet en usedvanlig travel sommer med et tettere arrangementsprogram enn normalt.

I årsoppgjørsnotatet fra Rogaland Revisjon IKS står det følgende:

«Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i

henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon

eller forenklet revisorkontroll av historisk �nansiell informasjon» , mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge

for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og

god bokføringsskikk i Norge.»

«Konklusjon – revisjonsberetningen

Vi oppsummer våre konklusjoner med hensyn til avdekkede feil, uenighet om estimater og risiko, til å ligge innenfor et

akseptabelt nivå. Foretakets internkontroll er etter vårt skjønn forbedret i løpet av 2018.»

«Hovedinntrykket er at Stavanger Parkeringsselskap KF har forbedret rutinene på de �este områder slik at de nå skal

fungere tilfredsstillende».

Digitaliseringen av foretakets interne og eksterne løsninger er blitt videreført i 2018. Det er blant annet innført

billettløse heldigitale parkeringsautomater med skiltgjenkjenning i tråd med målsettingen. Videre er det nå, som ett

av de første parkeringsforetak, innført automatisk halv pris for elbil også i parkeringshus med bom ved hjelp av app

for smarttelefon.

Stavanger Parkeringsselskap KF har de to siste år betalt 60 millioner i eierutbytte. Kassebeholdningen ved årsskriftet

var 66 millioner kroner og frikjøpsfondet 27,4 millioner kroner. Dette er tall etter utbyttet er utbetalt.

Foretakets egenkapitalsituasjon vurderes som tilfredsstillende i forhold til ordinær drift.
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Driftsinntektene i 2018 ble 102,2 millioner kroner en nedgang på 2,8 millioner kroner sammenliknet med året før

men 4,7 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsaken til nedgangen sammenliknet med 2017 skyldes en

vedvarende nedgang i parkeringsbelegg. Dette er blant annet et resultat av prioriteringer av buss, gange og sykling.

Innføring av bompenger har hatt en mindre negativ effekt på belegg enn forutsatt. Noe som skyldes bortfall av

rushtidsavgift på slutten av året samt at en hektisk festivalsommer har bidratt positivt på inntektssiden.

Driftskostnadene i 2018 ble 70,8 millioner kroner som er i henhold til budsjett, men en økning på 4,6 millioner kroner

sammenliknet med 2017. Foretaket har en betydelig bygningsmasse og årsaken til økningen i kostnader er

hovedsakelig reparasjon og vedlikehold på utstyr og bygningsmasse samt ordinær lønnsvekst.

Regnskap for 2018 gjøres opp med et driftsresultat på 30,4 millioner kroner. Stavanger bystyre har vedtatt

eierutbytte for 2018 på 30 millioner kroner som ble utbetalt 31.12.18.

Stavanger Parkering KF har et heleid datterselskap Rogaland Parkering AS. Selskapets formål er å drifte private

parkeringsanlegg/-plasser i tråd med eierstrategiens punkt 4. Selskapet inngår avtaler med Stavanger

Parkeringsselskap KF om kjøp av tjenester, som teknisk ettersyn, praktisk drift og håndheving. Vårt datterselskap

Rogaland Parkering AS har en sunn økonomi, har økt kundemassen og inntekten i 2018, resultatet er betydelig

forbedret sammenliknet med 2017.

Samfunnsansvar og miljø

 Eierstrategiens punkt 8 fastslår at Stavanger Parkeringsselskap KF skal være miljøserti�sert gjennom

miljøstyringssystemet Miljøfyrtårn. Foretaket ble re-serti�sert i 2018. En rekke krav innen områder som arbeidsmiljø,

energi, veiing og sortering av avfall, innkjøp, kartlegging av drivstofforbruk med videre må oppfylles for å bli

serti�sert. Alle dokumenter som omhandler samfunnsansvar og miljø, som f.eks ROS-analyser, lover og forskrifter i

Stavanger kommune, foretakets miljøpolicy, aktivitetsplaner/årshjul er tilgjengeliggjort for alle ansatte.

Foretaket har et bevisst fokus på å minimere papirbruk, utslipp og forbruk av drivstoff og elektrisitet der det satses på

mer effektive energibærere.

HMS

I forbindelse med reserti�sering av Stavanger Parkeringsselskap KF som Miljøfyrtån er rutiner i foretaket grundig

gjennomgått. Det foretas jevnlige branntilsyn i foretakets parkeringsanlegg i tillegg til rutinemessige daglige

befaringer.

Sykefraværet gikk fra 5% i 2017 til 6% i 2018 og ligger dermed innenfor samlet målsetting i Stavanger kommune som

er 6%, som også er styrets målsetting. Dette er fremdeles en markant nedgang fra 2014 da fraværet var 12,9%. Dette

er gledelig med tanke på om lag halvparten av foretakets ansatte jobber i felt og at disse har naturlig mer

belastningsskader sammenliknet med kontoransatte. Videre er det slik at mange av foretakets ansatte får til dels tøffe

tilbakemeldinger fra publikum som kan være en belastning. Det satses mye på aktiv fritid, godt tøy og gode sko samt

investert i ergonomisk kontorutstyr tilpasset den enkelte.

Det er i løpet av året foretatt vernerunder på alle våre P-anlegg, månedlige branninspeksjoner og blant de

kontoransatte og tiltak iverksatt der det har vært et behov.

Likestillings- og diskrimineringsarbeid
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Foretaket har i dag slik fordeling mellom kjønn: 15 kvinner og 23 menn. Foretaket har hatt �ere utlysinger av ledige

stillinger i 2017, der �est kvinner er ansatt. Det er et mål å ha god balanse mellom kjønnene. 5% av staben er av

utenlandsk opprinnelse.

Styret besto av 3 kvinner og to menn, der styreleder er mann. Selskapets ledergruppe består av to menn og en kvinne.

Medarbeidertilfredshet

 Stavanger Parkeringsselskap KF følger Stavanger kommune sitt opplegg for medarbeiderundersøkelser. Det er ikke

gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2018 men dette blir gjort sammen med Stavanger kommune i 2019.

Kundetilfredshet

Tidligere KTI undersøkelser har påvist at en av de viktigste faktorene for kundene er gode betalingsløsninger.

Grunnet store forbedringer i betalingsløsninger i foretakets tjenestetilbud er det ikke foretatt KTI i 2018 da foretaket

ønsker at de betydelige endringene som er gjennomført skal bli adaptert av markedet før ny undersøkelse

gjennomføres.

 Marked

 Stavanger Parkeringsselskap KF har hatt og har en offensiv tilnærming til markedet. Foretaket har hatt en rekke

medieoppslag i 2018 om blant annet styrking av ladetilbudet for elbiler og innføring av billettløse automater.

Foretaket har et ønske om å styrke forståelsen av samfunnsnytten av et godt regulert parkeringstilbud med tanke på

trygghet og sikkert som et fellesgode. For å få frem budskapet er PR og kampanjer i lokale media prioritert.

 Drift teknisk

 Prosjektporteføljen har vært og er stor for foretakets driftsavdeling. Parkeringsbransjen så vel som de �este andre

bransjer er sterkt påvirket av den høye farten innen teknologisk utvikling. Foretaket har prioritert å ha en egen

kompetent stab til å håndtere alt det tekniske utstyret som er både hardware og software. Kompetansen foretaket

besitter er også etterspurt av andre aktører om veiledning og råd innenfor parkeringsdrift.

Utfordringer og fremtidsplaner

Videre utvikling av foretakets bomfrie parkeringshus er påbegynt. Det innebærer skiltlesing også her. Det jobbes med

eksterne aktører for å få til mer dynamiske parkeringsløsninger. Mer kundevennlige digitale løsninger for bestilling av

tjenester og betaling er på trappene. Ladeinfrastrukturen er kraftig opprustet i 2018 og dette vil fortsette i 2019 med

�ere spennende «Smart by» prosjekter.

Dokumentet er elektronisk godkjent

10.1.2 Årsoppgjør og noter

Årsoppgjør og noter (PDF) (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/Årsoppgjør-Stavanger-Parkeringsselskap-KF-2018-signert.pdf)

10.2.2 Revisors beretning
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Revisors beretning (PDF) (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/2018-Stavanger-Parkering-KF-Revisjonsberetning-Signert.pdf)

10.2 Sølvberget KF

10.2.1 Årsberetning

Innledning

Sølvberget er fylkets best besøkte kulturinstitusjon og har tradisjon for å være et framtidsrettet bibliotek og

kulturhus. Bystyret har alltid sett verdien av Sølvberget, og har bevilget midler til ombygging og fornying av første

etasje og deretter resterende etasjer. I 2018 åpnet Fontenehuset kafé i 4.etg som arbeidstrening, og dette har gitt

lokalene i 4. etg som senere ble til Kiellandsenter et løft.

Med de siste ombyggingene har Sølvbergets virksomhet tatt hele huset i bruk. Det er meråpent i alle etasjer og

Sølvberget har med det økt tilgjengeligheten for publikum. Prosjektet Nye Sølvberget ble dermed formelt avsluttet i

desember 2018 etter �ere år med ombygging og rehabilitering.

Det var en stor begivenhet på Sølvberget da vi �kk besøk av HKH Mette Marit og litteraturtoget. 7. og 8 juni var det

bokbåt med HMK Mette Marit innover Lysefjorden 8. juni var det arrangement på Sølvberget. Målet med turen var å

pro�lere litteratur og leseglede.

Virksomheten – Stavangers største møteplass

Sølvbergets visjon:

Sølvberget skal være den beste formidlere av kunnskap for alle, og landet fremste arene for kreativitet. Gjennom

opplysning og opplevelser skal trofaste gjester beholdes og nye mennesker begeistres. Byens største møteplass skal

dyrke romslighet og re�eksjon.

Sølvbergets kunnskap og kompetanse skal ikke vokse i takt med byens og regionens befolkning – vi skal ligge foran. Vi

skal formidle de gode historiene og være en trygg veiviser i en informasjonsjungel som stadig vokser seg tettere.

Visjonen gjennomsyrer arbeidet som foregår ved kulturhuset, og er godt innarbeidet hos de ansatte.

Sølvbergets virksomhet består av drift av bibliotek, gjennomføring av arrangementer og aktuelle debatter, aktiv

litteratur-, �lm- og musikkformidling, programvirksomhet, internasjonalt kulturnettverk, nettsider, galleri, sosiale

medier, Nordisk Barnebokkonferanse og Kapittelfestivalen. Hovedaktiviteten er i Sølvberget og i tillegg drives �ere

bydelsrettede tjenester, blant annet tilbud til skoler og Madla bibliotek. Sølvberget driver også bibliotek for innsatte

ved Stavanger fengsel.

Økonomi – et nøysomt driftsår

Etter mange års investeringer i Nye Sølvberget hadde vi det første året med vanlig drift med nøysom oppfølging som

resulterte i et lite regnskapsmessige mindreforbruk på kr. 46 406,- etter å ha dekket inn fjorårets underskudd.

Sølvbergets ledelse hadde et mål om å styre mot et regnskap i balanse og tross stor aktivitet i 2018 lyktes de med det.

Driftsinntekter
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Driftsinntektene er kr. 2,74 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes både økt tilskudd fra Stavanger kommune på

grunn av lønnsoppgjør o.a., og ekstern støtte fra ulike offentlige og private instanser. Totalt tilskudd fra Stavanger

kommune var kr. 68,349 mill. De viktigste eksterne bidragene kom fra Nasjonalbiblioteket, Rogaland fylkeskommune,

Fritt Ord, Norsk kulturråd og Den kulturelle spaserstokken.

Sølvberget har hatt to ansatte som delvis har vært utlånt til andre virksomheter, slik at lønnskostnadene blir fakturert

og kommer som inntekt. Disse inntektene, sammen med sykerefusjoner og diverse andre inntekter fra Nav, utgjorde

til sammen kr. 2,77 mill.

Sølvberget fører regnskapet for ICORN, det internasjonale fribynettverket. Selv om ICORN har egne inntekter, betyr

dette at Sølvbergets regnskap øker både på inntekts- og utgiftssiden. ICORNs totale inntekter i 2018 var kr. 7,11 mill

og ga et lite overskudd pålydende kr. 0,175 mill som føres videre til 2019 for å markere Bokåret i Frankfurt.

Driftsutgifter

Driftsutgiftene var kun kr. 0,3 mill. høyere enn budsjettert i motsetning til fjorårets avvik på kr. 5,4 mill. Sølvberget har

klart å oppnå dette med klare prioriteringer: kutt i mediebudsjettet, samt kutt i kjøp av varer som inngår i foretakets

tjenesteproduksjon.

Byggeprosjektet i perioden 2014-2018 har åpnet huset ytterlige for publikum, med betjening i �ere etasjer. Dette

medførte også økte kostnader til husdrift, lønn, vakthold og renhold. Sølvberget har også inngått en ny leieavtale med

Stavanger Eiendom fra 01.01.2018 som ga 1,15 mill i økte husleiekostnader, samtidig med at utgifter til

vaktmestertjenestene har økt. Den nye leieavtalen med Stavanger Eiendom har påført Sølvberget økte utgifter til

drift.

Utgiftene til lønnsoppgjøret i 2018 var kr. 0,724 mill. Dette blir kompensert fra Stavanger kommune. Det var satt i

verk tiltak for å få kontroll på lønnskostnadene for 2018 for å unngå overskridelser i lønnsbudsjettet, og det

opprinnelige lønnsbudsjettet ble revidert ved første tertial i 2018. Vi ser fortsatt et avvik i sosiale utgifter som

forklares med høye pensjonsutgifter og utbetalinger til KLP.

Investeringer

Bystyret har godkjent et investeringsbudsjett for Sølvberget KF på 12,9 millioner for 2018, der Nytt biblioteksystem

og Kiellandsenteret er den største kostnaden. Investeringsbudsjettet ble revidert ved 2. tertial, og da ble noen av

investeringskostnadene skjøvet til 2019. Korrigert investeringsbudsjett var på kr. 7,33 mill i 2018. Investeringene ble

hovedsakelig �nansiert ved hjelp av opptatte lån.

Faktisk forbruk var kr. 9,266 mill. fordelt på to ulike prosjekt samt utgifter til KLP. Det var opprinnelig budsjettert med

et låneopptak på kr. 9,71 mill for 2018, av dette har Sølvberget tatt opp 3,5 mill, og varslet kommunen å ta opp

ytterligere 6,21 mill i 2019. I 2018 står igjen 0,54 mill som udekket i investeringsregnskapet som da må legges inn i

investeringsbudsjettet i 2019.

Nytt biblioteksystem

Arbeidet med å forberede innkjøp av nytt biblioteksystem sammen med Bergen, Trondheim og Kristiansand ble

avsluttet i 2018 og nytt biblioteksystem ble implementert i høst 2018. Resultatet ble på kr. 1,42 mill av budsjettert kr.

2 mill i 2018.

Kiellandsenteret

Arbeidet med Kiellandsenter går mot sluttfasen. Utstillinger og formidlingsareal er lagt til både deler av første og

fjerde etasje. Arbeidet med utformingen av utstillingsdesign og interiør ble gjennomført tidlig høst 2018.
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Ferdigstillelse av hele Kiellandsatsingen var lagt til februar 2019, og de største investeringene vil dermed komme

høsten 2018 og i 2019. Det var grunnen til at kr 5,9 mill av budsjettrammen ble forskjøvet til 2019 for å fullføre

Kiellandssenteret.

Etter at prosjektet er avsluttet, vil styret få egen sak med samlet prosjektregnskap for alle årene.

Disposisjonsfond

Sølvbergets disposisjonsfond per 31.12.2018 var på kr. 1 012 859.

Ansatte – arbeidsmiljø og HMS

Resultatmål:  

Beholde og rekruttere gode medarbeidere og sørge for at de har den kompetanse som trengs for å være gode

formidlere av Sølvbergets totale innhold. 

Sølvberget hadde 71 fast ansatte fordelt på 52,98 årsverk, og 4 årsverk knyttet til prosjektstillinger ved utgangen av

2018. 32,39 % av arbeidstakerne var menn og 67,61 % kvinner. Det var 25 % menn i ledende stillinger. Det ble i 2018

ansatt 6 nye medarbeidere i fast stilling, og det sluttet 6 ansatte (hvorav 3 av dem valgte å pensjonere seg).

Sykefraværet var 4,43 % i 2018 (5,9 % i 2017), hvorav 1,36 % var egenmeldt sykefravær og 3,07 % var sykemeldt

sykefravær. Sølvbergets IA-mål er en sykefraværs-prosent på under 5,6. Sykefraværet har gått ned siden 2017. Noe

av årsaken til dette kan være at det ikke er fullt så mange endringer på Sølvberget som i 2017, og det aktivitetsnivået i

2017 er noe redusert.

Sykefraværet på Sølvberget er lavt sammenlignet med resten av Stavanger kommune som hadde et sykefravær på 8,3

% i 2018. Det er likevel viktig å følge med på utviklingen, og jobbe med å holde fraværet nede.

2018 har vært året vi har tatt i bruk HRM-systemet Simployer for fullt i HMS-arbeidet. Vi bruker det til

avviksmeldinger og -behandling, samt til å registrere at de ansatte har den nødvendige opplæringen, som for

eksempel brannvernopplæring. De ansatte er �inke å bruke systemet.

Det ble registrert 214 avviksmeldinger i 2018. Dette høres mye ut, men �ere av disse er rene driftsmeldinger, da

systemet ikke skiller mellom avviksmeldinger og driftsmeldinger, og det er også �ere tilfeller av samme sak som er

meldt �ere ganger. Av de 214 sakene hadde 173 status mindre alvorlig, 31 alvorlig, 4 kritisk og 6 var ikke vurderte. Av

de 4 kritiske sakene handlet to om at internett ikke fungerte og en handlet om et tyveri hvor en besøkende mente seg

frastjålet 1000 kroner.

34 av sakene handlet om uønsket oppførsel fra enkelte publikummere, men generelt ser det ut til at vektertjenestene

fungerer bra, slik at disse sakene blir løste på stedet.

Brukerne – stor økning i arrangementer og aktiviteter

Besøk og utlån

Besøket på Sølvberget er fortsatt høyt. Hver innbygger besøker kulturhuset (inkludert kinoen) 15,7 ganger i året, og

daglig er det over 5 000 besøkende. Totalt var det 2 057 967 besøkende på kulturhuset i 2018. 1 627 361 av dem

besøkte biblioteket (en nedgang på 3,3%). 113.511 besøkte Madla bibliotek (en nedgang på 5 %).

Det ble registrert 16458 innlogginger med meråpent bibliotekkort (en økning på 47%). På Madla ble det registrert

6745 innlogginger (en økning på 7,9%)
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Samlet utlån var 678 852 (en økning på 3,6%). Noe av økningen kan skyldes den stadig mer populære Sommerles-

kampanjen, samt at Nye Sølvberget stod ferdig i slutten av 2017. Mediesamlingen har, etter lengre tider med

ombygging og �ytting, landet på sine tiltenkte plasser. Med nye hyller og utstillingsmøbler er det lettere for brukerne

å �nne frem, og lettere for ansatte å fronte samlingen. Det nye biblioteksystemet, som ble implementert i august

2018, har gjort det lettere å reservere bøker. I det nevnte systemet er det også en litt annerledes fornyingsfunksjon,

som automatisk forsøker å fornye alle lånerens lån når ett eller �ere lån blir forsøkt fornyet. Denne funksjonen ble

implementert i november 2018, og noe av veksten i november og desember skyldes trolig dette.

Utlånet av barnelitteratur (inkludert fag- og skjønnlitteratur) gikk opp med 11,6 %. En stor del av veksten skyldes den

stadig mer populære Sommerles-kampanjen. Noe av veksten kan også skyldes at det har vært en stor økning i bruk av

meråpent bibliotek, f.eks. på søndager (en dag da nivået og behovet for familieaktiviteter ellers er høyt, slik at tilbud

om et meråpent bibliotek da er et attraktivt tilbud).

Utlånet av lydbøker, musikk og �lm går ned, grunnet konkurrende strømme- og abonnementstjenester.

Utlånet av e-bøker gikk opp med 13,7 %. Dette er en litt mindre vekst enn fra 2017 til 2018, noe som kan skyldes at

den nye versjonen av eBokBib er lite brukervennlig. Allikevel er det fremdeles en sterk vekst i e-bok utlånet, noe som

skyldes tjenesten Overdrive (engelske e-bøker og e-lydbøker). Utlånet av ebøker utgjør nå 6,2 % av det totale utlånet

(6,5 % fra 2017 til 2018).

Arrangement, aktiviteter og utstillinger

Det ble avholdt 1 376 arrangementer/organiserte aktiviteter (en økning på 11%) og 316 klassebesøk (en økning på

54%).

Besøk på arrangement ble registrert til 53 454 (en nedgang på 4%). Flere verksteder og organisert digital opplæring

forklarer både noe av veksten i arrangement og noe av nedgangen i antall besøk. Noe av nedgangen skyldes også at

det var 1000 færre besøkende på Kapittel18.

På de 316 klassebesøkene registrerte vi til sammen 10079 fremmøtte elever.

Årets Kapittel gikk av stabelen 19. til 23. september. Temaet for året var «samhald». Festivalprogrammet var faglig og

kunstnerisk vellykket, med debatter om blant annet familieliv, EU og vestlandsidentitet, mange originalforedrag og

Bob Hund som festivalartist. Festivalen ble avviklet av husets egne folk i samarbeid med 60 frivillige. Rundt seks

tideler av programmet tok utgangspunkt i skjønnlitteratur, rundt �re tideler i sakprosa. Kjønnsfordelingen blant

inviterte forfattere var i år rett rundt 50/50. Vi lyktes med å skape en varig debatt om målform i Nye Stavanger, i et år

da Kapittel brukte nynorsk som bruksspråk. Billettsalg og besøk holdt et godt nivå. På tross av en nedgang fra

toppåret 2017, er trenden over de siste fem årene jevnt stigende. Publikumsevalueringen er positiv: 99% oppgir at de

ønsker å besøke festivalen igjen, mot 91% i 2017.

Sølvberget Galleri hadde et samlet besøk på 4071 besøkende i 2018.

l samarbeid med mer enn 80 internasjonale organisasjoner bidro Internasjonalt kulturnettverk (IKN) til felles

møteplasser og kulturtilbud, som bl.a. inkluderer �ere ulike språkkafeer, workshops og informasjonsmøter. De største

arrangementene i 2018 var Barnas Verdensdag, internasjonale kulturkafeer, Frivillighetstorget og møteserien Global

morgen. Totalt har mer enn 19 000 besøkende funnet veien til IKNs arrangement. I tillegg hadde også IKN ansvar for

at det ble servert internasjonal mat på 17. mai-arrangementet foran Stavanger konserthus.

«Hele Rogaland leser» er et leseprosjekt som har 10 års jubileum i 2018 og som hadde sitt utspring på Sølvberget.

Rogaland fylkeskommune har overtatt prosjektet. I 2018 valgte prosjektet boka «Kompani Orheim» av Tore Renberg.

Prosjektet sitt 10 års jubileum ble markert på Sølvberget med et eget arrangement og kake til publikum.
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Våren 2018 startet vi opp med streaming av Allsang arrangementene våre. Vi startet med Bergåstjern Sykehjem,

utvidet tilbudet til �ere sykehjem utover våren og har nå inkludert tilbudet til å gjelde Finnøy og Rennesøy

folkebibliotek. Det høyeste antallet deltakere vi har hatt på en sending er 100 personer. Dette anser vi som et godt tall

tatt i betraktning målgruppen og deltakerne.

Vi har utvidet muligheten for streaming til �ere av husets arenaer, foruten Møteplassen har vi nå også streaming

mulighet fra Kjelleren – dette åpner for større bredde i streamingstilbudet.

Den eksterne målgruppen for tilbudet har så langt vært institusjoner og to folkebibliotek. «Ryktene går» mellom

institusjonene og vi får stadig henvendelser fra �ere som ønsker å koble seg på streamen vår.

Internt bruker vi stramingmuligheten i den interne kommunikasjonen. Vi streamer allmøtene våre og vi kan streame

kurs mm som skjer på huset.

Sølvberget har fokus på kildekritikk i vårt arbeid med klassebesøk for ungdomsgruppen generelt og nå for Kielland

mer spesielt. For å sette ekstra fokus på dette laget vi et helgearrangement med den svenske journalisten Jack

Werner, «Rikets viktigste journalist akkurat nå» skrev Dagens Nyheter i Sverige skrevet om Werner

Bakteppet for Werners analyse er hva som skjer med demokratiet når følelser og synsing overtar mens fakta blir

relativt. Dette arrangementet samlet 350 elever på 10.trinn fra �ere ungdomskoler i Stavanger, �ere av disse

kombinerte besøket med omvisning og lesetips på biblioteket. Dagen etter hadde Werner foredrag med samme

tematikk som et lørdagsforedrag i Møteplassen, dette ble �lmet streamet. Filmen brukes nå i klassebesøkene med

samme tema, målgruppe er siste trinn på ungdomsskolen og 1.ste klasse på videregående skole.

For tredje året på rad deltok Sølvberget i den landsdekkende Sommmerles kampanjen. Denne lesekampanjen er

rettet mot alle elever fra 1. til 7. trinn, fra 1. juni til og med 30. august 2018. Sølvberget satte ny rekord i antall

deltakere og det ble en god vekst i antall utlån på biblioteket. I 2018 ble hele 3246 skolebarn i Stavanger med på

aksjonen, og det er 30% av alle skolebarna i Stavanger. Deltakerne fra Stavanger leste 33294 bøker, og det bli i snitt

10, bøker hver 44,3% av deltakerne var gutter.

Sølvberget Cinematek har i løpet av 2018 gjennomført 93 visninger fordelt på 54 titler, noe som er det høyeste

aktivitetsnivået siden oppstart i 2008. Dette re�ekteres også i høyeste publikumsoppslutning med 1768 besøkende

totalt kontra 1347 for 2017. Cinemateket har i 2018 samarbeidet med enkelte eksterne aktører, men har også inngått

i interne samarbeid med for eksempel Kapittel og Barnas Verdensdag. Nytt av året var også månedlige visninger for

barn under fanen Barnas cinematek, et tilbud som ble godt tatt imot av publikum. Cinemateket mottok 235 000 i

tilskudd fra Norsk Filminstitutt. Samtlige visninger ble gjennomført på Odeon Kino- Stavanger

Sølvberget Galleri presenterte i 2018 fem utstillinger innenfor samtidskunst. Galleriets virksomhet har i tillegg

omfattet arrangementer knyttet til hver utstilling og omvisninger for skoleklasser og grupper. Galleriet har en viktig

rolle i Sølvberget og fanger mange besøkende ved sin plassering i tett samarbeid med bibliotekets samlinger. Dysthe

Design, Vær så god sitt! Presenterte et utvalg av verdenssuksesser innen stoler samt utviklingen av skibindingen

«Symmetric» som bidro til å revolusjonere skibindinger i på verdensbasis. Utstillingen ble vist i perioden 4.11.2017-

28.01.2018. Eli Glader, Vitner ble vist i perioden 10.02.2018-13.05.2018. Utstillingen viste et videoverk.

Videoverkene viste fem av de tiggende kvinnene ingen kan ha unngått å ha møtt i Stavangers bybilde de siste årene.

Gerd Tinglums verker ble vist som sommerutstillingen på Sølvberget Galleri perioden 26.05-02-09-2018. Tinglum

jobber innen et vidt spekter av tema som alle berører forholdet mellom kontroll og ikke-kontroll og forholdet mellom

individ og felleskap. Elisabeth Norseng stilteut sine arbeider i Sølvberget Galleri i perioden 15.09.2018-15.12.2018.

Musikk og poesi er viktige inspirasjonskilder til Elisabeth Norseng sine arbeider. Elin Melberg avsluttet sesongen på

Sølvberget galleri med installasjonen «Heredity». Kunstprosjektet var et samarbeid mellom kunstneren og Attende,

og var en pop-up installasjon som var svært populær blant publikum.
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Nettsider og sosiale medier

Besøk på nettsidene til Sølvberget gikk opp med 17 %. Ifølge norskbibliotekindeks.no er det �ere unike brukere

Sølvbergets nettsider enn alle andre folkebibliotek i Norge. Den store tra�kken på nettsidene skyldes i stor grad

artikler om særemne og Nord-Sørbiblioteket. De siste par årene har vi økt kompetansen innen statistikk og analyse,

som er blitt nyttige verktøy i publiseringsarbeidet. En av lærdommene er at det er viktigst for rekkevidden at stoffet

vårt viser godt igjen på Google, hvor en stor prosentandel av tra�kken til sølvberget.no kommer fra. Å gjøre artiklene

våre enda mer Google-vennlige blir et satsingsområde også i 2019.

Satsing på bruk av �lm og podcaster gav gode resultater. Antall YouTube-visninger gikk opp med 16% og podcast-

avspillinger (lydopptak) gikk opp med 212%. Den store veksten i podcast-avspillinger skyldes at vi nå publiserer

podcastene på �ere platformer (i eBokBib og på Spotify, i tillegg til Sound Cloud). På YouTube er det fremdeles �lmer

om norskeksamen og skrivetips som står for det meste av tra�kken. Folk kommer til Sølvbergets digitale kanaler for å

få svar på spørsmål. De neste årene bør læringsaspektet styrkes ytterligere i vår digitale publisering, og vi vurderer å

dele skolerelaterte artikler og videoer i andre sosiale medier som f.eks. Twitch (som er et av de mest populære sosiale

medier for unge som spiller dataspill).

Vi har en jevn tilstrømning av nye følgere i sosiale medier som Facebook og Instagram. Vi oppnådde vårt mål om å få

en vekst på 10% i sosiale medier.

Nytt biblioteksystem.

21. august 2018 tok Sølvberget i bruk Biblio�l, et nytt biblioteksystem. Etter 20 år med biblioteksystemet Aleph

kunne endelig brukerne få tilgang til et smartere biblioteksystem. Systemet be utarbeidet i samarbeid med storbyene

Trondhjem, Bergen, Kristiansand og Stavanger gjennom en felles anbudsprosess. Systemet har bidratt til en

effektivisering av de interne arbeidsprosessene som registrering og katalogisering av medier. Systemet har også en

rekke funksjoner som gjør det enklere for brukerne. Sølvbergets ansatte ble kurset og lært opp i nytt system.

Grunnskolene i Stavanger skal også innføre det samme systemet i løpet av 2019. Det samme gjelder bibliotekene og

skolebibliotekene på Rennesøy og Finnøy.

Organisasjonen

Prosjektet Nye Sølvberget var også et organisasjonsprosjekt. Den matrisebaserte organisasjonsmodellen som

Sølvberget har er en modell som er i kontinuerlig endring. I 2018 ble det opprettet en ny sone, Sone 2 Vest som skal

løfte fram bibliotek, kunst og visuelle uttrykksformer.

I 2018 ble det ansatt ny bibliotek- og kulturhussjef.

Det holdes jevnlige allmøter med alle ansatte og det arbeides kontinuerlig med involvering, deltakelse og

internkommunikasjon.

2019 – åpning av Kiellandsenteret og på vei inn i nye Stavanger

Etter �ere år med prosjektarbeid og ombygginger, framstår Sølvberget som en attraktiv kulturinstitusjon for

besøkende og for dem som jobber der. Ved inngangen til 2019 vil Kiellandsenteret sette sitt preg på huset, både fysisk

men også i programmeringen av arrangementene.

Sølvberget KF vil i løpet av 2019 få i oppdrag å drive bibliotek på Rennesøy og på Finnøy. Dette vil sette preg på

organisasjonen og det blir viktig å få til gode bibliotektjenester for innbyggerne i den nye storkommunen. Samtidig

planlegger Sølvberget i samarbeid med to grunnskoler i Kvernevik et bibliotektilbud som et forsøksprosjekt.
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Sølvberget består først og fremst av dyktige medarbeidere som er med på å skape et bibliotek og kulturhus som byen

kan være stolt av. Kommunen har satset på Sølvberget og bidratt til at byen har regionens mest populære

kulturtilbud. Styret retter en takk til alle medarbeiderne på Sølvberget som har fått til mye i 2018.

Styret vil også takke alle samarbeidspartnere for et godt samarbeid i 2018.

Stavanger 26.02.2019

10.2.2 Årsoppgjør med noter

Årsoppgjør med noter (PDF) (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/16-Sølvberget-KF-Revidert-Årsregnskap-2018-110319-

med-signeringsside.pdf)

10.2.3 Revisors beretning

Revisors beretning (PDF) (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/2018-Sølvberget-KF-Revisjonsberetning-signert.pdf)

10.3 Stavanger byggdri� KF

10.3.1 Årsberetning

Stavanger byggdrift KF (SBD) ble etablert i 2001 som et kommunalt foretak opprettet i medhold av kommuneloven

§11. Vi er for tiden 340 ansatte som fordeler seg på avdelinger som renhold, kjøkken og kantinedrift,

drift/vedlikehold, prosjekt og støttefunksjoner som regnskap, personal HMS/KS og administrasjon. Foretaket forestår

drifts-, vedlikeholds- og renholdstjenester for bygninger tilhørende Stavanger kommune. Vi leverer også mat til

sykehjem fra eget produksjonskjøkken som er etablert på Stokka.

Foretaket står ellers fritt til å drive samme type relaterte tjenester overfor andre offentlige eller private institusjoner

også i andre kommuner.

SBD sine oppgaver er de�nert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) av 2010:

1. Stavanger Byggdrift KF skal forestå drifts-, vedlikeholds-, og renholdstjenester for bygninger tilhørende
Stavanger kommune. Foretaket kan også forestå produksjon og distribusjon av mat. Foretaket kan videre
tillegges andre oppgaver av Stavanger kommune etter avtale.

2. Stavanger Byggdrift KF skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål,
forutsatt at dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.
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3. Stavanger Byggdrift KF skal ha en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv
tjenesteproduksjon.

4. Stavanger Byggdrift KF kan innenfor styrets myndighetsområde ta initiativ til å etablere interkommunale
samarbeidsløsninger som vil styrke tjenestetilbudet overfor kommunen og gi en kostnadseffektiv
tjenesteproduksjon.

5. Stavanger Byggdrift KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets fagkompetanse innenfor de ulike
virksomhetsområdene.

6. Stavanger Byggdrift KF skal utvikle tjenestetilbudet overfor kommunen i tråd med endringer i
prioriteringer og behov.

7. Stavanger Byggdrift KF skal bidra til en konstruktiv samhandling med bestillerenhetene. Samhandlingen
skal preges av åpenhet, forutsigbarhet og gjensidig respekt for de ulike funksjonene partene ivaretar.

8. Stavanger Byggdrift KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant
annet ha en klar miljøpro�l.

SBD er utfører av de eiendomsrettede drifts-, vedlikeholds- og rengjøringstjenestene Stavanger kommune etterspør.

Stavanger eiendom er foretakets største kunde og kommunens bestiller på �ere fagområder. Det er en tett og

utstrakt kontakt på operativt nivå. Samarbeidet fungerer godt og det er etablert gode møtetreffpunkt for å �nne

bedre og smartere løsninger til fordel for Stavanger kommune.

Andre større bestillere er Stavanger Boligbygg KF som bestiller oppdrag for utførelse i kommunale boliger, både

oppussing/istandsetting og akuttjobber. Helse og Velferd er bestillere til mat for sykehjemsbeboere. SBD driver

kommunens eneste sentralkjøkken som produserer etter «sous vide» metoden og leverer mat til �ere sykehjem med

postkjøkken. SBD har fra 2016 driftet kantinen i Olav kyrresgt.23. Sentralkjøkkenet og kantinen ledes av en og

samme leder.

SBD leverer �ere tjenester til andre kommunale virksomheter som blant annet Stavanger Parkering og

Vann/avløpsavdelingen på Forus og kommunens leietakere i formålbygg.

Vi har også et utstrakt samarbeid med Stavanger Natur & Idrettservice og spesielt innen samhandling mot nye

Stavanger.

Økonomi og årsregnskap 2018

 
Budsjett

2018

Resultat

2018

Resultat 

- budsjett

Resultat

2017

Salg 276 510 559 281 104 134 4 593 575 270 459 965

Varekost videresalg -84 485 000 -85 859 715 -1 374 715 -84 049 595

Lønn -152 642 733 -156 303 445 -3 660 712 -144 060 574

Dekningsbidrag 39 382 826 38 940 974 441 852 42 349 796

Lønn administrasjon* -9 477 547 -9 180 516 297 031 -8 609 989

Andre driftskostnader -23 374 000 -24 331 361 -957 361 -19 366 059

Brutto driftsresultat 6 531 276 5 428 827 -1 102 182 14 373 748

190



Foretaket har for 2018 et regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 6,57 millioner mot budsjettert 6,5 millioner etter

endringer 2.tertial. Forsiktighetsprinsipper i budsjetteringen la til grunn en lavere omsetning enn hva som ble

oppnådd regnskapsmessig med ett positivt avvik på 4,59 millioner. Utover året så vi en optimisme i bestillinger som

resulterte i ansettelser av �ere fagpersoner i tillegg til innleie. Det har gjennom året vært en økende oppdragsmengde

i samtlige avdelinger.

Pensjonsfond pr 31.12 er lavere enn akkumulert premieavvik med kr 13 908,-. Det er derfor aktuelt med en mindre

avsetning til pensjonsfondet. Merverdiavgiftskompensasjon fremkommer ikke i salgstallene.

Foretaket har �yttet fra Hillevåg til Forus. Flyttekostnader fremgår i stor del av lønn og andre driftskostnader. Det er

installert ladestasjoner til 18 biler på «nytt» bygg på Forus. Kostnader fremgår i driftskostnader med kr 311.000

Alle avdelinger har stort fokus på økonomi og om å gjøre tjenesten på en enda bedre måte både på kvalitet og

effektivitet til fordel for Stavanger kommune. 2018 viser resultatene både drift, prosjekt og renholdsavdelingen et

positivt netto driftsresultat etter fordeling av felleskostnader. Sentralkjøkkenet går lavere enn budsjettert blant

annet for vår satsning på utvikling og kompetanse-heving innen måltid, ernæring og berike maten. Kantinen i Olav

Kyrresgt. ender med et forholdsvis stort underskudd også i år med kr. 387.000. (i 2017 var underskuddet 506.000).

HMS/ Personal

 
Budsjett

2018

Resultat

2018

Resultat 

- budsjett

Resultat

2017

Finansinntekter 1 300 000 1 177 080 -122 920 892 997

Finanskost. /avs. pensjonsfond** -1 331 279 -31 965 1 299 314 -2 246 885

Netto driftsresultat etter avsetning pensjonsfond 6 500 000 6 573 942 73 942 13 019 860

*        

* Inneholder kun administrativ lønn avdeling 1000.        

** Utdelt utbytte Stavanger kommune kr 3 millioner er ikke med i

fremstilling. Heller ikke avskrivninger kr 544000,-
       

***Budsjettet inneholder kr 10 000 i �nanskostnader og kr. 1 321 279 til

pensjonsfond. Regnskapsmessig avsetning pensjonsfond kr 13 908,-.

Øvrig er �nanskostnad.

       

       

Drift/prosjekt Renhold Kjøkken/kantine

Salg 154 373 906 98 548 308 28 260 910

Netto driftsresultat 4 275 063 3 585 715 -1 286 566
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Arbeidsmiljøet i foretaket er generelt godt, med en �n tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen. Utfordringer som

har skapt en del frustrasjon er forskjellen på lønnen til fagarbeiderne. De siste års garantilønn og ansiennitetstabeller

utgjør større lønnsforskjeller. Foretaket har i den sammenheng også utfordringer når det gjelder rekruttering, spesielt

innenfor vaktmestertjenesten.

Det har vært avholdt 6 møter i foretakets arbeidsmiljøutvalg med behandling av 29 saker.

Faste saker til hvert møte:

Systematisk HMS arbeid blant annet med vernerunder

Info fra bedriftshelsetjenesten

Sykefravær

Avviksrapportering i synergi

Info fra administrasjonen

Medarbeiderundersøkelsen: I og med utfordringer for oss med Stavanger kommunes medarbeiderundersøkelse, er

det tidligere besluttet at vi gjennomføre egen tilpasset medarbeiderundersøkelse. Spørreskjemaet sendes ut til

ansatte sammen med invitasjon til medarbeidersamtalen. Skjemaet sendes i retur til personalleder som sammenstiller

svarene i egen rapport. Det ble sendt skjema til 201 personer hvor 175 ga en tilbakemelding. Dette gir en svarprosent

på 87 %. Vi er meget godt fornøyd med svarprosenten og korrigerer/imøtekommer tilbakemeldingene kjappere enn vi

�kk til tidligere.

Nr.: Spørreskjema Gjennomsnitt Tilbakemeldinger

1
Arbeidsmiljøet preges av

trygghet og ærlighet
4,5

Savner arena for samarbeid. Problemstillinger bør diskuteres i rette

kanaler.

2
Jeg trives og er stolt av

jobben min
4,8 Norsk språk opplæring.

3
Jeg er tilfreds med egen

innsats
4,7 Fokus på selvstendighet.

4
Jeg får god oppfølging fra min

leder
4,6 Tydelig ledelse. Tilgjengelig.

5
Jeg er serviceinnstilt overfor

våre kunder
4,8 Fokus område.

6
Jeg bidrar til en effektiv drift

på våre bygg
4,7 Kontakte øvrige avdelinger ved behov.

7
Jeg får den opplæring jeg

trenger
4,6 Fokus på opplæring av utstyr. Data. Viktig med «påfyll».

8
Jeg tar HMS og kvalitet på

alvor
4,8

Korrekt bruk av maskiner. Bruk av personlig verneutstyr. Fokus på

melding av avvik. Fokus på sykefraværsoppfølging.

9
Ledergruppa i SBD er aktiv og

synlig
4,3

Ønsker synlig ledelse. Månedlig Nyhetsbrev på epost. Informasjon på

epost. Presentasjon av ledergruppa. Fokus på overordnede. Lite synlig

og inkluderende.
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Sykefraværet

Det er et vedvarende stort fokus på arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Foretaket fremholdes som dyktige på

oppfølgingsarbeidet blant kommunens virksomheter og arbeider aktivt med tiltak for tilrettelegging og reduksjon av

sykefraværet gjennom hele året. Kartlegge arbeids- og funksjonsevnen sammen med sykemeldt, sette inn tiltak

tilpasset arbeidsplassvurdering og bruk av helseavtale med fysioterapaut.

Kortidsfraværet er 2,94% med et langtidsfravær på 5,54%. Største part av sykefraværet skyldes in�uensa og muskel-

og skjelett lidelser.

Hendelser gjennom året

Kurs og kompetanseheving er basert etter handlingsplan etter medarbeiderundersøkelsene og

medarbeidersamtalene. Vi har gjennomført fagkurser, lovpålagte kurs, førstehjelpskurs og norskkurs for å nevne

noen.

Vi gjennomfører renholdskurs i egenregi som «ruller» gjennom hele året. Kurset videreutvikles stadig og nye

elementer trekkes inn og nye moduler utvikles.

Nr.: Spørreskjema Gjennomsnitt Tilbakemeldinger

10
Bedriften har et godt

omdømme
4,6 Ikke alle er fornøyd.

11

Jeg får den informasjonen jeg

trenger? Dersom nei, hva

savner du?

Ja: 167 stk. Nei: 8

stk. Ref: 201 stk.

spørreskjema

Kommunikasjon pr. epost. Flere morgenmøter. HMS sjekk. Mer fokus på

avviksmeldinger.
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Ledergruppen har startet lederutviklingskurs utfra bedriftens målsetninger, verdier og kjøreregler. Utviklingskurset

avsluttes januar neste år. Ledergruppen har endret gruppen med 3 nye ledere av i alt 8 ledere. Vi har påny satt fokus

og er i gang med å innarbeide visjon og verdigrunnlaget til Stavanger kommune. Dette er fast agenda på alle

fremtidige ledermøter.

Vi tar et større samfunnsansvar med lærlinger og �ere i arbeidstrening. Våre samarbeidspartnere i dette arbeidet er:

Bygg Opp, NAV, Johannes læringssenter og Stavanger kommune. Stavanger byggdrift mener vi er rigget til å ta dette

ansvaret og er meget positivt til det viktige arbeidet. Vi møter dessverre ikke alltid samme forståelse hos våre

bestillere rundt dette, da vi ofte blir sammenlignet med en hvilken som helst annen leverandør fra privatmarkedet. Å

ta dette ansvaret krever til tider mye for ansatte og ledere. Stavanger byggdrift vil i 2019 gå i dialog med

samarbeidspartnere får å �nne en smidigere måte å gjøre dette på. Et tiltak kan være en person som koordinerer og

følger opp personene vi har på arbeidstrening/utprøving. Her må vi i større grad få til et mer permanent tilskudd fra

samarbeidspartnere. I år hadde vi i tillegg oppdrag til sommervikarer/studenter til over 40 personer.

Strategimøte 2018 ble avholdt februar 2019. Hver leder for sitt forretningsområde presenterte status fra forrige

strategimøte. I tillegg hadde vi med oss Rådmann Per Kristian Vareide og Direktør i Viking Eirik Henningsen hvor

førstnevnte holdt foredrag innen ledelse og sistnevnte innen lagbygging og hvordan gjøre hverandre gode. Magne

Christensen (vår «spesialist» innen måltidsutvikling) holdt foredrag om ernæring og underernæring ved sykehjem.

Sammen med Stavanger Natur& Idrettsservice har vi jobbet etter mandat fra Stavanger Eiendom om etablering av

arbeidsoppgaver mot nye Stavanger. Vi har tatt initiativ og hatt felles møter med ansatte og ledere på Rennesøy og

Finnøy. Dette arbeidet intensiveres til neste år hvor vi går i dialog med ansatte som skal over�yttes til foretaket.

Antall personer dette dreier seg er omlag 45.

 Vi har etablert digitaliseringsverktøy hos oss (*IK Bygg ). Dette systemet er etterlengtet og blitt godt mottatt av våre

ansatte. Utrulling har vært i både vaktmester og prosjektgruppen. Rask tok de dette i bruk og bruken i denne gruppen

er dokumentering av timer, rapporter om tilstand og avvikshåndtering. Spesielt ser vi dette verktøyet komme godt ut

hvor både bestiller (SBB) og utfører (SBD) er brukere av samme system. Vi har også tatt systemet i bruk blant

renholderne. De har nå nettbrett på sin renholds-tralle. I nettbrettet �nnes planer og tegninger over bygget og den

enkeltes renholder arbeidsoppdrag og soner. Positivt er det at renholdere kommuniserer med endringer og selv kan

melde fra om avvik på bygget til vaktmester. Renholdere er engasjerte og �ere kjenner på en stolthet med å få ta del

også i digitaliserings arbeidet.

Styrket byggeplasskontroll har vært et område vi også i år har arbeidet med. Vi har tett samarbeid med politi, nav,

arbeidstilsynet, skatt vest og innkjøpsavdelingen i Stavanger kommune. I tillegg har vi satt ekstra stort fokus på

HMS/SHA arbeidet ute på byggeplasser. Vi bestilte revidering av oss selv og så at vi hadde mye godt verktøy på plass,

men at tiden var inne til fornying og forenkling. I den forbindelse øke kompetansen innen sikker jobb analyse,

avvikshåndtering og HMS/SHA planer og rolleansvar på byggeplasser. Stavanger byggdrift har som mål å bli best på

området i løpet av 2019. Vi har varslet bestillere om en gjennomgang av roller, myndighet og ansvarsområder i våre

felles prosjekter. Både bestillere og oss som utførere må heve kompetansen innen dette viktige området.

I løpet av året jobbet vi med søknad om å bli godkjent renholds-bedrift etter gjeldende vilkår. Godkjennelsen �kk vi i

januar 2019. Ansatte er meget stolte av dette og det vil markeres til neste år. I tillegg til godkjent renholdbedrift har vi

også i 2018 fått reviderte og godkjente politiattester for våre ansatte.

Vi var i dialog med Stavanger Museum om overtakelse av renholdet og overføring av renholder. Dette er gjennomført

og vi ser på et større potensial i fremtiden med denne kunde.

Etter styrevedtak og politisk sak vedr. måltidsopplevelse knyttet vi til oss spesialkompetanse for å imøtekomme dette

(dette i stedet for å inngå et samarbeid med restaurantbransjen) Denne personen har kompetanse på utvikling og er

1
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blitt brukt i forbindelse med opplæring og utvikling på enkelte sykehjem og sammen med helsehuset. Andre oppgaver

innen fagfeltet har blant annet vært:

Pilotprosjekt med varmt �skemåltid til barnehager

Leveranse av mat til Tall Ship Races.

Utvikling av kantinetilbudet i OK 23

Utvikling av hjemmelaget mat fra sentralkjøkkenet.

Skipper Vorse, juledesserter

Forskning med å berike maten til sykehjemsbeboere

Samfunnsansvar, �ere i arbeidstrening.

Informasjon til alle ansatte hvor vi har sendt ut 6 nyhetsbrev i løpet av året. Nyhetsbrevene �nnes også på

hjemmesiden til foretaket. I nyhetsbrevene informeres det om status i handlingsplaner, hva det jobbes med av saker,

jubilanter og generell informasjon. Dette er også et tiltak etter tilbakemeldinger fra ansatte om behov for mer

informasjon.

Foretaket har stort fokus på at ansatte skal trives på jobb og har sosiale sammenkomster for å inkludere ansatte.

Flesteparten av ansatte arbeider ute på byggene til Stavanger kommune, – og er lite sammen med kollega i det

daglige. Det er derfor viktig å ha arenaer å treffes på og vi har opprettholdt våre faste arrangementer som felles

båttur, bowling, temakveld på lageret og juleavslutning for pensjonistene og sammenkomst for alle renholderne.

Foretaket �yttet fra Hillevåg til Forus i september. I det «nye» bygget på Forus vil vi utvikle oss slik at vi kan levere

enda bedre tjenester til fordel for Stavanger kommune. Et eksempel er at vi i 2019 starter opp eget vaskeri og med

dette går over til micromopper som vil både ivareta ansatte helsemessig på en bedre måte og ikke minst er økonomisk

og miljømessig besparende. Ett annet tiltak er å gjøre større og bedre innkjøp på eks. maling og gulv.

SBD har ved fornying av bil-leasingavtaler valgt el. biler etter politisk vedtak om o-utslipp. Etter at vi �yttet til Forus

har vi installert 18 ladestasjoner til våre poolbiler, patruljebiler og andre servicebiler. I den forbindelse ble det søkt om

støtte hos Miljødepartementet som ble innvilget med kr. 650.000,- over leasingperioden. Vi hadde i søknadsprosessen

god hjelp fra BMU. SBD satser videre med utskifting til el. biler, utfordringen vil være vår type tjenesteleveranse og

tilgjengelige lademuligheter. Lademuligheter jobber vi med for å �nne gode løsninger på i samarbeid med Stavanger

Eiendom.

Likestilling og integreringsarbeid

Antall ansatte tilsvarer ca. 240 årsverk. Den største avdelingen er renhold som har en klar overvekt av kvinner, og

innen drift og vedlikehold �est menn. Det har vist seg vanskelig å rekruttere det underrepresenterte kjønnet til

avdelingene, selv om dette er et ønske for foretaket. Vi har en bevisst holdning til dette ved ansettelser, – og vi har

ytterliggere en kvinne ansatt som driftsoperatør (vaktmester) og �ere ansatte renholdere i partuljegruppen er menn.

I personal og regnskapsavdelingen er fordelingen 6 kvinner og 3 menn.

I foretakets styre er det 2 kvinner av 5 faste medlemmer.

Foretaket har et multikulturelt miljø med ansatte fra 38 forskjellige nasjonaliteter. Det er ikke blitt rapportert noen

hendelser om diskriminering av ansatte gjennom året.

Styret
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Foretaket har et styre der 4 av medlemmene er oppnevnt av bystyret og et medlem valgt av og blant foretakets fast

ansatte. Første varamedlem møter fast som observatør i alle møtene. Styreperioden følger kommunevalgperioden.

Det har i 2018 vært holdt 7 styremøter og styret har hatt 40 saker til behandling. Strategimøte med styret og

ledergruppen som var planlagt i juni 2018 er av ulike årsaker blitt avviklet i februar 2019. Det var to innholdsrike

dager hvor lederne �kk presentert sine godt utarbeidete planer. Av disse nevnes; moppevaskeri i egenregi,

digitalisering, el-biler, lederutvikling, effektiv arbeids�yt, utvikling av storkjøkkenet sett opp mot den videre satsning

med matglede/matlyst.

Styret får jevnlige oppdatering på foretakets økonomi, medarbeiderundersøkelse med etter-påfølgende

handlingsplan, HMS arbeidet, sykefraværet og satsningsområdene. Det er tidligere rapportert at kommunens valgte

system for økonomiforvaltning (FS) fortsatt er lite hensiktsmessig og må følges opp med tidkrevende manuelle

rutiner.

Etikk

Stavanger kommune har utarbeidet etisk standard og regelverk for ansatte og folkevalgte. Foretaket har

implementert dette regelverket som et supplement til sitt eget i en enkel folder. Etikk står jevnlig på agendaen når

foretakets ansatte har møter. Det har i 2018 blitt varslet en sak om kritikkverdige forhold. Saken ble behandlet av

varslingssekretariatet i SK og det ble det ikke funnet noen kritikkverdige forhold. Vi har likevel endret rutinene slik at

vi ikke kommer i lignende situasjoner i fremtiden. Etikk og Stavanger byggdrifts leveregler har i år blitt satt i enda

større fokus og fortsetter også til neste år.

Marked

Foretaket leverer det vesentligste av sin produksjon i egenregi. Oppdragsmengden i år har vært økende og vi har

tilpasset dette ved bruk av rammeleverandører og innleid arbeidskraft. Stavanger Eiendom, Stavanger boligbygg KF,

Helse og Velferd, Stavanger parkering og vann/avløp er blant de største kundene våre. Vi leverer til enhver tid det vi

blir forespurt om og vi har et stort fokus på å gjøre tjenestene våre enda bedre enn vi gjør i dag. Vi skal leve opp til vårt

slagord ME FIKSE DET!  I år har vi knyttet til oss andre avdelingen i kommunen som er blitt en del av vår

kundegruppe. Vi leverer det meste vil blir forespurt om, enten det er å male opp pumperom, til�uktsrom, drifte

parkeringsanlegg, �ytteoppdrag, uansett oppdrag så �nner vi en løsning, enten i egenregi eller sammen med andre.

Stavanger byggdrift er til for kunden/eieren og vi rigger oss etter forespørsel.

Det er besluttet at Stavanger byggdrift også går ut mot det private markedet og vi satser derfor mot markedet innen

borettslag og sameier. Vi er en kompetansebedrift som kan være med å styrke og samarbeide med styrene i borettslag

og sameier innenfor deres ansvarsområder. I 2019 vil det ansettes leder for dette området.

Nye ansatte fra Finnøy og Rennesøy vil gi oss nye muligheter og andre måter å løse oppgavene på. Dette ser vi på som

meget spennende og gleder oss til å få på plass nye kollega i 1.1.2020.

Renholdere i Ungdom og Fritid er signalisert tilbakeført til Stavanger byggdrift. For �ere år siden ble dette skilt ut fra

Stavanger byggdrift etter at Ungdom og Fritid ville ivareta renholdet selv. Gledelig er det å også få dette på plass igjen

fra 1.1.2020 i Stavanger byggdrift KF.

Utfordringer og fremtidsplaner

Organisering av kommunens eiendomsforvaltning har vært bebudet som politisk sak over lengre tid. Uteblitt

avgjørelse fører til at også andre prosesser blir satt på vent, som et nytt FDV/økonomi system. Et nytt system ville tatt

196



oss videre mht. digitalisering av mange arbeidsprosesser. Foretaket har ikke kunnet gjøre dette på egenhånd grunnet

eiers valg av økonomistyringssystem. Vi har likevel valgt å gjennomføre digitaliserte arbeidsmetoder innen våre egne

systemer/rutiner, d.v.s. fra bestilling mottas, iverksettes, utføres og rapporteres tilbake til regnskapsavdelingen. Vi har

fortsatt tunge manuelle arbeidsoppgaver hva gjelder inn og ut rapportering av våre arbeidsoppgaver.

Foretaket ville kunne oppnådd smartere drift ved en digitalisering av rapporterings- og registreringsrutinene i et

sammenstillet system med bestiller. SBD har som omtalt startet digitaliserings arbeidet nettopp for å ivareta en mer

effektiv drift. Vi har i 2018 digitalisert kvalitetskontrollene i drift, prosjekt og renholdsavdelingen med rapportering

som er nettbasert.

IK- Bygg systemet brukes også i dag av Stavanger boligbygg og Vann/avløpsavdelingen. Systemet har vi også tatt i

bruk når det gjelder RHU rapportering og erstattet «vaktmesterboken» med egen bestillingsmodul for virksomheter.

DISPONERING AV ÅRSRESULTATET

Årsresultatet endte opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 6,57 mill. For 2018 ble egenkapitalen i all

hovedsak beholdt av årets regnskapsmessige mindreforbruk og effekten av andre føringen på kapitalkontoen.

Egenkapitalen anses fortsatt som noe lav. I henhold til eierskapsmeldingen vurderes denne likevel som

tilfredsstillende.

Styret sier seg tilfreds med et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 6,57 mill. og styret foreslår følgende disponering

av regnskapsmessig mindre forbruk:

Til disposisjonsfond: kr. 5,07 mill.

Utbytte til eier kr. 1,5 mill.

10.3.2 Årsoppgjør med noter

Årsoppgjør med noter (PDF) (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/Stavanger-byggdrift-KF-årsoppgjør.pdf)

10.3.3 Revisors beretning
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Revisors beretning (PDF) (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/Revisjonsberetning-Stav-bygg-dr-KF-2018-signert.pdf)

10.4 Stavanger natur- og idre�sservice KF

10.4.1 Årsberetning

Innledning

Stavanger natur- og idrettsservice KF ble opprettet 1. januar 2006.

Foretakets formål er presisert i §3 i vedtektene slik:

Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller,

turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker.

Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt fokus på sentrum.

Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En rendyrking av

driftsmiljøet vil kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og markedsmessige utfordringer,

herunder kommunens krav til tjenestekvalitet og effektivitet.

Foretaket skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, dersom dette ikke får negative

konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.

Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøpro�l og være kostnadseffektiv, nyskapende, �eksibel og tilpasningsdyktig.

  Eierstyring kommunale foretak

Stavanger bystyre er foretakets øverste myndighet (eierorgan). Bystyret er således direkte overordnet styret i et

kommunalt foretak og utgjør foretakets generalforsamling. Bystyret fastsetter rammene for styrets myndighet og

foretakenes virksomhet gjennom vedtektene.

Bystyret oppnevner 4 medlemmer med varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder. Valgperioden er 4 år og

følger kommunevalgperioden. Styremøtene holdes for åpne dører. 1 medlem med varamedlem velges blant de fast

ansatte.

Stavanger kommune ivaretar en rekke roller overfor de kommunale foretakene. Kommunen er bl.a. bestiller,

myndighetsutøver og eier av foretakene. Det er således hensiktsmessig å rendyrke og ansvarliggjøre eierrollen

overfor foretakene. Stavanger kommune har derfor utarbeidet eierstrategi for Stavanger natur- og idrettsservice KF,

jmf. vedtak i bystyret den

20. september 2010 i sak 86/10 – ”Forslag til eierstrategier for kommunale foretak (KF)”. Dette arbeides det tett med

mellom administrasjonen i Stavanger natur- og idrettsservice KF og ledelsen i hhv avdeling Park og vei og

Idrettsavdelingen i Stavanger kommune. Andre områder i kommunen, kan der mulig og formålstjenlig, benytte

leveranser fra Stavanger natur- og idrettsservice KF. Plan og anlegg og Stavanger eiendom er gode eksempler på det.

Foretakets formål og visjon
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Foretakets driftsområder

Park, vei og anlegg er delt inn i seks hovedavdelinger.

Park har ansvar for grønt miljø rundt offentlige og private uteområder, parker, badestrender og friområder.

Avdelingen er organisert i to grupper der den største har ansvar for parkområder i kommunen og den andre er

etablert med spesielt ansvar for Hinna bydel. Vei har ansvar for drift og vedlikehold av tra�kkarealer dvs.

veivedlikehold sommer og vinter, renhold i sentrum, tra�kksikkerhet, god fremkommelighet, miljø og service. Barns

uterom leverer tjenester innen etablering, rehabilitering og vedlikehold av lekeplasser og barnehager. Anlegg har

ansvar for opparbeidelse av grøntanlegg, lekeplasser og turstier, og opparbeidelse og rehabilitering av infrastruktur.

Prosjektgruppen ivaretar spesialområder som fri sikt, friområder og andre. Verkstedet er også underlagt denne

avdelingen og har blant annet teknisk vedlikehold og reparasjoner av maskiner og utstyr.

Bad og idrett har ansvar for drift, vedlikehold og tilsyn av kommunens svømmehaller, idrettshaller og kombinert

bygg.

Ansatte i avdelingen foretar forefallende vedlikehold, følger opp brukere av anleggene og besørger generelt orden og

låsing. En viktig oppgave for ansatte i Bad og idrett er sikkerhet og trygghet i og utenfor anleggene og det stilles høye

krav til personalet med hensyn til livredning, årvåkenhet og forebyggende opplæring. Av den grunn kreves det av

operatørene kompetanse og erfaring innen livredning, kon�iktløsning og risikovurdering. Det stilles også krav til

kompetanse om byggrelaterte risikoforhold for å ivareta brukeres sikkerhet all den tid de oppholder seg i bygget eller

i uterommet.

I tillegg har Bad og idrett en avdeling Uteidrett har ansvar for uteområder rundt idrettsanleggene. Det er

grøntområder til forskjønning av området eller baner og arenaer som er i daglig bruk.

Begivenheter og utfordringer i løpet av året
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Nye Gamlingen ble kåret til årets idrettsanlegg i 2018, og vant prisen i konkurranse med en rekke nye idrettsanlegg.

Juryen la vekt på anleggets innbydende og gjennomtenkte arkitektur, og fremhevet også at miljøaspektet var

forankret i hele prosessen med bla.a. oppvarming fra 26 energibrønner.

 Nye Hetlandshallen, som er en dobbel idrettshall med kunstgressbane på Kristianlyst, ble åpnet i september 2018.

Prosjektet hadde en kostnadsramme på 86 millioner kroner.

Beredskapsarbeidet

Som trenden de siste år viser var også 2018 et år med store og små kriser. Beredskapen ble testet på både brøyting og

islagte veier. Foretaket oppnådde enda bedre og tettere samarbeid

med både nødetater og oppdragsgivere. Gevinsten av det gode samarbeidet er raskere responstid, bedre utstyr og

generelt tryggere by for besøkende og innbyggere i Stavanger. Takket være lærevillige ansatte og ledere kombinert

med god innsats ble krisene i 2018 håndtert med begrensede materielle ødeleggelser. Forbedring og utvikling

innenfor beredskapsområdet fortsetter i 2019 og nytt og enda bedre utstyr er forhåpentligvis på god veg.

Foretaket har et bredt ansvarsområdet innen beredskapsarbeidet og i tillegg til vintervedlikehold kan blant andre

nevnes:

Forebygging og skadebegrensning ved spring�o eller overvann

Skadebegrensning og oppsamling av oljesøl i sjø og på land

Fjerning av rotvelt og opprydding etter storm og uvær

Varsling og avstenging i Stavanger ved kriser i samarbeid med politi, brannvesen, kommune og andre
etater

Utrykning og behandling av alvorlige saker innmeldt via VOF som f.eks hull i vei, ras eller lekkasje i vann
og avløp.

Miljøfremmende tiltak

Foretaket økte i 2016 elektriske enheter fra 1 til 8. Elektri�seringen har fortsatt i 2017 og 2018 med henholdsvis

ytterligere 3 og 2 enheter. Det er fortsatt ønskelig å bytte �ere kjøretøy som drives av fossilt brennstoff over til el-

kjøretøy og det forventes at dette arbeidet fortsetter i 2019. I 2018 ble det også bygget ladestasjoner for el-biler, med

kapasitet til å lade 6 biler samtidig.

Fokuset på miljø holdes også i valg av metoder og tjenesteutførelse. I den forbindelse startet foretaket i slutten av

2016 et prosjekt som heter «Fra avfall til ressurs». Dette prosjektet er videreført i 2018 og er forventet å bidra stort i

vårt foretak mht Co2 fangst. Organisk materiale blir omgjort til �is for oppvarming med bruk av BIO kull ovner.

Foreløpig er det bare Sandnes kommune som har denne energiløsningen, men det forventes at foretaket kan levere

også til Stavanger kommune i fremtiden. I 2018 ble det signert kontrakt med Bane Nor for leie av areal, hvor denne

�isproduksjonen skal �nne sted. Arbeidet med å utvikle tomten og legge til rette for �isproduksjon fortsetter i 2019.

Planen er å komme i gang med �isproduksjon allerede i 2019.

Konseptet med «Bare vann» ble også opprettholdt i 2018. Stavanger kommune er fortsatt eneste kommune som har

innført totalforbud mot kjemiske sprøytemidler og vi behersker bedre og bedre ugressbekjempelse ved bruk av bare

vann. Målet om å lykkes 100% innen 2020 står fast.

 På tvers av kommunegrenser
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I 2018 har NIS økt antall tjenesteleveranser til Finnøy og Rennesøy kommune. I en overgang frem mot Nye Stavanger

2020 har denne tilnærmingen stor betydning for å unngå «unødvendig» investering i kompetanse- og kapitalkrevende

ressurser. Foretaket har god dialog med både Finnøy og Rennesøy og det forventes at aktiviteten øker hvert år frem

mot 2020. Strategi og aktiviteter koordineres også med prosjektleder i Nye Stavanger.

Flere driftsenheter fra andre kommuner har tatt kontakt med mål om å dele erfaringer i driftstekniske spørsmål eller

organisatoriske spørsmål. På den måten fordeles både gode og dårlige erfaringer. Den gjensidige

kompetanseoverføringen har vist et behov for å etablere en felles arena som tar opp spørsmål på regionalt nivå. Målet

er at kommunale tjenesteytere innen våre arbeidsområder mest effektivt kan tjene innbyggerne, gjerne uavhengig av

kommunegrenser.

Etikk

Den vedtatte arbeidsgiverstrategien til Stavanger kommune, med « Etisk standard for ansatte» ligger også til grunn

for foretakets arbeid. Dette innebærer at vi skal ha en høy etisk standard. Åpenhet og redelighet skal prege vår

virksomhet og være grunnlaget for tillit mellom kollegaer og forholdet til våre brukere som er Stavangers innbyggere.

Høy etisk standard krever en kontinuerlig prosess der åpen kommunikasjon og re�eksjon rundt etiske

problemstillinger og dilemmaer blir ivaretatt. Slike prosesser er viktige for å styrke og utvikle den etiske standarden

som skal kjennetegne foretaket som er en del av Stavanger kommune.

Likestilling

Styret bestod i 2018 av 3 kvinner og 2 menn, styreleder er mann ved utgangen av 2018. Ansattes representant var

kvinne i 2018.

Daglig leder av foretaket er mann. Det er 1 kvinne i ledergruppen. Foretaket har en kjønnsfordeling blant ansatte med

ca. 20 % kvinner og 80 % menn.

Hovedverneombud er mann og verneombudene består av en mann og en kvinne. Plasstillitsvalgte var ved utgangen

av 2018 fra to fagforeninger og er hhv mann og kvinne.

Det er ikke funnet nødvendig å iverksette spesielle tiltak for å ivareta likestilling da det er godt forankret i foretaket at

menn og kvinner har like rettigheter og samme muligheter. Ved

rekruttering vil kvali�kasjon og personlig egnethet være gjeldende og det er like sjanser for å få arbeid uavhengig av

kjønn. Ved lik kvali�kasjon og personlig egnethet kan foretaket beslutte å la kjønn bli vektlagt dersom det er store

skjevfordelinger av kjønnssammensetninger hos laget/ avdelingen som har behov for arbeidskraft. Det er også en

bevissthet rundt at kjønn ikke skal påvirke hvilket lønnsnivå man skal ha – her er det kun kvali�kasjoner og

ansiennitet som er rådende elementer i denne vurderingen. I tillegg til likhet og likebehandling for de ulike kjønn

gjelder overnevnte også forhold som f.eks. religion, legning og etnisitet m.m.

Alle personalprosesser i forbindelse med arbeidstakers rettigheter og plikter er i tråd med arbeidsmiljøloven og

arbeidstakere blir behandlet på lik linje uavhengig av kjønn eller andre forhold.

Foretaket skal utøve respekt for ulikhet, slik at mangfold og inkludering viser igjen. Vi skal forholde oss på en måte

som ikke krenker menneskeverdet eller menneskerettigheter.

Inkludering
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Foretaket etterlever IA avtalen og er opptatt av sitt samfunnsansvar når det gjelder ivaretakelse av mennesker som

lett kan falle utenfor arbeidslivet. Vi har også i 2018 opprettholdt 10 arbeidsplasser for ulike former av arbeidstrening

i samarbeid med NAV og andre instanser. Hovedfokuset er på unge-voksne, eldre arbeidstakere og ansatte med

innvandrerbakgrunn. Dette viktige samarbeidet fortsetter i 2019.

Helse, miljø og sikkerhet

Foretaket har eget Arbeidsmiljøutvalg (AMU), som er sammensatt av tre representanter fra arbeidsgiver og tre

representanter fra arbeidstakerne. Arbeidstakere har hatt ledervervet i 2018. Fra kommunens HMS-avdeling møter

faglig rådgiver som observatør. Det var 5 AMU-møter i 2018.

Synergi

Det er registrert totalt 54 synergiavvik i 2018 for Stavanger natur- og idrettsservice KF. Dette har i hovedsak vært

mindre alvorlige hendelser. Til sammenligning ble det registrert totalt 72 avviksmeldinger for 2017, og 90

avviksmeldinger for 2016.

Ansatte har avviksblokker for avviksrapportering og disse legger til rette for at det skal være enklere å registrere

uhell, nestenulykker og utilfredsstillende forhold.

Foretaket har fokus på ansattes og brukeres sikkerhet ved utførelse av arbeid. Skader, nestenulykker og

utilfredsstillende forhold meldes inn og tiltak vurderes. 

Seksjonsleder og arbeidsleder går rutinemessig gjennom innmeldte saker med innmelder/arbeidssted, HMS gruppa

og VO, med tanke på å �nne egnede tiltak for å unngå gjentakelse (forebygge) og rette opp feil (skadebegrensende).

Statistikken for innmeldte saker for hele 2018 viser at det ble meldt inn 54 avvik.

Det er verd å merke seg at av disse sakene har 19 avvik, eller 34% av alle registrerte avvik i 2018, oppstått som følge

av brukere eller andre som ikke er ansatt i NIS. Slike saker gjelder f.eks drukningsrisiko, livreddende arbeid, tyveri og

andre slike situasjoner som våre ansatte har håndtert og rapportert som avvik.

Økonomisk resultat 2018

Kvartal 1 2 3 4 Totalt

2018 16 12 10 18 56

2017 31 11 19 10 71

2016 17 27 27 19 90

Avdeling
Regnskap

2018

Budsjett inkl.

endring

Regnskap

2017

Avvik

budsjett

Årsbudsjett

2018
stabskost

Verksteds

kost

justert for

felleskost

Stab og

felles
22 590 379 22 777 000 16 394 275 186 621 22 777 000 -22 590 379 0 0

Anlegg -1 938 299 -3 054 000 -3 283 091 -1 115 701 -3 054 000 2 764 392 388 956 1 215 049
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Kommentarer til de ulike avdelinger i regnskapet pr oktober

Resultatet er ca kr 2,1 mill. bedre enn budsjett og ca kr 2,7 mill dårligere enn regnskapsresultatet i fjor.

Det har vært gjort en fordeling av kostnader og inntekter for de ulike avdelingene for å gjøre resultatene pr avdeling

så nøyaktig som mulig. Vi har også gjort en fordeling av stabs- og verkstedskostnader for å kunne se på resultat etter

forbruk av fellestjenester. Haller og bad er ikke tillagt verkstedskostnader da disse ikke forbruker dette. I tillegg har vi

i desember internfakturert avdelingene for utlån og innleie av arbeidskraft, for eksempel i forbindelse med

vinterberedskapen.

Når vi ser på resultat pr avdeling ser vi at samtlige driftsavdelinger går med positivt driftsresultat før fordeling av

felleskostnader. Haller, bad og vei går med positivt driftsresultat også etter fordeling av felleskostnader.

Anlegg har et resultat dårligere enn budsjettert, samtidig som alle andre avdelinger har et resultat som er bedre enn

budsjettert.

Årsaken til at det nå er �ere avdelinger som har et merforbruk etter justering for felleskost, skyldes at årets

investeringer på kr 6,9 mill. nå er kostnadsført i drift. I 2017 var kr 3,0 mill. �nansiert av lån, og kr 4,0 mill. �nansiert

ved bruk av disposisjonsfond.

Stab og felles har er et ubetydelig mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 0,2 mill, av et årsbudsjett på 22,8 mill.

Budsjettavviket på Anlegg skyldes i stor grad et dårlig resultat på NIS Anleggsgartner-gruppen. De har et overskudd

før fordeling av felleskostnader på kr 172.000,-, fordelt på inntekter tilsvarende kr 8.743.000 og kostnader på kr

8.571.000,-. Dette er dårligere enn budsjettert, og heller ikke tilfredsstillende i forhold til at de skal bidra til å dekke

våre felleskostnader. Det er �ere årsaker til det svake resultatet. I forbindelse med at det ble ansatt ny leder for

avdelingen, var det i en periode på ca 3 måneder doble lønnskostnader. Dette skyldes overlapping av ny og gammel

leder. I tillegg har avdelingen hatt ekstraordinære utgifter knyttet til at 3 ansatte tok fagbrev i perioden. Dette binder

opp 6 personer i 2 uker, uten fakturering. For å bedre økonomien til Anleggsgartnergruppen vil vi i 2019 overføre

tregruppen, med 3 ansatte, til Parkavdelingen, da deres �nansielle bidrag for Anleggsgartnergruppen er for lavt.

Samtidig skal den eksterne kapasiteten på lekeplassinspeksjoner tilføres Anleggsgartnergruppen. Eksterne

lekeplassinspeksjoner er arbeidsoppdrag med høy avanse, som naturlig passer inn i porteføljen til avdelingen. De

øvrige avdelingene under Anlegg har mindre budsjettavvik.

Avdeling
Regnskap

2018

Budsjett inkl.

endring

Regnskap

2017

Avvik

budsjett

Årsbudsjett

2018
stabskost

Verksteds

kost

justert for

felleskost

Haller -5 192 615 -3 908 000 -5 588 990 1 284 615 -3 908 000 3 709 371 0 -1 483 244

Bad -4 901 818 -4 113 000 -2 145 206 788 818 -4 113 000 3 788 135 0 -1 113 683

Uteidrett -1 190 714 -957 000 -1 049 938 233 714 -957 000 1 433 788 201 737 444 811

Park -6 646 307 -6 347 000 -7 129 231 299 307 -6 347 000 6 805 140 957 507 1 116 240

Vei -6 936 203 -6 755 000 -4 213 817 181 203 -6 755 000 4 089 553 575 409 -2 271 241

Verksted 2 123 609 2 357 000 2 224 919 233 391 2 357 000 0 -2 123 609 0

Total -2 091 968 0 -4 791 079 2 091 968 0 0 0 -2 091 968
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Mindreforbruket på Haller og Bad skyldes �ere forhold. Størsteparten av mindreforbruket skyldes lavere kostnader

enn budsjettert på lønn. I 2018 avviklet NIS avtale med Ren Pluss om renhold av haller og bad, og ansatte egne

renholdere. Dette ble noe rimeligere enn først antatt. Vi har også noen vakante stillinger. Noen av disse har vi unnlatt

å erstatte, da vi måtte ta høyde for å miste ansvaret med å drifte Gautesetehallen fra og med januar 2019. Det har

også vært en del usikkerhet knyttet til bemanningen på Nye Gamlingen, som har blitt mindre kostbart enn først

antatt.

Både Uteidrett, Park og Vei er så godt som i budsjettbalanse.

Verksted har et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 0,2 mill. Dette skyldes refusjonsinntekter for sykemeldt

arbeidstaker, samtidig som det ikke er leid inn betalt vikar.

Foretakets hovedformål er å være en utførerenhet for Stavanger kommune. Oppdrag som utføres for andre

kommuner eller private aktører skal følgelig ikke ha en negativ effekt på tjenesteleveransene overfor hovedbestillere

i Stavanger kommune.

Foretaket generer inntekter hovedsakelig gjennom avtaler med Park og vei, Idrettsavdelingen og Stavanger Eiendom.

Det er således bestillerenhetenes budsjett som er styrende for overføringen fra bestiller til foretaket.

Foretaket har både faste kontrakter med bestillerne i Stavanger kommune, og variable kontrakter, som foretaket

tildeles direkte eller via anbudskonkurranser. NIS har også i 2018 videreført satsingen og fokuset på omsetning

utenfor Stavanger kommune, blant annet gjennom den eksterne anleggsgartnergruppen. Dette har ført til en

omsetning utenom Stavanger kommune på kr 10,1 mill. Av denne summen utgjør salget til ekstern-gruppa kr 6,9 mill.

Denne omsetninger kommer både fra private og andre offentlige institusjoner (stat, kommuner, fylkeskommune).

Tabellen under viser utvalgte nøkkeltall for 2018 og utvikling siden 2015:

Regnskapsår 2018 2017 2016 2015

Resultatregnskap:        

Driftsinntekter:  181 732 160 002 159 281 142 193

Brutto driftsresultat:  6 399 1 834 -3 264 3 294

Netto driftsresultat:  8 989 4 791 6 369 -219

Regnskapsmessig mer/mindreforbuk  2 092 4 791 6 369 0

Balanse:        

Omløpsmidler:  43 548 45 230 37 582 28 563

Anleggsmidler:  229 265 211 079 202 185 176 048

Sum eiendeler  272 814 256 309 239 767 204 611

Kortsiktig gjeld:  25 934 29 707 25 831 20 133

Langsiktig gjeld:  213 246 205 931 200 444 192 025

Egenkapital:  33 634 20 671 13 492 -7 547
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Tabellen viser at foretaket har en positiv egenkapital på kr 33 633 877,- pr 31.12.2018. Dette er en forbedring på ca kr

13,0 mill i forhold til 2017. Endringene skyldes overskuddet i 2018 på kr 2,1 mill., samt endringer i kapitalkontoen

(avdrag på lån, tilgang i anlegg, regnskaps-messige avskrivninger m.m.) på kr 10,9 mill.

Som vi ser av tabellen øker den langsiktige gjelden kraftig år for år, noe som er et resultat av økte

pensjonsforpliktelser.

Regnskapsår 2018 2017 2016 2015

Sum egenkapital og gjeld  272 814 256 309 239 767 204 611

  Regnskap 2018 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjettavvik 2018

Salg til kommune/foretak fast -107 716 327 -97 262 063 -104 706 000 3 010 327

Salg til kommune/foretak variabelt -48 942 321 -39 330 630 -42 193 000 6 749 318

Salg av varer og tjenester -10 456 189 -9 591 870 -10 275 000 181 188

Moms -10 131 034 -9 879 068 -8 478 000 1 653 034

Bruk av fjorårets mindreforbruk -4 791 079 -6 369 234 -4 713 000 78 079

Avskrivninger -4 674 294 -4 905 354 -4 950 000 -275 706

Refusjon sykepenger -2 072 138 -2 813 249 -1 930 000 142 136

Tilskudd og refusjoner -1 150 421 -1 058 151 -1 330 000 -179 579

Rente og �nansinntekter -238 773 -214 648 -210 000 28 773

Refusjon svangerskapspermisjon -179 462 -66 529 -40 000 139 462

Sum inntekter -190 352 038 -171 490 796 -178 825 000 11 527 032

Lønn fast, pensjon og arb.g.avg. 85 263 992 80 317 688 87 723 000 2 459 009

Viderefakturering 29 283 195 21 954 097 22 838 000 -6 445 195

Lønn variabel 15 668 451 10 777 274 10 621 000 -5 047 451

Moms 10 131 034 9 879 068 8 478 000 -1 653 034

Transport, biler og maskiner 9 890 715 8 615 548 9 127 000 -763 714

Egen�nansiering av investeringer 6 897 226 0 7 000 000 102 774

AFP og reguleringspremie KLP 5 999 573 5 177 705 4 267 000 -1 732 573

Avsetning disposisjonsfond 4 791 079 6 369 234 4 713 000 -78 079

Avskrivninger 4 674 295 4 905 354 4 950 000 275 705
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Administrasjonen har et stadig fokus på å holde kostnadene nede i alle avdelinger. Ca 55% av kostnadene i foretaket

er lønnsrelaterte utgifter, og det er således viktig å holde fokus på dette.

Faste lønnskostnader er gått opp en del i forhold til fjoråret, men hensyntatt generell lønnsvekst, helårseffekt av drift

på Nye Gamlingen samt åpning av Hetlandshallen, er den reelle økningen i lønnskostnader svært moderat. Årsaken til

at kontogruppen fastlønn, pensjon og arbeidsgiveravgift har et mindreforbruk i forhold til budsjett skyldes

hovedsakelig pensjonsavregningen i desember, hvor vi �kk uforutsette inntekter på kr 1,5 mill. Variabel lønn har økt

kraftig siden i fjor, og er også vesentlig høyere enn budsjettert. Dette skyldes i stor grad høye kostnader for

vinterdriften.

Omsetningen viser en økning i variabelt salg til Stavanger kommune. Dette henger blant annet sammen med økte

variable inntekter som følge av en vinter med mye brøyting og strøing (kjøp fra eksterne), som gir økt salg til

kommunale kunder. Økningen i inntekter fra fastkontrakter skyldes drift av nye anlegg, og økningen i Salg til eksterne

kunder skyldes økt aktivitet hos NIS anleggsgartner. Årsaken til budsjettavviket på fastkontrakt, skyldes stor

usikkerhet knyttet til fastpriskontrakten for Gamlingen, hvor detaljene ikke var på plass på budsjetteringstidspunktet.

Foretaket betalte i 2018 kr 2,3 mill. i renter og avdrag på tidligere opptatte lån. Dersom ikke NIS i stor grad kan

egen�nansiere fremtidige investeringer via overskudd i drift, vil økende gjeldsforpliktelser om kort tid gjøre foretaket

avhengig av overføringer fra kommunen for å kunne betjene fremtidige utgifter.

På kort sikt er også investeringsbehovet økende, da et lavt investeringsbudsjett over �ere år kombinert med noen få

svært dyre biler/maskiner, har gjort at den øvrige maskin- og bilparken har blitt gammel og slitt. Kostnader til

reparasjoner, vedlikehold og drift av biler og maskiner har økt med ca kr 1,3 mill. bare fra 2017 til 2018. I 2018 brukte

vi f.eks. kr 340.000,- på reparasjoner og service på en feiemaskin med antatt verdi i dag på ca kr 200.000,-. Vi har i

2019 et anbud på ny feiemaskin med antatt pris på ca kr 1,8 mill. Denne feiemaskinen binder opp en stor andel av et

  Regnskap 2018 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjettavvik 2018

Bygningsutgifter 3 248 862 2 917 853 3 195 000 -53 862

Diverse materiell, varer og tjenester 2 708 972 4 088 316 5 401 000 2 692 028

Arbeidsmateriell 2 562 831 2 474 232 2 801 000 238 169

Regnskap og kontorutgifter 2 372 018 2 359 172 2 497 000 124 983

Avdrag 2 055 000 1 902 500 2 000 000 -55 000

Rente, gebyrer, forsikringer og avgifter 931 415 919 201 969 000 37 585

Vask og renhold 865 045 2 159 397 711 000 -154 045

Reise, kurs og møteutgifter 502 962 601 881 765 000 262 040

Velferdstiltak 231 928 651 907 399 000 167 072

Kjøp og overføring til kommunen 181 477 629 293 370 000 188 523

Sum utgifter 188 260 070 166 699 720 178 825 000 -9 435 064

ResultatResultat -2 091 968-2 091 968 -4 791 076-4 791 076 00 2 091 9682 091 968
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investeringsbudsjett på kr 6,0 mill, men har tidligere ikke kunne blitt prioritert grunnet skrikende investeringsbehov

på annet hold. For å komme ajour med nødvendige investeringsbehov, vil foretaket noen år ha behov for et økt

investeringsbudsjett. Dette bør �nansieres ved en kombinasjon av lån og egen�nansiering for å unngå en

problematisk fremtidig gjeldssituasjon.

Foretaket får refundert kostnader knyttet til lønnsoppgjør, men ikke kompensasjon for økte priser på varer og

tjenester. Dette rammer foretaket hardere enn de �este kommunale virksomheter, da f.eks. en skole vil ha begrensede

kostnader knyttet til kjøp av varer og tjenester i forhold til totalbudsjettet. På sikt vil manglende priskompensasjon

føre til en større økonomisk utfordring for foretaket.

Medarbeidertilfredshet

Medarbeidertilfredshet i foretaket oppleves som god.  Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i januar 2019,

men resultatene er fortsatt ikke klar.

NIS har et tillitsapparat med hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte som er godt til stede for ansatte som er organisert.

Det er også tilgjengelig personalhåndbok på intranett som gir svar på de �este spørsmål som skulle oppstå.

Verneapparatet er dedikerte og tar sikkerhet på alvor og både verneombud og tillitsvalgte deltar i faste møter

sammen med ledelsen.

Velferdsgruppa i NIS organiserer turer og ulike aktiviteter som virker samlende på både store og små grupper av

ansatte.Det bør også trekkes frem god lederkompetanse hos våre mellomledere som er sentrale i det

mellommenneskelige arbeidet i «grønn sone».

Sykefravær

Sykefraværet kan også si noe om medarbeidertilfredshet. Det totale sykefraværet er historisk lavt i 2018, noe som

kan tyde på et godt arbeidsmiljø. Det er også innenfor målsetningen, som er et sykefravær <6%.

Det er ulike forhold og komplekse sammenhenger som påvirker sykefraværet. Den enkelte arbeidstaker følges

rutinemessig opp av sin leder ved sykefravær. Foretaket har i �ere år vært en IA-bedrift, hvor vi forplikter oss til

oppfølging av de mål og delmål som er de�nert i avtalen. Sykefravær og nærværsarbeid må ses på i en sammenheng.

For å lykkes må leder arbeide systematisk og målrettet med å forebygge sykefravær gjennom å skape en kultur for

nærvær, samtidig som de følger opp det enkelte sykefravær. Gjennom fokus på Lederløftet i 2018, ønsker foretaket å

styrke arbeidsleder sitt systematiske arbeid for å forebygge og redusere sykefraværet.

Flere former for tilrettelegging er tatt i bruk for å unngå eller redusere sykefravær. Det kan være tilrettelegging av

arbeidstid, arbeidsoppgaver eller arbeidssted. I noen tilfeller er det blitt kjøpt inn tekniske hjelpemidler for å unngå

eller redusere sykefravær.

Periode 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv Totalt

2016 i % 6,8 6 6,6 6,5 6,5

2017 i % 8,1 6,2 6,3 6,4 6,7

2018 i % 5,7 3,8 4,6 7,2 5,2
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Brukertilfredshet

Idrett – haller og bad, brukere :

Med tanke på at midtpunktet «Både og» (verken fornøyd eller misfornøyd) ligger på verdien 50, er dette svært gode

tall. Den gjennomsnittlige brukeren og treneren i idrettshallene og badene er fornøyd med samtlige forhold knyttet til

sin treningsopplevelse i Stavanger.

Service fra ansatte på stedet og tilretteleggingen av anlegget når laget/klubben skal trene er de 2 parameterene som

scorer høyest av alle parametre for brukerne av anlegget, og de scorer også høyt blant trenerne. Både renhold

generelt og renhold i garderobene er også blant indikatorene med høyest score. Dette er primært de forholdene som

foretaket har ansvaret for, og viser at vi har truffet godt med både rekruttering og opplæring av våre ansatte.

Destinasjonsparker og Nabolagsparker
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 Det ble gjennomført en undersøkelse som målte tilfredshet med de ulike fasilitetene i parkene i Stavanger kommune,

og dette ble utført gjennom en pågående online undersøkelse som begynte i juli 2018. Antall respondenter var ved

årsslutt 149 personer, fordelt på 104 respondenter på destinasjonsparker, og 45 respondenter på nabolagsparker.

Undersøkelsen har kartlagt forhold som : hundehold (hundekontroll), biologisk mangfold, belysning, trygghet,

lysforhold, turstier, gressvedlikehold, renhold, skilting, toalettfasiliteter, benker og bord, lekeområder samt trær og

beplantning.

Disse destinasjonsparkene var med i undersøkelsen: Byparken, turveien langs Hafrsfjord, Mosvannsparken,

Stokkavannet, Vaulen og Sørmarka friområde.

Standardiserte snitt 0 = svært misfornøyd, 50 = både og, 100 = svært fornøyd

Disse nabolagsparkene var med i undersøkelsen: Emmaus, Kvernevik, Tastaveden og Vannassen.
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Undersøkelsen viser at det er toalettfasilitetene som brukerne er minst fornøyd med av samtlige parametere, både

blant brukerne av destinasjonsparkene og blant brukerne av nabolagsparkene. Brukerne av destinasjonsparkene er

mest fornøyd med turstiene, lysforhold og trygghet, mens brukerne av nabolagsparkene er mest fornøyd med turstier,

trygghet og biologisk mangfold. Totalinntrykket blant brukerne både i destinasjonsparkene og i nabolagsparkene er at

de er fornøyde med tilbudet.

Framtidsutsikter

Stavanger natur- og idrettsservice KF har i tillegg til vårt driftsansvar en sentral posisjon i Stavanger kommune både

med hensyn til miljø, innovasjon og beredskap. Legger vi til evnen til å rekruttere og implementere ansatte i

organisasjonen fremstår foretaket sterkt og synlig i Stavanger kommune.

Dagens organisasjon gjenspeiler formålet med foretaket og Stavanger kommune, ved bystyret som eier, kan se frem

mot �ere år der ansvarsområdene vi har blir ivaretatt til det beste for innbyggerne i Stavanger kommune.

Dialogen med ansatte på Finnøy og Rennesøy ble godt etablert i 2018 og kartleggingen av ansvarsområder og

oppgaver er så å si ferdig. Driftsmodellen på våre ansvarsområder vil bli godt ivaretatt fra første dag i Nye Stavanger

2020 og aktuelle ansatte vil bli overført til foretaket i tråd med retningslinjer som er utarbeidet av fellesnemnda for

nye Stavanger.

Lederløftet i NIS med oppstart i 2017 ble videreført i 2018 og fokuserer på samhandlingen mellom administrasjon og

mellomledere. Formålet med Lederløftet er å øke ansvar og oppgaver til ledere og mellomledere for å optimalisere

hver enkelt avdeling og underavdeling. Programmet består i hovedsak av personaloppfølging og økonomi innen eget

ansvarsområde. Med de interne tiltak som er iverksatt er foretaket mer robust for fremtidig vekst og ytterligere

sysselsetting. Fokus på arbeidsoppgaver og ansvarsområder for den enkelte ansatte, bidrar til å styrke den ansattes

rolle i foretaket og ledere blir trent til å arbeide innenfor de rammebetingelser foretaket har å forholde seg til.

Avhengig av samfunnskonjunkturene fremover og eiers vilje til å satse på foretaket er det er sannsynlig at NIS kan

ansette 5-10 nye medarbeidere hvert år de neste 5 årene. Dette er mulig på grunn av fremtidig naturlig avgang fra

organisasjonen, samt foretakets evne til utvikling og endring innenfor viktige ansvarsområder.

Foretaket stiller fortsatt sterkt i konkurransen om arbeidskraft og arbeidsvilkår. Sykefraværet er på nivå med de

beste som det er naturlig å sammenligne oss med. Ved behov for nyansettelser er pågangen stor fra både private og

interne søkere. Sunn arbeidskultur og gode rekrutteringsmuligheter gir godt grunnlag for å lykkes i alle markeder.

Med økte investeringsrammer kan foretaket endelig styrke maskin- og utstyrsparken som i dag preges av forfall og

brekkasje. En slik satsing er avgjørende for å lykkes med våre tjenesteleveranser.

Foretaket ser generelt positivt på fremtiden, og evner stadig å bli en enda bedre samarbeidspartner for Stavanger

kommune både med hensyn til kvalitet, økonomi og beredskap.

 Styret

Foretaket har et styre der 4 av medlemmene er oppnevnt av bystyret og et medlem er valgt av og blant foretakets

faste ansatte. Det har i 2018 vært holdt 7 styremøter og styret har hatt 38 saker til behandling. Styret får jevnlige

oppdateringer på foretakets økonomi, sykefravær, avviksmeldinger i synergi, foretakets satsningsområder samt

øvrige driftsrelaterte forhold.

Styrets oppsummering
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 Styret vurderer foretakets arbeid i 2018 som grundig, bærekraftig og fremtidsrettet. Viktige prosesser er videreført

fra 2017 og forankret i foretakets organisasjon gjennom hele året. I tillegg til å fokusere på å utføre tjenester for

Stavanger kommune på en kostnadseffektiv og god måte blir nye prosjekter igangsatt og gjennomført innenfor

tildelte rammer.

Styret og ledelsen prioriterer HMS høyt og det synes i stabilt gode målinger gjennom hele året. Det synes også

positivt at ledelsen nå vektlegger mer tid på budsjettarbeidet samt resultatoppnåelse i forhold til budsjett. Foretaket

har vist evne til å tilpasse seg endringene i omgivelsene, men samtidig sett nye løsninger innenfor sine

ansvarsområder. Med nye investeringsrammer vil også standarden på maskin- og utstyrspark kunne heves til

nødvendig nivå for å utføre tjenester og beredskapsarbeid på akseptabelt nivå.

Styret ønsker også å trekke frem foretakets evne til å arbeide med fokus på miljøriktige tiltak, ivareta ansattes

rettigheter og samspillet med oppdragsgivere. Det er etter styrets oppfatning viktige forutsetninger for å lykkes også

kommende år.

Takk til alle ansatte i Stavanger natur- og idrettsservice KF. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid der styret fortsatt

skal bidra der vi kan.

10.4.2 Årsoppgjør med noter

Årsoppgjør med noter (PDF) (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/Årsoppgjør-signert.pdf)

10.4.3 Revisors beretning

Revisors beretning (PDF) (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/Revisjonsberetning-2018-NIS-signert.pdf)

10.5 Stavanger utvikling KF

10.5.1 Årsberetning

FORMÅL OG OPPGAVER
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Stavanger utvikling KF skal være et strategisk og effektivt verktøy for å realisere kommunens bolig- og

utbyggingspolitikk. Foretaket ble vedtatt etablert fra 1. juli 2016 som et kommunalt foretak under Stavanger

kommune med hjemmel i kommunelovens kapittel 11.

Stavanger utvikling KF`s kjerneoppgaver er å – utvikle kommunens utbyggingsområder, strategiske

byutviklingsprosjekt og andre utviklingseiendommer – tilrettelegge for overordnet infrastruktur i utbyggingsområder

– skaffe eiendommer til kommunale og offentlige utbyggingsbehov. Til grunn for foretaket virksomhet ligger

kommunens bolig- og utbyggingspolitikk som fremkommer i kommuneplanen, utbyggingsplan og handlings- og

økonomiplaner.

Foretakets virksomhet skal primært utøves i Stavanger med utgangspunkt i foretakets eiendomsportefølje. Stavanger

utvikling KF kan også eie og erverve eiendommer og inngå samarbeidsprosjekter i andre kommuner, så sant dette kan

bidra til regional tilrettelegging av ønsket byutvikling. Foretakets kan danne datterselskap når dette er

hensiktsmessig.

Foretaket skal være selv�nansierende i den forstand at det ikke ytes årlig driftstilskudd fra kommunen.

Foretakets strategiske mål er tydelig de�nert i dokumentet Eierstrategi for Stavanger  utvikling KF , vedtatt av

bystyret 9.mai.2016:

Foretaket skal være kommunens viktigste verktøy for å nå mål om boligproduksjon -ledende og
fremtidsrettet

Foretaket skal være pådriver for utvikling av strategiske byutviklingsprosjekter – en aktiv aktør – der det
er formålstjenlig

Foretaket skal være en kostnadseffektiv og leveringsdyktig aktør, av eiendommer til kommunale og
offentlige utbyggingsbehov

Foretaket skal ha en sentral posisjon i forhold til eksterne/private aktører – strategisk og operativt – både
innenfor bolig- og næringsutvikling

Til enhver tid arbeide for å optimalisere verdiene av eiendommene i forhold til marked

Foretaket skal gjøres i stand til å foreta strategisk oppkjøp

Virksomheten skal være selv�nansierende

Foretakets handlinger og disposisjoner skal preges av langsiktighet og mål om begrenset risiko

Foretrukken arbeidsgiver

Visjon – Vi skaper an attraktiv by 

Verdier – Handlekraft, ansvarlig og modig

STYRET OG ADMINISTRASJON

Foretakets styre består av seks medlemmer, fem folkevalgte og en representant valgt av ansatte. Av disse er det �re

menn og to kvinner. Styremedlemmene har personlige varamedlemmer. Styret har utarbeidet styreinstruks.

Det er i 2018 avholdt 9 styremøter.

Styret har i 2018 foretatt en egenevaluering av styrets virksomhet og sammensetning.

Foretaket har 10 årsverk som består av 3 kvinner og 7 menn. I tillegg kommer sentrale økonomiske- og administrative

tjenester som deles med Stavanger boligbygg KF, der vår andel utgjør 0,9 årsverk. Utover dette er det inngått egne
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tjenesteavtaler med støttefunksjoner i Stavanger kommune.

Stavanger utvikling KF har sine lokaler i Løkkeveien 51 og har kontorfellesskap med Stavanger boligbygg KF.

Stavanger utvikling har høsten 2018 arbeidet med alternativ lokalisering av virksomheten. Det er inngått leieavtale

med Statens vegvesen om lokaler i Bergelandsgården AS – overtagelse medio februar 2019.

ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

Den vedtatte arbeidsgiverstrategien til Stavanger kommune, med «Etisk standard for ansatte» ligger også til grunn for

foretakets arbeid. Dette innebærer at foretaket skal ha en høy etisk standard.

Foretaket legger vekt på å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven.

Stavanger utvikling KF er opptatt av å opprettholde og videreutvikle et høyt faglig nivå. På bakgrunn av dette er det

avholdt �ere seminar og prosjektmøter der tverrfaglig satsing og utvikling ble berørt via felles arbeid. I tillegg til

kompetanseheving bidrar dette også til bedre felles forståelse av oppgaver som foretaket står overfor, samt bedre

samhandling.

Stavanger utvikling KF har valgt å ikke ta del i kommunens medarbeiderundersøkelser ettersom vi er få ansatte. Det

er gjennomført medarbeidersamtaler.

Styret anser arbeidsmiljøet som meget godt.

I 2018 har en registrert et sykefravær på 0,8 %. Sykefraværet anses ikke å være arbeidsrelatert.

Det er inngått avtale med Bedriftshelsetjenesten om leveranse av bedriftshelsetjenester.

Stavanger utvikling KF samarbeider med Stavanger boligbygg KF og IT-avdelingen om verneombud, brannvern, ol.

Dagen virksomhet gir ingen negativ påvirkning av ytre miljø. Det arbeides for å få i stand gode rutiner og prosedyrer

for i minst mulig grad påvirke ytre miljø ved fremtidige prosjekter.

AKTIVITET 2018

Stavanger utvikling �kk på plass en komplett målmatrise januar 2018 som grunnlag for prioritering og rapportering.

Foretakets webside ble ferdigstilt februar 2018.

Stavanger utvikling KF ble utsatt for økonomisk svindel i mai 2018. Ble håndtert av styret i styremøte den

25.05.2018.

Etter påpeking fra revisjonen i årsoppgjørsnotat 2017, er det etablert nye rutiner fra og med regnskapsåret 2018 der

daglig leders utgifter godkjennes av styreleder.

Arbeidet med foretakets eiendomsportefølje – 200 eiendommer alt i alt – ble videreført i 2018. Her er gjort en

vurdering av hvilke eiendommer som anses å ha utviklingspotensialer og hvilke som kan/bør avhendes. 18

eiendommer er i prosess for salg. Det er startet opp et arbeid for utvikling av et økonomisk analyseverktøy for

drift/investeringer av eiendommer/bygg og økonomiske analyser ifm strategiske kjøp – som et beslutningsgrunnlag.

Det er i løpet av 2018 foretatt en gjennomgang av foretakets eiendommer som Stavanger eiendom forvaltet. Utgifter

og inntekter knyttet til disse ble opprinnelig bokført i bykassen og overført til foretaket ved årsoppgjør. Fra og med

regnskapsåret 2019 vil foretaket selv stå for fakturering av leieforhold og alle utgifter og inntekter vil bli direkte

bokført i foretakets regnskap.
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Av større utviklingsarbeider med betydelig ressursbruk kan trekkes frem videreutvikling av Jåttåvågen 2,

arkitektkonkurranse Nytorget, mulighetsstudie knyttet til Teknikken og eiendommer ved Lagårdsveien, utvikling

Østre Havn – Bekhuskaien (rettsbygning), sentrallager tomt på Forus, forhandling Madla Revheim og

eiendomsutvikling Ullandhaug.

Stavanger utvikling har vært aktive i sitt arbeid inn mot kommunedelplan for Stavanger sentrum og Interkommunal

kommunedelplan for Forus.

Stavanger utvikling KF har etter vår vurdering tatt en posisjon i markedet som en betydningsfull aktør og

tilrettelegger. Stavanger utvikling sin rolle er etter hvert blitt langt tydeligere – både innen kommunen og eksternt i

markedet.

Område- og eiendomsutvikling

Jåttåvågen2 – er foretakets største og viktigste utviklingsprosjekt (bolig/næring, 205.000 m2 BRA, potensiale = ca.

1300 boliger og 6000 arbeidsplasser). Foruten forvaltning av foretakets eiendommer/bygg, har en i 2018 brukt

betydelige ressurser på å optimalisere gjeldende områdereguleringsplan, tilpasning av bussvei gjennom området og

forberedende arbeider knyttet til partnersøk for videre utvikling av eiendommene.

Parallelt med dette pågår prosjektering og gjennomføring av teknisk infrastruktur. Skråtårnet inngår i foretakets

eiendomsportefølje. Skråtårnet medfører betydelig driftskostnader.

Atlanteren  – totalt ca. 880 boliger, derav ca. 450 boliger som tilligger Stavanger utvikling KF. Det er inngått avtale om

utbygging av området med Østerhus AS. Stavanger utvikling har ansvaret for gjennomføring av overordnet

infrastruktur, noe som forventes startet opp høst 2019.

Nytorget  – foretaket har fått ansvar for å drive frem prosjekt Nytorget i nært samarbeid med øvrige enheter i

kommunen. I 2018 gjennomførte Stavanger utvikling en begrenset Plan og designkonkurranse med juryering i

desember samme år. Offentliggjøring av vinner ila januar 2019.

Stavanger utvikling har utført påkrevde utbedringsarbeider ved Jugendmuren. Utearealer er midlertidig oppgradert

og tatt i bruk – Nyparken åpnet våren 2018. Arbeidet er gjort i samarbeid med mange ulike aktører.

Utviklingsarbeidet på Nytorget skjer i nært samarbeid med Entra Eiendom AS.

Sentrallagertomt Forus – Stavanger utvikling KF overtok brannstasjonsbygningen i mai 2017. Som oppfølging av

samarbeids- og leieavtale med Creator Makerspace, har Stavanger utvikling foretatt betydelig utbedringer av bygget

og tilpasning nytt formål – Forus LAB. Smartby Stavanger er involvert og er gitt en plass i bygget. Forus LAB åpnes

formelt februar 2019.

Foretaket bistår for øvrig i arbeid med relokalisering av IKS Renovasjon og VA- verket, sistnevnte arbeides det med

lokalisering til nybygg på Åsen (tidligere Ungdommens motorsportsenter). Sentrallagertomten er i forslag til

Interkommunal kommunedelplan for Forus vist som et av tre sentrale utviklingsområder på Forus – SU er involvert i

pågående planprosess for å sikre gode rammer for realisering av området.

Teknikken – det gjennomføres mulighetsstudier, taksering og økonomiske analyser av eiendommen, inkludert

eksisterende bygg. Dette som et grunnlag for vurdering og beslutning av fremtidig bruk – offentlig program/bolig.

Lagårdsveien – SU har gjennomført 1. fase av en mulighetsstudie av brannstasjonstomt og eiendommer sør for

Skattens Hus. Dette som en aktiv oppfølging av Sentrumsplanens disposisjoner – der disse er vist benyttet til

kombinert formål – vesentlig kontor.
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Ullandhaug/sykehusområde  – Stavanger utvikling KF er grunneier i området. I tillegg er Stavanger kommune deleier

(15%) i de eiendommer som Rogaland fylkeskommune besitter. Foretaket er gitt i oppdrag å representere Stavanger

kommune i arbeidet med å utarbeide en modell for videre utvikling av de arealer som gjenstår etter at en vesentlig del

av disse i 2017 ble solgt til Helse Stavanger (nytt sykehus). Det arbeides med en avtale med Rogaland fylkeskommune.

Infrastruktur

 Madla Revheim – områdereguleringsplan ble godkjent våren 2018. Stavanger utvikling er i forhandlinger med

Hafrsby AS og Coop om avtale for planlegging/gjennomføring av overordnet infrastruktur. Til grunn for dette ligger

den forståelse av at partene ser det som nødvendig at Stavanger utvikling KF skal ha en sentral rolle for

gjennomføring av overordnet infrastruktur. Totalt utgjør kostnader til overordnet i størrelsesorden kr. 1,1 mrd som

adresseres til utbyggere i området. 

Foretaket har i dag en mindre eiendom med utviklingspotensialer, vil kunne gi ca. 200 boenheter. Det er regulert inn

et omfattende offentlig program som foretaket på sikt skal utvikle/byggemodne.

Hillevåg og Paradis – Stavanger utvikling KF har en koordinerende rolle for å gjennomføre sentrale deler av

overordnet infrastruktur i området. Det er utarbeidet en anleggsbidragsavtale for undergang ved Sandvikveien med

tilhørende vegomlegginger. De større grunneierne har uttrykt støtte til avtaleformen som antas å bli signert i løpet av

1. kvartal 2019. Det er satt i gang arbeid om mulig kjøp av Essotomten (Bane Nord Eiendom) som er regulert til

friområde. Foretaket har intensjon om å forskottere nødvendige investeringer med anleggsbidrag fra utbyggere.

Sikre offentlige behov

Ny rettsbygning – Stavanger utvikling har en rolle på vegne av Stavanger kommune for å bidra aktivt med

tilrettelegging av tomt for ny rettsbygning i Stavanger. Stavanger formannskap har vedtatt at rettsbygning skal

lokaliseres til Bekhuskaien. Arbeidet gjøres i nært samarbeid med Stavangerregionen Havn IKS. Det holdes jevnlig

kontakt med Stavanger tingrett og Domstolsadministrasjonen.

Brannstasjoner  – foretaket har vært involvert i utredning- og analysearbeidet vedrørende lokalisering av ny

brannstasjon i Østre bydel. Brannstasjonstomt i Schanceholen ble overlevert til Stavanger Eiendom høsten 2018.

Vålandstunet  – etablering av seniorboliger i privat regi. Stavanger utvikling har gjennomført forhandlinger med Ineo

Eiendom om salg av eiendommen, antatt signering februar 2019.

ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP

Årsregnskapet for Stavanger utvikling KF avlegges med et regnskapsmessig resultat på kr 0 etter at der er tilført kr

6,2 mill. fra egenkapital.

Linje Særbudsjett Stavanger utvikling KF Regnskap 2018 Justert budsjett 2018 Avvik

1 Sum driftsinntekter 25 466 26 000 -534

2 Sum driftskostnader 29 323 31 665 2 342

3 Driftsresultat -3 857 -5 665 1 808

4 Sum �nanstransaksjoner -2 346 -2 200 -146

5 Ordinært resultat -6 203 -7 865 1 662
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Foretakets driftsinntekter i 2018 var på kr 25,5 mill. (linje 1 i tabell over) og består av inntekter fra salg av tomter (kr

16,6 mill.), leieinntekter knyttet til utleie av bygg og grunn (kr 7,8 mill.), samt inntekter relatert til salg av tjenester (kr

1,1 mill.). De samlede driftsinntektene var kr 0,5 mill. lavere i forhold til justert budsjett.

I løpet av 2018 er det regnskapsført kr 16,6 mill. i salgsinntekter. Det er solgt to erstatningstomter, en i Husabøryggen

og en i Søra Bråde, for kr 3,9 mill. Resterende salgsinntekter på kr 12,7 mill. er relatert til internsalg til Stavanger

kommune og gjelder salg av brannstasjonstomt Schancheholen og salg av eiendommer til Jåtten skolegård. Korrigert

for kostnadsført verdi av solgte eiendommer (varekostnad som inngår i linje 2- driftskostnader) utgjorde netto

salgsgevinst kr 1,9 mill.

I driftskostnader (linje 2) inngår ulike kostnader relatert til foretakets drift og virksomheten for øvrig. Dette omfatter

blant annet kostnadsført bokført verdi av solgte eiendommer (varekostnad), personalkostnader, drift og

vedlikeholdskostnader av eiendommer, leiekostnader, kjøp av tjenester og honorarer.

Siden foretaket fører regnskap etter regnskapslovens regler skal kostnader som er påløpt for å skape en inntekt

resultatføres i samme periode som inntekten (sammenstillingsprinsippet). Det innebærer at investeringskostnader og

personalkostnader som kan henføres til investeringsprosjekter kan periodiseres/aktiveres. I 2018 utgjør aktiverte

kostnader kr 19,2 mill., hvorav aktiverte lønnskostnader var på kr 2,7 mill. og aktiverte rentekostnader kr 1,9 mill.

Samlet investeringsnivå i 2018 var kr 81 mill. av en investeringsramme på kr 170 mill.

Foretakets driftskostnader for 2018 var om lag kr 0,5 mill. høyere enn reelt på grunn av økonomisk svindel som

foretaket ble utsatt for. En rutinesvikt medførte til at uberettiget beløp ble utbetalt. Forholdet er politianmeldt.

 I �nanstransaksjoner (linje 4) inngår rentekostnader knyttet til konsernintern gjeld korrigert for aktiverte renter.

Ordinært resultat (linje 5) i 2018 var kr -6,2 mill. som er kr 1,7 mill. bedre enn budsjettet la opp til som følge av noe

lavere driftskostnader enn forutsatt.

Bruk av egenkapital i 2018 var kr 6,2 mill. (linje 6).

Balanse

Linje Særbudsjett Stavanger utvikling KF Regnskap 2018 Justert budsjett 2018 Avvik

6 Overført fra annen egenkapital 6 203 7 865 -1 662

7 Årsresultat - 0 0

Linje Balanse Regnskap 2018 Regnskap 2017 Endring

  Eiendeler      

1 Anleggsmidler 1 770 1 735 35

2 Omløpsmidler 523 747 481 296 42 451

  Sum eiendeler 525 517 483 031 42 486

3 Egenkapital 299 217 307 818 -8 601
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Anleggsmidler (linje 1 i tabell over) er de eiendelene foretaket har til varig eie eller bruk. Foretakets anleggsmidler

består av egenkapital KLP og aksjer. Bokført verdi av anleggsmidlene var på kr 1,7 mill. ved utgangen av 2018.

Omløpsmidlene (linje 2) omfatter utviklingseiendommer og tomter, kunde fordringer, andre fordringer, bankinnskudd

o.l. Bokført verdi av omløpsmidlene var på kr 523,7 mill. per 31. desember 2018, noe som er en økning på kr 42,4 mill.

fra 2017. Av denne økningen utgjør økning av varebeholdning (utviklingseiendommer og tomter) kr 63,9 mill.,

kundefordringer kr 15 mill. og reduksjon av bank kr 36,5 mill. Bankinnskudd per 31.12 utgjorde kr 60,6 mill.

Bokført egenkapital (linje 3) var per 31. desember 2018 på kr 299,2 mill., som er kr 8,6 mill. lavere enn ved utgangen

av 2017. Reduksjonen skyldes korrigering av foretakets åpningsbalanse på kr 2,4 mill. og redusering av egenkapital på

kr 6,2 mill. som ble disponert til saldering av regnskapsresultat.

Langsiktig gjeld (linje 4) var per 31. desember 2018 på kr 157 mill. Dette er en reduksjon på kr 5,5 mill. fra 2017.

Reduksjonen er relatert til nedbetaling av gjeld til Stavanger kommune. I 2018 ble det ikke tatt opp lån.

Kortsiktig gjeld (linje 5) ble økt med kr 56,5 mill. fra 2017 til 2018 og utgjorde kr 69,2 mill. ved utgangen av året.

Kortsiktig gjeld er gjeld som skal betales tilbake innen ett år.

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgraden. Nøkkeltallene forteller noe om foretakets

evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser med utgangspunkt i alle eller de mest likvide omløpsmidlene.

Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1. De

mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er klassi�sert som omløpsmidler, og

som raskt kan omgjøres i kontanter.

Likviditetsgrad 2 var på 1,1 % ved utgangen av fjoråret.

Soliditet er i økonomi et uttrykk for en bedrifts evne til å tåle tap. En generell hovedregel er at jo større andel

egenkapital som �nansierer selskapet, jo høyere og bedre er soliditeten.

Foretakets egenkapitalprosent i 2018 var 56,9 %. Dette er en reduksjon på 6,8 % i forhold til året før.

Foretaket må ha en viss likvid beholdning siden inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tidspunkt. Størrelsen på

denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på inn- og utbetalinger. Differansen mellom omløpsmidler og

kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet gir også uttrykk for foretakets likvide situasjon.

Arbeidskapitalen ble redusert med kr 14 mill. i 2018. Dette betyr at kortsiktig gjeld økte mer enn omløpsmidlene.

FORUTSETNING FOR FORTSATT DRIFT

Stavanger utvikling KF har en positiv utvikling med et godt resultat og solid balanse. Foretakets omløpsmidler består i

all hovedsak av tomter som ikke er de mest likvide omløpsmidler som raskt kan omgjøres i kontanter. Med tanke på

foretakets likviditet og evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser, samt betjening av framtidige låneforpliktelser er

Linje Balanse Regnskap 2018 Regnskap 2017 Endring

4 Langsiktig gjeld 156 956 162 463 -5 507

5 Kortsiktig gjeld 69 344 12 750 56 594

  Sum egenkapital og gjeld 525 517 483 031 42 486
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det nødvendig å bygge opp egenkapital for å kunne realisere oppgaver iht bystyrets vedtak for handlings- og

økonomiplan 2019-2022.

Etter styrets vurdering er forutsetningene for fortsatt drift til stede.

10.5.2 Årsoppgjør med noter

Årsoppgjør med noter (PDF) (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/Årsregnskap-2018-Stavanger-utvikling-KF.pdf)

10.5.3 Revisors beretning

Revisors beretning (PDF) (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/Revisjonsberetning-2018-signert.pdf)

10.6 Stavanger boligbygg KF

10.6.1 Årsberetning

FORMÅL OG OPPGAVER

Stavanger boligbygg KF skal være et sentralt verktøy i Stavanger kommunens boligpolitikk. Rammene for

virksomheten vil følgelig fastsettes i ulike kommunale planer og strategier, herunder kommuneplanen, handlings- og

økonomiplaner, boligsosial handlingsplan og vedlikeholds strategi for bygg og uteområder. Visjonen for det

boligsosiale arbeidet i Stavanger kommune er at «alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø».

Stavanger boligbygg KF ble vedtatt etablert i bystyret fra 1. juli 2016 som et kommunalt foretak under Stavanger

kommune med hjemmel i kommunelovens kapittel 11.

Foretakets strategiske mål er tydelig de�nert i dokumentet Eierstrategi for Stavanger  bolig KF , vedtatt av bystyret

9.mai.2016. Der kommer det tydelig fram at foretaket skal:

eie den kommunale boligmassen
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ha ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold og utvikling av de kommunale boligene

stille boligene til disposisjon for Helse og velferd/Boligkontoret som tildeler boligene

være en profesjonell forvalter og byggherre, herunder sikre realkapitalen gjennom verdibevarende
vedlikehold

drives etter forretningsmessige prinsipper

ha ansvar for at det etter behov bygges etablererboliger og utleieboliger- både til vanskeligstilte og andre

være et sosialt virkemiddel for å framskaffe boliger til målgruppen som kommunen til enhver tid ønsker å
tilgodese med et tilbud om bolig

inngå leiekontrakt med den enkelte leieboer

sammen med Boligkontoret utgjøre kommunens boligsosiale tilbud

være kommunens kompetanseenhet innenfor offentlig boligforvaltning bl.a. gjennom plan-, strategisk- og
innovasjonsarbeid

innenfor sitt ansvarsområde bidra til å realisere mål fastsatt av bystyret i ulike kommunale planer og
strategier

Stavanger boligbygg KF skal være et sentralt verktøy i Stavanger kommunens boligpolitikk. Foretaket vil stimulere til

utvikling av nye konsepter som kan sikre at ulike målgrupper vil kunne skaffe seg en selveid bolig til en lavere pris enn

markedspris.

STYRE OG ADMINISTRASJON

Foretakets styre består av seks medlemmer, fem folkevalgte og en representant valgt av ansatte. Av disse er det �re

menn og to kvinner. De folkevalgte styremedlemmene har personlige varamedlemmer.

Styret har i 2018 hatt 7 møter og behandlet 37 saker.

Ved utgangen av året hadde Stavanger boligbygg KF 16 ansatte, 6 kvinner og 10 menn. I tillegg kjøper foretaket noen

administrative tjenester av kommunen i henhold til egne tjenesteavtaler. Dette gjelder blant annet regnskap, revisjon,

IT, bedriftshelsetjeneste o.l. Sykefravær var på 0,97 %.

ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

Den vedtatte arbeidsgiverstrategien til Stavanger kommune, med «Etisk standard for ansatte» ligger til grunn for

foretakets arbeid. Dette innebærer at foretaket skal ha en høy etisk standard.

På grunn av lavt antall ansatte har foretaket ikke eget Arbeidsmiljøutvalg (AMU). Det er imidlertid holdt ukentlige

samarbeidsmøter hvor alle ansatte deltar.

Stavanger boligbygg KF legger vekt på å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i strid med

likestillingsloven.

Bedriftshelsetjenester leveres av Stavanger kommune.

I 2018 er det registrert et sykefravær på 1,16 %. Sykefraværet anses ikke å være arbeidsrelatert.

Stavanger boligbygg KF samarbeider med Stavanger utvikling KF og IT-avdelingen om verneombud, brannvern, ol.

Det arbeides for å få i stand gode rutiner og prosedyrer for i minst mulig grad påvirke ytre miljø.
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AKTIVITET 2018

Drift og utleie av boligene går uavbrutt. Det merkes fortløpende på henvendelsene fra leietakere at

vedlikeholdsnivået er kritisk lavt. Forventningene til vedlikehold og oppussing er stort, også fra interne leietakere som

benytter våre lokaler til kontorer og base.

Daglig henvender beboere seg vedrørende vedlikehold. Det er krevende for de ansatte å avvise henvendelsen på et

forhold som åpenbart skulle vært utbedret. Det er utvilsomt at husleien i enkelte tilfeller ikke står i stil med

leieobjektet. Det er grunn til å kunne frykte at betydelige husleieinntektene kan bortfalle som direkte konsekvens av

det utelatte vedlikeholdet.

Stavanger boligbygg KF ferdigstilte det siste selvbyggerfeltet, Tastarustå B1 og B2, med totalt 88 boliger. Vi anser oss

godt fornøyd med totalprosjektet, det gjenstår imidlertid en tvistesituasjon som har krevd mye av vår organisasjon.

Saken vil strekke seg inn i 2019. Det er krevende å stå i slike saker og det har vært nødvendig med ekstern bistand.

I høst ble arbeidet med å tilstandsvurdere boligene styrket. Vårt nye FDV-system, IK-bygg (https://kommune.ikbygg.no/) ble tatt i

bruk med nytilsatt ressurs. Dette er i tråd med forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunalt vedlikehold om å få

bedre oversikt over tilstanden ved boligene.

Planlegging for realisering av et bofellesskap i Gunnar Warebergs vei for Foreldregruppe 2, startet opp tidlig høst.

Bofellesskapet skal ha 7 beboere med PUH, samt en base som vi vil eie. Forventningen er at prosjektet er realisert

innen 2 år.

KOMMUNALE BOLIGER

Boligmassen som foretaket forvalter har fra 2017 til 2018 blitt redusert med en enhet. Ved utgangen av året hadde

foretaket 2 575 leiligheter til forvaltning fordelt på totalt 170 000 m2. Boligmassen kan klassi�seres under to

hovedgrupper: ordinære boliger og bofellesskap og omsorgsboliger.

Foretaket eier alle boligene med unntak av 45 omsorgsboliger fordelt på sykehjemmene Ramsviktunet og Rosendal,

som er integrert i sykehjem og eies av Stavanger eiendom, men forvaltes av boligforetaket.

Når det gjelder eierforhold utgjør egne boliger (selveier) 1 665 leiligheter og 910 borettslagsleiligheter tilknyttet

OBOS og BATE.
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Boligene har ulik størrelse. Slik som det framgår av �gur under består ca. 65 % av boligmassen av toroms leiligheter.

Tilgang og avgang boliger

Omsorg‑/ bofellesskap Ordinære boliger I alt
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 Boliger som inngår under gruppen omsorgsboliger/bofellesskap er redusert med ti enheter sammenlignet med året

før. Reduksjonen skyldes følgende forhold:

I Ramsvigkroken 4 er det frigjort 13 av 28 leiligheter i forbindelse med bygging av demenslandsby. I
tillegg er det revet ett bofellesskap for mindreårige �yktninger for å bygge skole.

Fire leiligheter i bofelleskap psykiatri er tatt i bruk på Lassa.

Antall ordinære kommunale boliger er økt med ni enheter. Endringen skyldes følgende forhold:

Det er kjøpt inn 7 rekkehus i Elias Tastas gate. I Kari Trestakkvei er det tatt i bruk 10 nye leiligheter.

Det er solgt 5 hus med 6 leiligheter.

To hus er tatt ut av bruk

Tabell under viser endring i boligmassen de tre siste årene.

Istandsetting av boliger

I 2018 ble det avsatt kr 40 mill. til oppussing av boliger i forbindelse med ut-/inn�ytting. I løpet av året ble det

oppusset totalt 380 leiligheter til en total kost på kr. 50,9 mill., som er kr 10,9 mill. høyere enn budsjettert. Dette gir en

snittpris per bolig på kr. 133 940.

Selv om antall oppussede boliger i 2018 er 27 færre leiligheter enn året før, ble oppussingskostnader kr 11,7 høyere

sammenlignet med regnskapsåret 2017. Alle oppussinger er nøye vurdert til en nøktern standard, men som følge av

tidligere utsatt vedlikehold øker renoverings omfang ved inn- og ut�ytting.

I 2018 er det i større grad foretatt utskifting av kjøkkeninnredninger som ikke lar seg lenger �kse med kosmetisk

vedlikehold i form av maling. Mange av disse er fra byggeår eller fra 80-90 tallet. Det samme gjelder vinduer,

garderobeskap, gulvbelegg, og bad som trenger totalrenovering. I tillegg ble det også skiftet ut gamle sikringsskap

med skrusikringer, samt monterer komfyrvakt på nye kjøkken.

  2018 2017 2016

Omsorg/bofellesskap kjøpt/ bygget 4 -1 10

- herav kjøpte (bbl)      

- herav nybygde/ombygde     8

Ordinære, kjøpt / bygget 17 6 6

Sum tilgang 21 5 24

Solgt/ombygd 6 7 3

Tatt ut av bruk 16 7 13

Sum avgang 22 14 16

Sum endring -1 -9 8
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Boligkontoret har i 2018 tildelt 302 boliger, hvorav 101 er bytter til annen kommunal bolig. Bytter er en naturlig ting

av boligforvaltningen i og med at leietakernes livssituasjon stadig endres. Bytter er imidlertid kostnadskrevende og

innebar i 2018 oppussingskostnader på kr 13,5 mill. Stavanger boligbygg har en løpende dialog med boligkontoret, for

å holde antall bytter på et så lavt nivå som mulig.

VEDLIKEHOLDSETTERSLEP

Foretakets eiendomsportefølje omfatter totalt 2 575 leiligheter med en varierende tilstand, fra helt nye boliger til

rehabiliteringsobjekter. For å angi byggetekniske tilstandssvekkelser på eiendommene benyttes følgende”

tilstandsgrader”: TG0 (ingen avvik), TG1 (mindre eller moderate avvik), TG2 (vesentlige avvik) og TG3 (stort eller

alvorlig avvik).

I 2013 ble tilstand av kommunens bygg kartlagt. Kartleggingen viste at gjennomsnittlig teknisk tilstand var på 1,65 for

kommunale boliger. Oppgraderingsbehovet for kommunale boligbygningsmassen den gang ble anslått til ca. kr 500

mill.

Foretakets langsiktige mål er å bringe bygningsmassen til god teknisk standard (tilstandsgrad 1). Som følge av

kommunens økonomiske utfordringer er verdibevarende vedlikehold av boligmassen ikke styrket i 2018 utover

disponering av eget vedlikeholdsfond, samt omdisponering av egne midler grunnet endret låneopptak. Oppgradering

av boligmassen til god teknisk standard skjer i kombinasjon av verdibevarende vedlikehold og salg av boliger i dårlig

teknisk stand. Utfordringen er at forfallet øker eksponentielt med tiden når vedlikeholdet utsettes. Se �gur under.

Ut�yttingsår 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Til bbl m/eget innskudd 10 7 6 8 15 10 19 10 9 10

Til selvbygger/ eget hus/leil 22 16 29 40 40 27 29 23 28 19

Til privat leieforhold 25 44 54 30 40 45 61 99 84 84

Til alders/sykehjem 10 22 15 29 22 29 34 17 23 28

Død 45 45 37 51 45 37 36 46 33 43

Flyttet fra byen 23 32 30 28 14 30 40 41 29 30

Utkastelse 15 24 20 27 15 28 25 28 24 26

Bytte til annen kom.leil. 35 48 39 77 67 69 90 97 118 101

Revet/solgt/brann 41 23 18 14 32 9 12 9 17 24

Antall pusset opp 302 306 307 309 308 325 394 393 407 380

Oppussingsutgifter pr. år 30,1 29 30,3 27,7 35,6 45,7 36,7 37,3 39,2 50,9

Oppussingsutgifter pr. leil. 99,6 94,9 98,8 89,665 115,73 140,6 93,3 94,9 96,5 133,94
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Dagens vedlikeholds situasjon er uholdbar. Forfaller øker og blir mer og mer kostbart å ta igjen. Det er solgt unna

eiendommer som totale renoveringsobjekter fordi forfallet var kommet så langt at det var umulig å rette det opp

innenfor gitte rammer. Verditapet ved denne praksisen er ikke tallfestet, men er betydelig.

Forvaltningsrevisjon av vedlikeholdsetterslep i kommunale bygg ble utarbeidet i 2018 etter en bestilling fra

kommunens kontrollutvalg. Rapporten konkluderte med at tilstandsgradene for kommunale formolsbygg (skoler,

barnehager og sykehjem) er stort sett tilfredsstillende, mens for boliger synes situasjonen å være mer kritisk.

Vedtatt handlings- og økonomiplan legger ikke til grunn opptrapping av vedlikeholdsmidler, som medfører at �ere

eiendommer vil forfalle ytterligere og vil måtte vurderes solgt. Dette er ikke et strategisk riktig perspektiv. Disse

boligene må en erstatte enten ved kjøp eller ved utbygging. Finansiering av nye boliger vil medføre økt låneopptak

som vil redusere et allerede lavt vedlikeholdsbudsjett, da vedlikeholdsmidlene ville måtte bli omdisponert til dekning

av økte kapitalkostnader.

ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP

Driftsregnskapet til Stavanger boligbygg KF avlegges med et regnskapsmessig merforbruk på kr 6,4 mill., etter at det

er disponert kr 15 mill. fra vedlikeholdsfondet og betalt utbytte på kr 20,4 mill. til Stavanger kommune.

Linje Hovedoversikt drift Regnskap 2018 Justert budsjett 2018 Avvik

1 Sum driftsinntekter 248 450 241 789 6 661

2 Sum driftskostnader 258 021 242 789 -15 232

3 Brutto driftsresultat -9 571 -1 000 -8 571

4 Sum �nanstransaksjoner -42 725 -45 000 2 275

5 Motpost avskrivninger 30 927 31 000 -73

6 Netto driftsresultat -21 369 -15 000 -6 369

7 Bruk av avsetninger 15 000 15 000 0
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Driftsinntekter

Foretakets driftsinntekter i 2018 var på kr 248,4 mill. (linje 1 i tabell over). Inntektene fordeler seg mellom

husleieinntekter (kr 243,1 mill.), momskompensasjon (kr 4,1 mill.), samt andre diverse inntekter som refusjoner og

internsalg til kommunen og kommunale foretak (kr 1,2 mill.).

Samlet sett var driftsinntektene kr 6,7 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes i all hovedsak fakturert leie av

kontorer og møteroms arealer i bofellesskapene (kr 5,8 mill.) til Helse og velferd som disponerer disse arealene.

Fakturert beløp gjelder for regnskapsårene 2017 og 2018 og har tilsvarende motpost på utgiftssiden (tapsavsetning)

siden beløpet ikke er innbetalt til foretaket. I løpet av de siste årene har foretaket vært i dialog med Helse og velferd

om fastsettelse av leienivå, i tillegg til at det er utarbeidet en leiekontrakt knyttet til disponering av arealene.

Rådmannen ønsket å utsette saken til en helhetlig avklaring av økonomiske forhold mellom foretaket og bykassen. Så

lenge arealene disponeres av Helse og velferd har en i henhold til husleieloven anledning til å kreve husleie. Leien er

ment å dekke utgifter knyttet til disse eiendommene, som kapitalkostnader, forvaltnings-, drifts- og

vedlikeholdsutgifter.

De samlede husleieinntekter var på kr 243,1 mill. Korrigert for utgiftsført leietap på kr 9,9 mill. var netto leieinntekt i

2018 kr 233,2 mill. Med leietap menes den leieinntekten en går glipp av i det tidsrommet en bolig av ulike årsaker står

tom. Av det samlede leietapet på kr 9,9 mill. skyldes kr 2,9 mill. at leilighetene ikke ble leid ut av Helse og velferd og

Flyktning seksjonen, som disponerer leilighetene. Totalt leietap har økt beløpsmessig i forhold til tidligere år, mens

antall dager per oppusset enhet er stabilt. Leitap i 2018 var kr 0,6 mill. høyere enn budsjettert.

Boligforetaket eier den kommunale boligmassen og står for utbygging, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av

den, mens Helse og velferd har tildelingsansvar for boligene. Når boligene står tomme, er det boligforetaket som får

et økonomisk tap i form av manglende inntekter / leietap. Økonomisk ansvar bør plasseres til den enheten som kan

påvirke / redusere det økonomiske tapet. Dette er også innarbeidet i foretakets budsjettforslag til 2019-2022, mens

rådmannen har utsatt behandling av denne saken. I tillegg har rådmannen utsatt avklaringer relatert til gjengsleie og

full kostnadsdekning av investeringsprosjekter som bestilles av Helse og velferd (bykassen) og realiseres i regi av

foretaket.

For at foretaket skal ha forsvarlig drift framover og drive etter bystyrets intensjon er det avgjørende å ta en prinsipiell

avklaring av overnevnte økonomiske forhold.

Driftskostnader

Foretakets driftsutgifter i 2018 var på kr 258 mill. (linje), som er kr 15,2 mill. høyere enn budsjettert. Tapsavsetning av

leie var på kr 7 mill., hvorav kr 5,8 mill. er knyttet til ikke betalt leie av helse og velferd, og kr 1,27 mill. ubetalte

fordringer eldre enn ett år. Korrigert for tapsavsetninger og fordelte utgifter på kr -1,9 mill. ligger driftsutgifter kr

10,2 mill. over budsjettet. Av merkostnaden utgjør kr 1,9 mill. leietap og tap på fordringer og resten er relatert til

utgifter knyttet til kommunale boliger.

I driftskostnader inngår ulike kostnader relatert til foretakets drift og virksomheten for øvrig. Kostnader til foretakets

drift omfatter blant annet personalkostnader, leie av lokaler, kjøp av tjenester, honorarer ol.

Linje Hovedoversikt drift Regnskap 2018 Justert budsjett 2018 Avvik

8 Regnskapsmessig resultat -6 369 0 6 369
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Kostnader til virksomheten kan hovedsakelig deles inn i faste kostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader. Faste

kostnader utgjør en stor andel av de samlede kostnadene og omfatter faste utgifter som husleie til borettslag,

forsikring, serviceavtaler, strøm, eiendomsavgifter, driftsinstrukser og mye mer. I 2018 var det avsatt kr 86 mill. til

faste kostnader, mens utgifter var kr 2 mill. høyere enn budsjettert.

Drifts- og vedlikeholdskostnader utgjør differansen mellom de samlede kostnadene og driftskostnadene.

Justert budsjett for 2018 var på kr 76,4 mill., hvorav kr 50 mill. til driftskostnader (kr 40 mill. til istandsetting av

leiligheter ved inn- og ut�ytting og kr 10 mill. til straksvedlikehold) og kr 26,4 mill. til vedlikehold. I 2018 ble det

disponert kr 82,6 mill. til drift og vedlikehold, som er ca. kr 6,2 mill. mer enn budsjettert.

Utgifter til istandsetting av 380 leiligheter etter inn- og ut�ytting var på kr 50,9 mill. Vedlikeholdskostnader knyttet til

planlagt vedlikehold utgjorde kr 19,2 mill., kr 10,3 mill. ble brukt til straksvedlikehold, og resten ble disponert til

uforutsatte utgifter og serviceoppgaver.

I �nanstransaksjoner (linje 4) inngår i all hovedsak rentekostnader og avdrag knyttet til konsernintern gjeld.

Netto driftsresultat (linje 6) var på kr – 21,4 mill., som er kr 6,4 mill. lavere enn budsjettet la opp til.

I bruk av avsetninger (linje 7) inngår bruk av vedlikeholdsfond som ble bygget opp ved mindreforbruk i 2016.

Regnskapsmessig resultat (linje 8) viser et udekket beløp på kr 6,4 mill. etter at det er disponert kr 15 mill. fra

vedlikeholdsfondet og utbetalt utbytte på kr 20,4 mill. til Stavanger kommune. Merforbruket foreslås dekket inn ved

overføring fra bykassen.

Investeringsregnskap

 Investeringsregnskapet omfatter utgifter og inntekter til investeringer i bygg og anlegg, kjøp og salg av

aksjer/andeler. I investeringsregnskapet føres i tillegg avsetninger og bruk av fond til investeringsformål.

Investeringsregnskapet for Stavanger bolig KF er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på kr 3,4 mill.

Merforbruket foreslås dekket inn ved disponering av ubrukte investeringsmidler.

Linje Investeringsbudsjett Regnskap 2018 Justert budsjett 2018 Avvik

1 Sum investeringsinntekter 19 687 20 040 -353

2 Sum brutto investeringsutgifter 53 937 49 627 -4 310

3 Finanstransaksjoner 87 0 -87

4 Sum investeringer 54 024 49 627 -4 397

5 Finansieringsbehov -34 337 -29 587 4 750

6 Dekket slik:      

7 Bruk av lån 27 500 27 500 0

8 Bruk av investeringsfond 3 421 2 087 -1 334

9 Udekket/udisponert -3 416 0 3 416
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Investeringsinntekter

Investeringsinntekter (linje 1 i tabell over) var på kr 19,7 mill. og består av eiendomssalg, kr 16,2 mill., og tilskudd fra

Husbanken, kr 3,4 mill.

I løpet av året ble følgende eiendommer solgt: Folke Bernadottesvei 13b, Oddmunds Viks vei 8, Pedersgata 84,

Vålandsgaten 13 og Kannikgata 21b.

Det er mottatt kr 3,4 mill. investeringstilskudd fra Husbanken som følge av kjøp av eiendommer i Sagafjordveien.

Investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter (linje 2) utgjør kr. 54 mill. og er ca. kr 4,3 mill. høyere enn budsjett for 2018.

Investeringsutgifter knyttet til etablereravdeling var på kr 30,2 mill. og er relatert til prosjekter Husabøryggen (kr 3,5

mill.) og Tastarustå B7 (kr 26,7 mill.).

Korrigert for justering av tidligere års feil på kr – 5 mill. var investeringsutgifter til forvaltningsavdelingen kr 28,8 mill.

Utgiftene var relatert til kjøp av sju boliger i Elias Tastas gate (kr 26,4 mill.), og investeringsprosjektet bofellesskap i

Stokkaveien 33 (kr 2,1 mill.). Resterende utgifter er relatert til kostnader i forbindelse med eiendomssalg.

Merforbruket for 2018 er også knyttet til disse to prosjektene, der kr 2,4 mill. er relatert til høyere utgifter i

forbindelse med kjøp av eiendommer og kr 1 mill. er knyttet til forskyving av utgifter mellom år på bofellesskapet.

Finansieringsbehov (linje 5) i 2018 var på kr 34,3 mill. etter at investeringsinntektene ble disponert.

I 2018 er det disponert kr 3,4 mill. av investeringsfond (linje 8) og er relatert til prosjektet Husabøryggen.

Regnskapsmessig resultat (linje 9) viser et udekket beløp på kr 3,4 mill. etter bruk av fondsmidler (linje 8) og

låneopptak på kr 27,5 mill. (linje 7). Merforbruket foreslås dekket inn ved disponering av ubrukte investeringsmidler.

UTFORDRINGER OG FREMTIDSPLANER

Boligforetaket eier den kommunale boligmassen og står for utbygging, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av

den. Vedtatte vedlikeholdsmidler de siste årene har ligget på et svært lavt nivå som gjør at dagens vedlikeholds

situasjon er uholdbar, noe som også forvaltningsrevisjonens rapport påpeker. Forfaller øker og blir mer og mer

kostbart å ta igjen. Det er solgt unna eiendommer som totale renoveringsobjekter fordi forfallet var kommet så langt

at vi umulig ville klare å rette det opp med de midlene foretaket disponerer. Ved salg av gamle og forfalte eiendommer

slipper en et tungt og kostbart vedlikehold av disse, samtidig må en investere i nye boliger for å ha tilstrekkelig antall

av kommunale boliger. Økt investeringsnivå vil utløse økning av kapitalkostnader på bekostning av

vedlikeholdsbudsjett. I tillegg til erstatning av solgte eiendommer er det i handlings- og økonomiplan meldt inn økt

behov for ulike type bofellesskap som vil øke foretakets investeringsnivå betydelig i de kommende årene.

Boligforetaket har bygg- og teknisk ansvar for kommunale boliger som foretaket leier ut, mens Helse og velferd yter

tjenester til en del av foretakets leietakere. Per dags dato er det en rekke uavklarte økonomiske forhold mellom

foretaket og Helse og velferd som påvirker foretakets handlingsrom. Dette er påpekt både i tertialrapportering og

handlings- og økonomiplan uten at rådmannen har per d.d lagt fram en politisk sak med forslag til løsning.

Forslag til vedtak:

Årsmelding for 2018 godkjennes. Styret bemerker atter at vedlikeholdet er under�nansiert og forfallet øker.
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Driftsregnskapet avlegges med et merforbruk på kr 6,4 mill. og foreslås dekket inn med overføring fra bykassen.

Investeringsregnskapet avlegges med et merforbruk på kr 3,4 mill. og foreslås dekket inn ved bruk av ubrukte

investeringsmidler.

10.6.2 Årsoppgjør med noter

Årsoppgjør med noter (PDF) (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/Årsregnskap-2018-Boligbygg-KF-sign.pdf)

10.6.3 Revisors beretning

Revisors beretning (PDF) (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/Revisjonsberetning-2018-signert-1.pdf)

10.7 IUA Sør-Rogaland

10.7.1 Årsberetning

Innledning

Forurensningslovens § 47 pålegger kommunene å ha beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som ikke

dekkes av privat beredskap. Alle kommuner må delta i interkommunalt samarbeid om beredskap mot akutt

forurensning (forurensningsforskriften § 18A-7), Norge er delt inn i 32 regioner.

Kommunenes myndighet etter § 47 i forurensningsloven er delegert til de interkommunale utvalgene mot akutt

forurensning (IUA). IUA Sør-Rogaland omfatter 18 kommuner. Samarbeidet skal sette deltakerkommunene i stand til

å møte kravene til kommunal beredskap mot akutt forurensning og gi den mest kostnadseffektive beredskapen.
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IUA Sør-Rogalands øverste styringsorgan er årsmøtet hvor en representant fra hver deltakerkommune møter.

Årsmøtet beslutter budsjett og planer for kommende periode, og behandler beredskapsstyrets årsrapport,

årsregnskap og revisors beretning.

Beredskapsstyret ivaretar oppgaver for årsmøtet gjennom driftsåret sammen med vertsbrannvesen og

vertskommune. Årsmøtet velger leder og nestleder for beredskapsstyret, styret konstituerer seg selv ut over dette.

Styret skal ha representanter fra Rogaland brann og redning IKS (RBR), Sandnes Havn, Stavangerregionen havn,

Eigersund kommune, samt en fra de sørligste kommunene og en fra de nordligste kommunene.

Stavanger kommune fungerer som vertskommune for IUA og RBR er vertsbrannvesen, og ivaretar den daglige driften

og fungerer som sekretariat for årsmøtet og beredskapsstyret. I oktober 2018 ble det ansatt en IUA-rådgiver i 80 %

stilling i RBR, lønnsmidler til stillingen dekkes av IUA.

IUA SørRogaland har en ansatt i 80 % stilling (ansatt i og lønnes via RBR). IUA disponerer andre mannskaper fra
medlemskommunene ved innsatser og i forbindelse med kurs og opplæring (instruktører). Det har ikke vært
registrert skader, ulykker eller andre uønskede hendelser i tilknytning til IUA sin aktivitet i 2018.

Oppgaver som ivaretas av vertskommune, vertsbrannvesen og beredskapsstyret:

Utarbeide forslag til budsjett

Føre regnskap

Utarbeide forslag til årsrapport

Utarbeide og følge opp øvelses- og opplæringsplaner

Rapportere fra utførte øvelser og kurs/opplæring

Planlegge og iverksette utstyrsanskaffelser

Revidere miljørisikoanalyse

Revidere beredskapsplan

Holde oversikt over deltagerkommunenes kompetanse og utstyrsnivå

Utøve operativ innsats der kommuneberedskapen ikke strekker til
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Beredskapsstyret

Sammensetning i 2018:

Leder                    Nils-Erik Haagenrud, brann- og redningssjef, Rogaland brann og redning IKS

Nestleder           Ståle Fjellberg, varabrannsjef, Rogaland brann og redning IKS

Medlem              Svein Oskar Wigestrand, Eigersund kommune

Medlem              Kristian Nomedal, Bjerkreim kommune

Medlem              Asgeir Gjerde, Strand kommune

Medlem              Odd Bjørn Bekkeheien, daglig leder Stavangerregionen havnedrift AS

Medlem              Thor Thingbø, havnesjef Sandnes Havn KF

Aktivitet

Beredskapsstyret har hatt 3 møter i løpet av 2018. Geir Nilsen deltok som sekretær på de to første møtene. Mona

Svela ble ansatt som IUA-rådgiver (80 %) 1. oktober 2018 og deltok som sekretær i desember-møtet. Steinar Østbø og

Tommy Pedersen fra brannbåten Vektaren har også deltatt på møtene ved behov for å legge fram saker innenfor

deres område.

Beredskapsstyret har bl.a. diskutert og behandlet:

Ansettelse av IUA-rådgiver (80 %)

Opprettelse av øvelses- og opplæringsutvalg

Forberedelser til årsmøte

Nytt lokale for IUA-lager i Risavika

Opplæringsopplegg for farlig gods og kjemikalievern

Øvelseskonteiner for farlig gods og kjemikalievern

Utstyrskonteiner for farlig gods og kjemikalievern

Øvelses- og opplæringsplan 2019/2020

Aktiviteter i 2018

Hendelser med akutt forurensning

Det er registrert 44 hendelser knyttet til akutt forurensning i IUA Sør-Rogaland sine deltakerkommuner i 2018. Alle

hendelsene er håndtert lokalt. Informasjonen om disse er hentet fra Bris, Vision (110-sentralen sitt system) og

oppdragsoversikten til Vektaren. 30 hendelser er registrert som ubetydelig forurensning (under 10 liter), disse er ikke

tatt med i oversikten under.

Dato Kommune Adresse Hendelse

2-Jan Rennesøy Vektstasjon, Sokn Lekkasje fra slange på tank (ca. 50 liter).
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Dato Kommune Adresse Hendelse

20-

Jan
Sandnes Grenseveien 19 Diesellekkasje fra buss.

23-

Jan
Sandnes

Kvernelandsveien

135

Diesellekkasje fra siderør går i Figgjoelva. Ikke første gang brannvesenet kalles ut til dette

området for samme problem. Sandnes kommune må kontakte entreprenørene i området for

å få klarhet.

1-

Feb
Stavanger Hillevågsveien 37 Bensinlekkasje fra personbil (ca. 50 liter).

3-

Feb
Sandnes Foruskanalen Litt blåskimmel i kanal, for lite til å samle opp.

5-

Feb
Hå Roskliå 7b Liten LNG-lekkasje fra tank.

9-

Feb
Stavanger Lang�åtveien 35 Oljesøl, ca. 30 liter.

18-

Feb
Sandnes Jærveien 140

Fant svak �lm av diesel enkelte plasser i bekken. Det kan være noe som har kommet med

overvannet og ut i bekken ved stor nedbørsmengde. Lagt ut lenser.

19-

Feb
Sandnes

Kvernelandsveien

143

Utslipp fra forurenset grunn til Figgjoelven. Sannsynligvis diesel. Ikke mye som går i elva ved

oppholdsvær. Lagt ut lense som fanger opp det meste av utslippet.

24-

Feb
Rennesøy

Mosterøyveien

625
Gjødselkjeller sprang lekk grunnet svakheter i gammel gjødselport

24-

Feb
Sandnes Tronsholen 1

Lagt ut lense i utløp av bekk i forbindelse med ett lite oljeutslipp fra trafokiosk for en stund

siden.

3-

Mar
Stavanger Rosenberg Vektaren rykket ut til oljesøl ved Rosenberg.

5-

Mar
Strand

Ryfylkevegen

1946
Liten diesellekkasje fra båt på service.

8-

Mar
Time Røyrvika 10

Kanne med klor mistet i gulvet, ca. 60 liter væsken rant ut på gulv og ned i sluk. Klarerte med

IVAR at kloren kunne skylles ned i avløpet med store mengder rent vann. Kjemikaliedykkere

tok seg inn og spylte.

8-

Mar
Stavanger Vågen Dieselsøl. Kontroll på land og til sjøs, søl avtok i utbredelse. Ikke mulig å aksjonere.

8-

Mar
Sandnes Havnegata 3-C

To bilbatterier som sto på isen i Vågen. Over�ateredder gikk ut på isen og bar batteriene til

land.

9-

Mar
Bjerkreim Vikedalsvegen 40 4000 liter gjødsel rant ut pga. kran som ikke var stengt.

11-

Mar
Rennesøy Åmøyveien 69 Utslipp av mindre mengder diesel i båthavn. Lagt ut engangslenser langs �ytebrygge.
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Dato Kommune Adresse Hendelse

16-

Mar
Sandnes Jærveien 334 3-4 store bilbatterier på en semitrailertralle veltet. Lekket ut en del batterisyre.

22-

Mar
Sandnes Amboltveien 7 Mindre dieselsøl fra en anleggsplass. La ut lenser i enden av en bekk som rant ned til sjø.

27-

Mar
Sokndal Jøssingfjord

500 liter miljøvennlig olje (panolin) rant ut i sjøen under vedlikeholdsarbeid ved

lasteanlegget til bedriften Titania AS. Industrivern håndterte hendelsen selv. Lokal

brannvakt var på stedet like etter utslippet, men trakk seg senere tilbake.

6-

Apr
Stavanger Rosenberg Vektaren var ute på oljesøl ved Rosenberg.

17-

Apr
Stavanger Dusavikveien 310 Diesel (20-50 liter) ut over vei, �ere hundre meter.

17-

Apr
Bjerkreim Saglandsbakken Bensinlekkasje fra personbil (40-70 liter).

25-

Apr
Stavanger Kalhammeren Vektaren la ut 2 x 250 meter lenser ved Kalhammeren.

23-

May
Stavanger Lagerveien 20

HPU (Hydraulic Power Unit) veltet, lokket sprakk og anslagsvis 1000 liter hydraulikkolje

rant ut. Mye ble liggende i gårdsrom, men noe fant veien til ei renne og videre til

avløpssystem. Oljerester i gårdsrom ble samlet opp med Zugol og matter av NOV.

Avløpssystemer ble spylt av Stene Renovasjon og hydraulikkolje tatt opp ved oljelenser i

Foruskanalen. To oljetilsølte fugler ble avlivet.

26-

May
Eigersund Hamraneveien 2 Fiskefett i Hovlandsvika. Ca. 200m strand, båter og sjøbuer tilgriset.

29-

May
Time FV44 Oljesøl (0,5 x 30 m) pga. lekkasje fra en personbil, hadde på 3 sekker med Zugol.

30-

May
Strand Velandsveien Diesellekkasje fra lastebiltank (ca. 200 liter).

5-Jun Sola
Risavika

Havnering 14
Lekkasje av ca. 60 liter råolje pga. stoppet sjøvannspumpe.

5-Jul Stavanger Halvorstraen 2
Sunket 50 foter ved �ytebrygge. 15 meter dypt. Litt diesel i over�aten. Lenser ble lagt ut

som en forsikring, ettersom det normalt vil være en del olje og diesel i en så stor båt.

8-

Aug
Hå Hagavatnet Oljelekkasje til grunn (ca. 200 liter).

13-

Aug
Klepp

Sveinsvollvegen

207

Hjulgående gravemaskin som drev med kantslått kom ut av vegen og veltet på ei mark.

Lekkasje av 20 liter diesel som ble tatt opp med Zugol.
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Planverk

Beredskapsplanen for IUA Sør-Rogaland ble i 2018 revidert og bygd opp på ny lest etter ELS prinsippet. Den nye

beredskapsplanen er sendt ut til alle deltakerkommunene og lagt inn i CIM.

Øvelses- og opplæringsutvalget

Beredskapsstyret besluttet i mars å etablere et øvelses- og opplæringsutvalg som skal planlegge, utvikle, koordinere

og arrangere kurs og øvelser for personell tilknyttet IUA Sør-Rogaland. Utvalget skal bestå av �re medlemmer som

pekes ut av beredskapsstyret, et av medlemmene velges fra en deltagerkommune uten kystlinje, et fra sør-fylket og to

fra RBR sitt maritime mannskap (brannbåten). Utvalget har som intensjon å avholde minimum 4 møter i året.

Øvelses- og opplæringsutvalget hadde to møter 2018 (mai og september). Møtene har primært blitt brukt til å

diskutere behov, legge planer for opplæring og gi innspill til 2-årig øvelsesplan. To av utvalgets medlemmer var på

studietur hos IUA Sør-Trøndelag i Trondheim for å se på deres øvelsescontaineren for farlig gods og lære mer om

Dato Kommune Adresse Hendelse

21-

Aug
Sola

Sola

Prestegårdsveg 5

Borerigg fra T.Stangeland skulle bore hull til fundamenter. Ved en feil boret de hull i

gassledningen (LNG) til Lyse som går fra Risavika til Jæren. Gassledningen ble stengt

automatisk i Risavika og manuelt ved Sømme. Røykdykkere evakuerte beboere i nærheten.

Satte en sikringssone på 300 m.

22-

Aug
Sandnes Skogsbakken 82 Containerbil fra Westco kjørte i et steingjerde og �kk hull i dieseltanken.

23-

Aug
Stavanger Hundvåg Vektaren la ut lenser i forbindelse med en sunket trebåt.

23-

Aug
Bjerkreim

Røyslandsvegen

36
Ryddet skadested etter tra�kkulykke.

9-

Oct
Hå Jærvegen 44 Diesellekkasje, ca. 100 liter, fra veltet lastebil.

15-

Oct
Stavanger Boganesveien 17

Person hadde fylt diesel i beholder som ikke var tett, ca. 30-50 liter rant ut. Mestepart

havnet i oljeavskiller og resten ble tatt opp med Zugol.

22-

Nov
Stavanger Strømvigveien 15

Dieselsøl fra lastebil grunnet skade på dieseltank. Rant ut ca. 300 liter diesel på tursti, trakk

med i grunnen og noe gikk på sjøen.

1-

Dec
Klepp Borevegen 5 Ammoniakk, tank tappet før serti�sering.

3-

Dec
Stavanger Lagerveien 39 Olje-/diesel�lm i Foruskanalen. La ut en engangslense.

24-

Dec
Gjesdal Sandnesveien 40

Pumpestasjon stoppet og førte til at vaskevann fra vaskehaller rant over i kummer og ut i

overløp som rant ut i elva.

27-

Dec
Bjerkreim Vikesågata 8

Lekkasje i gjødselkjeller pga. vannlekkasje i fjøs. Rant mot vei og kummer. Lekkasjen ble

stoppet og sluker på veien ble tettet.
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opplæringsopplegget de har etablert for håndtering av hendelser med farlig gods og kjemikalier på land. Utvalget

ønsker å utvikle et tilsvarende opplegg for IUA Sør-Rogaland.

Utvalget har også gitt innspill til beredskapsstyret angående IUA sin utstyrscontainer for farlig gods og

kjemikalievern, utstyret i denne er gammelt og det er behov for en gjennomgang av dette.

Kurs, opplæring og øvelser

Repetisjonsøvelser for strandrenselag

Det ble i 2018 gjennomført repetisjonsøvelse for kommunenes strandrensere i 8 av IUA-regionens kommuner. Totalt

76 mannskaper deltok.

Deltakerne hadde tidligere gjennomført grunnkurs i håndtering av akutt forurensning. Opplegget startet med en kort

repetisjon fra grunnkurset og en gjennomgang av beredskapscontaineren. Deretter ble det gjennomført en praktisk

strandrenseøvelse med spesielt fokus på HMS og ren/skitten sone. Teiglederne �kk også øvet seg i sin rolle.

Materiellkurs ved Norges Brannskole

IUA Sør-Rogaland sendte et av de nye mannskapene fra RBR sin brannbåt på materiellkurs ved Norges Brannskole i

2018. Målet med kurset er å bidra til en god og effektiv materialforvaltning i innsatser mot akutt forurensning. Kurset

har fokus på pakking, lagring, bruk, vedlikehold og feilsøking på relevante materiellgrupper. Kurset er rettet mot

personell som har materiellansvar i IUA, eller i private bedrifter med pålegg om beredskap mot akutt forurensning.

Skadestedslederkurs oljevern

Det ble arrangert skadestedslederkurs i uke 36 på Mosterøy i samarbeid med Norges Brannskole. Kurset hadde 19

deltakere fra IUA Sør-Rogaland. Målet med kurset er å kvali�sere deltakerne til å kunne fylle rollen som

skadestedsleder ved innsats mot akutt forurensning. Kurset omhandler bl.a. organisering og ledelse av personell,

taktisk disponering og bruk av ressurser, samt miljømål for innsatsen

Avinor-øvelse

Kommune Deltakere

Eigersund 10

Forsand 7

Hå 8

Klepp 13

Kvitsøy 12

Sokndal 10

Stavanger 10

Strand 5
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Avinor sin årlige samordningsøvelse i oktober 2018 tok utgangspunkt i en kollisjon mellom en tankbil og en hjullaster

på rullebanen på Stavanger lufthavn, Sola. Scenariet innebar personskade og stor lekkasje av �ybensin. Øvelsen var

lagt opp som en fullskalaøvelse inne på �yplassens område, denne gikk så over i en spilløvelse når �ybensinen kom ut i

grunn og endte opp på Solastranden. Spilløvelsen var en stabsøvelse for Avinor, Sola kommune og IUA Sør-Rogaland

(RBR). En representant fra IUA sitt øvelses- og opplæringsutvalg var med i planleggingen og gjennomføringen av

øvelsen. Vakthavende overbefal i RBR etablerte liten stab for IUA på stabsrommet ved hovedbrannstasjonen i

spilløvelsen.

Vektaren

RBR sin brannbåt, Vektaren, og det maritime mannskapet utgjøre en viktig ressurs for IUA Sør-Rogaland. De har

ansvar for koordinering og vedlikehold av mye av IUA sitt beredskapsutstyr. Mannskapene på Vektaren gjennomfører

�ere øvelser, treninger og befaringer knyttet til IUA-utstyr gjennom året. I følge Vektarens egen logg har båten hatt

22 oppdrag knyttet til IUA, dette har vært IUA-øvelse/-kurs eller at mannskapene selv har øvd på å bruke IUA-utstyret

om bord.

Kjemikaliedykking og gassmålerutstyr

Mannskaper fra Eigersund brannvesen som er tilknyttet IUA-depot gjennomførte øvelse i skarp kjemikaliedykking,

samt opplæring i gassmålerutstyr i november 2018.

Øvelsene startet med teori i klasserom i SASIRO, med påfølgende gjennomgang og praktiske øvelser på øvelsesfeltet.

Årsregnskap

Brutto driftsresultat for 2018 er positivt, på 812 895 kr. Driftsinntektene var 3 241 548 kr og driftsutgiftene var 2

428 652 kr.

Regnskapet føres av Stavanger kommune og blir revidert av Rogaland Revisjon IKS.

Beredskapsstyret foreslår at overskuddet fra 2018 (årsresultat på 1 090 042 kr) settes av til fri egenkapital (fond) for

å kunne dekke uforutsette utgifter ved aksjoner og til fremtidige investeringer i nytt utstyr. Dette er en målrettet

oppsparing til nødvendig investering for å slippe å be deltakerkommunene om mer penger til slike prosjekter.

Beredskapsstyret må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede foretatte

investeringer.

Beredskapsstyret mener at resultatregnskapet og balansen gir et riktig bilde av IUA Sør-Rogalands drift og �nansielle

stilling, og at det dermed er grunnlag for fortsatt drift. IUA Sør-Rogaland har positiv egenkapital per 31.12.2018. Det

har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets avslutning som har betydning for vurderingen av det interkommunale

samarbeidet.

Beredskapsstyret godkjente årsrapporten i møte 4. mars 2019:
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10.7.2 Årsoppgjør med noter

Årsoppgjør med noter (PDF) (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/IUA-årsregnskap-2018-signert.pdf)

10.7.3 Revisors beretning

Revisors beretning (PDF) (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/IUA-Revisjonsberetning-2018-signert.pdf)

236

http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/IUA-a%CC%8Arsregnskap-2018-signert.pdf
http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/IUA-Revisjonsberetning-2018-signert.pdf


237



238



11 Brukerundersøkelser, statistikk og planer

11.1 Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og er viktige i kommunenes dialog med

brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunen, og brukernes

tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av tjenestetilbudet.

Undersøkelsene tilpasses virksomhetsområdet, men tema som servicenivå, informasjon, brukermedvirkning og

helhetlig vurdering av tjenesten er gjennomgående for en stor del av undersøkelsene. Undersøkelsene følges opp i

den enkelte virksomhet i ettertid og forbedringstiltak blir utarbeidet.

Følgende brukerundersøkelser og spørreundersøkelser er gjennomført i 2018, i henhold til handlings- og

økonomiplan 2018 -2021 (http://hop2018.stavanger.kommune.no/12-statistikk-planer-og-brukerundersokelser/#12-3-brukerundersokelser-og-sporreundersokelser):

Gjennomførte undersøkelser

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

Foreldreundersøkelsen er en frivillig undersøkelse som hovedsakelig gjennomføres på 3., 6. og 9. trinn i Stavanger.

Høsten 2018 svarte 3569 foreldre på undersøkelsen som tilsvarte en svarprosent på 65 %. Resultatene viser generelt

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

Gjennomførte undersøkelser      

Oppvekst og utdanning Helse og velferd Bymiljø og utbygging Andre

Skole 3, 6 og 9. trinn (foresatte) Stavanger legevakt Idrett Internbruker

Skole 7. og 10. trinn (elever) Fysio- og ergoterapitjenesten Destinasjonsparker (ParkCheck)  

Barnehage (foresatte)   Nabolagsparker (ParkCheck)  

SFO 2. trinn (foresatte)   Plan og anlegg  

Ikke gjennomførte undersøkelserIkke gjennomførte undersøkelser         

  Flyktningseksjonen    

  Praksisplasser for funksjonshemmede    

Tabell 11.1 Brukerundersøkelser
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at dialogen mellom skole og hjem er god, og at elevene blir møtt med positive forventninger på skolen. Resultatene fra

foreldreundersøkelsen publiseres på Stavanger kommunes hjemmesider.

Skole 7. og 10. trinn (elever)

Elevundersøkelsen er en årlig, nasjonal undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene

analyseres grundig på skole- og kommunenivå, og er viktig i Stavanger kommunes system for kvalitetsutvikling. På

kommunenivå er resultatene relativt stabile fra år til år, og de viser at elevene trives, opplever mestring og opplever

god støtte fra lærerne. Elevene på 10. trinn er generelt noe mindre tilfredse enn elevene på 7. trinn, for eksempel når

det gjelder motivasjon og elevmedvirkning. Resultatene er presentert på www.skoleporten.no (http://www.skoleporten.no/).

Barnehage

Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført i Stavangerbarnehagene i perioden 1. til 30. november.

Utdanningsdirektoratets landsdekkende undersøkelse benyttes. Invitasjon til å delta i undersøkelsen ble sendt ut til

over 7.000 foreldre med en svarprosent på 75 %. Stavangerbarnehagene har stabilt gode resultater som er godt over

målkravet på alle ni hovedområder i undersøkelsen. Barnets trivsel er det området hvor foreldre er mest fornøyd (4,7

av 5 poeng). Generell tilfredshet med tilbudet scorer 4,5 av 5 poeng.

SFO 2. trinn

Undersøkelsen om hvordan foreldrene opplever SFO-tilbudet ble gjennomført i februar/mars 2018, hovedsakelig

blant foreldre på 2. trinn. Svarprosenten var 78 %. Foreldrenes tilbakemelding er generelt at barna trives på SFO, og

at samarbeid med personalet er godt. Om lag 12 % av foreldrene ønsker et mer variert aktivitetstilbud. Resultatene

fra SFO-undersøkelsen publiseres på Stavanger kommunes hjemmesider.

Stavanger legevakt

Legevakten har en automat for live-måling av kundetilfredshet. I perioden 1. januar – 31. desember har 5 744

besøkende på legevakten gitt en smilefjes-indikator som svar på spørsmålet; Er du fornøyd med ditt møte med

legevakten i dag? Det blir tilsendt resultater fra målingen ukentlig og månedlig som legges fram for de ansatte på

legevakten. 72 % har gitt Stavanger legevakt beste tilbakemelding. På grunn av utfordringer med å utarbeide

forbedringstiltak basert på resultatene vil andre alternativer bli vurdert.

 

Figur 11.1 Legevakten

Fysio- og ergoterapitjenesten

I perioden mai-juli ble det gjennomført en brukerundersøkelse for Fysio- og ergoterapitjenesten i

Stavanger kommune. Undersøkelsen ble gjennomført postalt med en svarprosent på 33 %. Resultatene lå over

kommunens målsetning med unntak av tilgjengelighet og informasjon som lå like under. Flere av områdene, som
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respektfull behandling og pålitelighet, ligger klart over målsettingen. Brukernes samlede vurdering �kk et resultat på

84 av 100 poeng.

Idrett

Det ble i desember gjennomført en idrettsundersøkelse for å kartlegge tilfredshet blant brukerne av idrettsanleggene

i kommunen. 322 brukere i alderen 7 til 88 år svarte på undersøkelsen. Det er forskjellig snittscore mellom bydelene,

men ikke betydelige. Det ble i tillegg gjennomført en undersøkelse rettet mot trenere og lagledere. Utvalget i denne

undersøkelsen besto av 94 personer. Resultatene viser at både brukere, trenere og lagledere i stor grad er fornøyd

med idrettsanleggene. Idrettsundersøkelsen legges frem i sin helhet for kommunalstyret for kultur og idrett i januar

2019 sak 3/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/977008?agendaItemId=218674).

Destinasjonsparker og Nabolagsparker

Undersøkelsen skal måle tilfredshet med de ulike fasilitetene i parkene i Stavanger kommune, og måles gjennom en

pågående online undersøkelse som begynte i juli 2018. Antall respondenter var ved årsslutt 159 personer.

Sammenlagt tilfredshet for destinasjonsparker viste et tilnærmet likt resultat fra 2016 (80,0 %) til 2018 (80,8 %).

Sammenlagt tilfredshet for nabolagsparker viste en reduksjon fra 2016 (97,6 %) til 2018 (85,0 %). Undersøkelsen ble i

2018 gjennomført som en ren online undersøkelse i motsetning til 2016 når det i tillegg ble gjennomført intervju på

stedet. Dette kan ha en innvirkning på resultatene og sammenligningsgrunnlaget.

Plan og anlegg

Det ble i perioden mai-september gjennomført en brukerundersøkelse knyttet til kommunale vei-, vann- og

avløpsprosjekter i Stavanger kommune. Rapporten ble lagt frem for kommunalstyret for miljø og utbygging sak

152/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/686319?agendaItemId=217288). Rådmannen ønsket tilbakemelding fra

grunneiere/beboere og næringsliv som har vært berørt av prosjektene. På grunn av et for lavt antall berørte

næringsvirksomheter var det kun grunnlag for å gjennomføre en undersøkelse rettet mot beboere.

Resultatet fra brukerundersøkelsen viser at berørte beboere i hovedsak er godt fornøyd med Plan og anlegg sin

gjennomføring av prosjektene. Dette gjelder områder som informasjon, imøtekommenhet, faglig dyktighet og sikring.

Informasjon med hensyn til endringer er identi�sert som et forbedringsområde. Stavanger kommune har tatt i bruk et

varslingssystem for å videreutvikle kommunikasjon og informasjon med berørte beboere og næringsdrivende når det

gjelder anleggsgjennomføringen.

Internbruker

Internbrukerundersøkelsen knyttet til støttetjenester (regnskap, HR og bedriftshelsetjenesten, innkjøp, budsjett og

økonomistyring, regnskap og lønn, IT, Stavanger eiendom og Park og vei) ble gjennomført i juni 2018. Undersøkelsen

ble sendt til alle virksomhetsledere, kommunalsjefer, avdelingssjefer, direktører og daglige ledere i kommunale

foretak, og gjennomføres for å få et inntrykk av hvordan støttetjenestene i Stavanger kommune oppleves.

Resultatene var generelt gode og ble videreformidlet til Rådmannens lederteam og de målte enhetene i

oktober/november.

Ikke gjennomførte undersøkelser

Flyktningseksjonen
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Brukerundersøkelsen knytter seg til introduksjonsprogrammet for nyankomne �yktninger. Undersøkelsen er en

oppfølging av Forvaltningsrevisjon av integrering og bosetting, behandlet i bystyret i mai 2016. Undersøkelsen er

utsatt fra 2018 til 2019, blant annet som følge av pågående arbeid med omorganisering av introduksjonsprogrammet.

Nytt tentativt tidsrom er 2. halvår 2019.

Praksisplasser for funksjonshemmede

Det var i 2018 planlagt en brukerundersøkelse for deltakere på praksisplasser for funksjonshemmede (PFF) jfr. vedtak

i kommunalstyret for levekår sak 22/17 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/403658?agendaItemId=207442).

Planleggingen ble påbegynt høsten 2018, og undersøkelsen gjennomføres i januar 2019. Undersøkelsen er ny i

Stavanger kommune, og omfatter både telefonintervju og personlige intervjuer. Undersøkelsen og resultatene vil ha

et kvalitativt tilsnitt.

11.2 Statistikk

11.2.1 Oppvekst og utdanning

Barnehage

Barnehage 2014 2015 2016 2017 2018

Barn i barnehage (omregnet til heltidsplasser)          

0 - 6 år i alt 7 554 7 637 7 606 7 468 7 433

0 - 3 år kommunale barnehager 1 684 1 672 1 681 1 640 1 642

0 - 3 år private barnehager 981 1 001 1 046 1 089 1 075

3 - 6 år kommunale barnehager 3 099 3 077 3 083 2 950 2 887

3 - 6 år private barnehager 1 790 1 888 1 796 1 789 1 829

Tilbud til barn med spesielle behov          

Styrket barnehagetilbud, antall barn 503 480 531 565 552

Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (STA), antall barn 40 38 33 47 45

Spesialpedagogisk hjelp fra ressussenteret, antall barn 285 335 378 430 429

Barn som har fått innvilget søknad om prioritert barnehageplass          

Innvilget søknad om prioritert plass, totalt 199 223 147 116 175

Helse barn 27 27 19 20 21

Helse familie 76 72 59 36 75
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Skole og SFO

Barnehage 2014 2015 2016 2017 2018

Søkt inn av barneverntjenesten 15 27 18 19 23

Språklige minoriteter 81 74 51 41 56

Antall barnehager          

Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager, fra 2018 3 åpne 70/55 72/55 72/55 70/53  66/53

Barnehager adm. lagt under skole                  1 1 1 1 1

Private barnehager/virksomheter, inkl. 5 åpne barnehager                 55 56 58 54 51

Tabell 11.2 Barnehage

Skole og SFO 2014 2015 2016 2017 2018

Grunnskole          

A: Barn skolepliktig alder: 6-15 år 15 605 15 745 15 829 16 094 16 309

B: Elever i Stavangerskolen, herav: 14 694 14 790 15 123 15 248 15 311

- Barnetrinn 10 435 10 607 10 826 10 896 10 982

- Ungdomstrinn 4 259 4 183 4 297 4 352 4 329

Sum årsverk personale med lederoppgaver 130 117 121 128 135

Sum årsverk til undervisning 1 088 1 061 1 094 1 127 1 187

Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 1 462 1 389 1 478 1 523 1 660

Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 1 183 1 177 1 199 1 223 1 138

Skolefritidsordning          

Barn i SFO 4 756 4 618 4 519 4 613 4 509

Barn i SFO med 100% plass 3 813 3 583 3 411 3 406 3 304

Dekningsgrader          

Andel elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 8,1 8 7,9 8 7,4

Andel elever med spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 9,9 9,4 9,8 10 10,8

Andel elever 1.-4. trinn med plass i kommunal SFO 77,6 73,4 70,8 71,7 70,8

Produktivitet          
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Skole og SFO 2014 2015 2016 2017 2018

Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 19 19 18,8 17,4

Tabell 11.3 Skole og SFO

Kulturskolen 2014 2015 2016 2017 2018

Netto driftsutgifter pr. deltaker ekskl. korps/kor 8 988 8 769 9 140 9 016 8 893

Antall elevplasser kulturskolen: 3 524 3 548 3 575 3 615 3 652

- Musikkgrupper 0 til 5 år   96 116 101 99

- Kulturkarusellen 1. og 2. trinn 410 420 465 455 435

- Instrumental 1 717 1 658 1 650 1 634 1 613

- Annen musikkopplæring 30 20   21 23

- Dans 859 905 955 993 1 016

- Bilde / visuell kunst 91 89 90 98 101

- Drama/teater 167 170 130 122 173

- Samspill/kammermusikk 146 190 170 190 192

Tabell 11.4 Kulturskolen

Johannes læringssenter   2014 2015 2016 2017 2018

Barnehage            

Innføringsbarnehagen på Johannes Læringssenter Antall barn 55 42 60 65 62

Barnehager �erspråklige assistenter Antall barn 400 520 389 409 430

Grunnskole            

Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (1.-7. trinn) Antall elever 289 257 335 228 221

Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (8.-10. trinn) Antall elever   54 136 122 77

Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæring Antall elever 860 750 901 816 783

Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring (Innføringssk.) Antall elever 243 289 385 326 302

Voksenopplæring            

Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år) Deltakere 962 657 906 895 1 082
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Johannes læringssenter   2014 2015 2016 2017 2018

Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november) Deltakere 5 - 128 8 -

Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger Deltakere 198 253 361 320 360

Norskopplæring, INTRO-program fra andre kommuner Deltakere 56 93 106 93 96

Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timer Deltakere 541 526 576 601 778

Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer Antall språk 12 15 13 13 13

Kvali�seringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og Cafe Gummien) Deltakere 52 44 65 66 48

Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveld Deltakere 1 136 1 052 877 681 690

Norskopplæring - nettundervisning Deltakere 919 557 592 220 300

Oppdragsundervisning - eksterne kurs Deltakere 48 129 12 75 64

Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige voksne over 16 år Deltakere 238 233 295 323 337

Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige asylsøkere 16-18 år Deltakere - - 33 8 -

Grunnskole norske voksne Deltakere - - - - -

Engelsk voksne på dag - norske og minoritetsspråklige Deltakere 22 24 7 12 7

Engelsk voksne på kveld - norske og minoritetsspråklige Deltakere 15 - - 33 47

Spesialundervisning for voksne Deltakere 174 168 167 115 204

Fagkonsulent innen syn Klienter 126 129 152 149 156

Fagkonsulent innen hørsel Klienter 460 486 466 359 521

Rådgiverkontor for hørselshemmede Klienter 57 125 125 108 76

Datahjelp Klienter 15 15 24 12 11

Kvalitet            

Antall plasser i mottaksbarnehagen   48 48 54 54 54

Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn)   28 28 28 28 28

Antall timer i gjennomsnitt (8.-10. klassetrinn)     30 30 30 30

Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-10. klasse)*   4 4 4 4 4

Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap   300 300 300 300 300

Maks. timetall for innvandrere - spor 1-3   3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
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Barn og unge

Johannes læringssenter   2014 2015 2016 2017 2018

Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet   3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

*            

MMO: morsmålsopplæring, TFO: tospråklig fagopplæring            

Tabell 11.5 Johannes læringssenter

PPT 2014 2015 2016 2017 2018

Antall saker 3 210 3 052 3 226 3 335 3 409

Antall nye saker voksne 77 174 176 233 219

Antall nye saker barn 812 798 932 911 992

Antall sakkyndige vurderinger 1 099 1 073 1 231 1 312 1 185

Kvalitet          

Antall på venteliste 47 97 110 120 166

Tilbud systemarbeid          

Antall nettverk og konsultasjoner 244 418 ca. 450 456 463

Antall kurs 68 76 ca. 80 82 79

Tabell 11.6 PPT

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 2014 2015 2016 2017 2018

Årsverk helsesøster 51,2 50,6 53,1 59,2 67,4

Årsverk jordmor 6,6 6,6 6,6 8,6 10,6

Årsverk psykologer 3 3 3 3 Psykologene gikk inn i familiesenteret i 2017

Årsverk Helsestasjonens familiesenter 7 7 7 7 11

Fødsler 1 747 1 763 1 724 1 705 1 606

Gravide til svangerskapskontroll hos jordmor 1 417 1 460 1 402 1 511 1 363

Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer 45 206 44 543 45 724 44 460 44 612

Konsultasjoner skolebarn 6-15 år 33 886 34 345 39 610 43 554 46 785
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Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 2014 2015 2016 2017 2018

Telefonkontakter helsestasjon 7 892 7 209 7 116 6 226 9 660

Barselgrupper 155 154 146 145 160

Antall deltakere i barselgrupper 1 238 1 395 1 248 1 375 1 311

Tverrfaglige samarbeidsmøter 514 471 494 525 644

Helsestasjonens Familiesenter, antall

henvendelser
448 815 850 460 653

Kvalitet          

Dekningsgrad hjembesøk nyfødte 78 % 80 % 83 % 77 % 83 %

Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine 95 % 94 % 93 % 96 % **

Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine 92 % 93 % 91% * 90% * **

*          

MMR: Nå kreves 2 doser for å få betegnelsen

"fullvaksinert", mot 1 dose tidligere
         

**          

Ingen SYSVAKstatistikk for 2017, kommer i mars

2019 for både 2017 og 2018
         

Tabell 11.7 Helsestasjon- og skolehelsetjeneste

Bydelshus og

fritidsklubber

Bydel/

senter/

aktivitet

Sum

besøkende

2017

Andel barn og

unge (0-25 år)

2017

%-andel

barn og unge

2017

Sum

besøkende

2018

Andel barn og

unge (0-25 år)

2018

%-andel

barn og

unge 2018

Øyahuset Hundvåg 35 681 14 752 41,3 38 501 15 569 40,3

Midjord

bydelshus
Storhaug 33 234 16 501 49,7 25 018 10 809 43,2

Kyviken-

Storhaug
Bydekkende 2 857 2 857 100 2 475 2 475 100

Madla

bydelshus
Madla 78 048 22 102 28,3 78 500 25 174 32

Kvernevik

bydelshus
Kvernevik 32 559 18 209 55,9 31 780 20 610 64,9

Tasta

bydelshus
Tasta 40 345 17 805 44,1 38 884 17 196 44,2
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Bydelshus og

fritidsklubber

Bydel/

senter/

aktivitet

Sum

besøkende

2017

Andel barn og

unge (0-25 år)

2017

%-andel

barn og unge

2017

Sum

besøkende

2018

Andel barn og

unge (0-25 år)

2018

%-andel

barn og

unge 2018

Tjensvoll

bydelshus
Tjensvoll 29 249 10 646 36,3 31 213 11 158 35,7

Fritid PUH Tjensvoll 8 474 1 315 15,5 8 499 1 271 14,9

Bekkefaret

bydelshus
Hillevåg 45 174 12 711 28,1 41 430 14 919 36

Gausel

bydelshus
Gausel 76 860 50 700 66 36 396 24 636 67,7

Metropolis Sentrum 55 000 52 250 95 52 743 50 232 95

Rock Comp /

RUF
Bydekkende 3 454 3 454 100 3 938 3 938 100

Bakgården Bydekkende 1 796 1 796 100 731 731 100

Sum

besøkende
  442397 224680 50,8 362 373 197 361 54,5

Tabell 11.8 Bydelshus og fritidsklubber

Fiks Ferigge ferie (FFF) 2015 2016 2017 2018

SommeraktiviteterSommeraktiviteter            

Ferieklubb 567 543 498 646

Sommerleir Vier 175 177 146 91

Ungdomsleir Vier 42 44 39 45

Sommerbonanza' 0 0 0 84

Sommerleir Lundsvågen 144 148 150 150

Sum besøkende Fiks Ferigge Ferie 928 912 833 1016

Tabell 11.9 Fiks ferrige ferie

Barneverntjenesten 2014 2015 2016 2017 2018

Alle barn med tiltak 987 880 927 980 1062

- med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12. 624 431 441 611 699

- med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12. 339 449 486 369 363

248



 

11.2.2 Helse og velferd

Barneverntjenesten 2014 2015 2016 2017 2018

Nye meldinger 966 1019 1161 1078 1252

Henleggelsesprosent meldinger 25 % 19 % 9 % 6 % 3 %

Nye undersøkelsessaker 739 806 1050 1010 1042

Henleggelsesprosent for undersøkelser 53 % 50 % 59 % 60 % 62 %

Nye barn med vedtak om tiltak 383 397 396 400 450

Antall Fylkesnemndsaker 60 50 32 34 51

Antall Midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda 39 22 17 45 45

Kvalitet          

Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse 30 % 2 % 4 % 12 % 11 %

Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda 100 % 100 % 81 % 92 % 100 %

Medhold saker i fylkesnemnda 90 % 86 % 78 % 94 % 96 %

Fordeling etter sakstype pr. 31.12.          

Barn som får hjelpetiltak i hjemmet, (KOSTRA 251) 63 % 49 % 48 % 62 % 66 %

Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252) 37 % 51 % 52 % 38 % 34 %

Tabell 11.10 Barneverntjenesten

Helse- og sosialkontor   2014 2015 2016 2017 2018

Bestillerfunksjon            

Antall klager til kommunal klagenemd /formannskapet   15 28 9 2 2

Antall klager Fylkesmannen/Helsetilsynet i Rogaland   26 22 20 21 12

Tabell 11.11 Helse- og sosialkontor - bestillerfunksjon

Behovsdekning Antall boenheter 2 014 2015 2016 2017 2018

Ventelister            

Ordinær kommunal bolig 1614 87 34 25 35 74
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Behovsdekning Antall boenheter 2 014 2015 2016 2017 2018

Bolig for personer med ruslidelser Rehabiliteringsseksjonen 252 71 64 32 26 31

Bofellesskap PUH 160 67 57 72 68 68

Bofellesskap psykiske lidelser 145 66 50 44 39 41

Bofellesskap rus og psykiske lidelser 24 13 11 7 5 7

Bofellesskap fysisk funksjonshemming 26 8 12 11 8 5

Omsorgsbolig med innskudd/BBL 91 30 19 18 29 30

Omsorgsbolig uten innskudd 292 28 13 6 13 12

Dagsenter puh 43 8 7 8 6 8

Dagsenter funksjonshemmede 14 4 2 1 1 7

Brukerstyrte tjenester            

Antall personer med omsorgslønn   86 85 92 99 82

Antall personer med personlig assistent   39 39 60 71 75

Koordineringsfunksjon            

Antall innvilget individuell plan (IP)   426 395 343 338 399

Samhandlingsreform            

Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012)   1650 1748 1454 1443 2668

Tabell 11.12 Behovsdekning

Helsehuset 2016 2017 2018

Forebyggende hjemmebesøk      

Antall tilbud om hjemmebesøk til innbyggere 80 år 401 425 392

Andel som takket ja til hjemmebesøk 75 % 72 % 67 %

Antall brev utsendt om informasjonsdag for 75-åringer 608 688 700

Andel deltakere informasjonsdag for 75-åringer 20 % 15 % 15 %

Sykepleieklinikken      

Antall brukere ved sykepleieklinikken 165 189 202

Psykologtjenesten      
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Helsehuset 2016 2017 2018

Ungdom - antall brukere* 91 na na

Ungdom - antall konsultasjoner* 435 na na

Voksne - antall henvendelser** 194 162 325

Voksne - antall tilbud** 103 na 194

Voksne - antall avslag** 64 na 131

Frisklivssentralen      

Antall deltakere 560 682 618

Publikumsforedrag      

Antall deltakere     1 300

Avdeling velferdsteknologi      

Antall innbyggere som har tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger* 24 na 95

Antall brukere med medisindispenser   56 87

Antall brukere med nattkamera   2 2

Antall brukere med mobil trygghetsalarm   34 12

Antall besøkende på demonstrasjonsarenaen   190 630

Antall brukere med Dosecan     23

Antall brukere med dørsensor     3

*      

Psykologtjenesten for ungdom ble �yttet fra Helsehuset til Ungdom og fritid 30.06.2017. Det foreligger

derfor ikke tall for 2017.
     

**      

Individuell korttidsbehandling hos psykolog ble avviklet 01.06.2017, og erstattet med gruppetilbud.      

***      

2016: Omfatter pilotering nattkamera, mobil trygghetsalarm      

Tabell 11.13 Helsehuset

Alders- og sykehjem 2014 2015 2016 2017 2018

251



Alders- og sykehjem 2014 2015 2016 2017 2018

Antall sykehjemsplasser pr 31.12. 963 963 953 953 974

Andel sykehjem korttid 20 20 22 22 22

Antall rehabiliteringsplasser totalt inkl Spania 41 41 34 34 34

Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre 177 177 177 177 147

Antall dagsenterplasser 245 245 223 223 223

Kvalitet          

Andell plasser i enerom 95,4 95,4 95,4 95,4 98,4

Service (pr. 31.12)          

Antall aktuelle søkere til:          

Sykehjem langtid, inkl rus, demens 73 61 47 74 62

Sykehjem korttid/veksel, ikke rehab, Spania, lindrende 67 59 59 55 49

Dagsenter eldre, inkl økning av dager 27 25 16 23 48

Aldershjem og bofellesskap eldre 30 26 22 25 23

Tabell 11.14 Alders- og sykehjem

Hjemmebaserte tjenester 2014 2015 2016 2017 2018

Antall mottakere bare hjemmehjelp pr 31.12 781 747 728 695 722

Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.12 1 276 1 202 1 128 1144 1094

Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.12 1 482 1 440 1 554 1696 1626

Antall oppdrag nattjenesten 42 834 39 491 37 254 33 792 36 685

Antall omsorgsboliger* 380 378 364 360 350

Antall bofellesskap 424 427 430 426 408

*          

Antall vedtak med iverksatt tjenestetype omsorgsbolig med og uten innskudd.          

Tabell 11.15 Hjemmebaserte tjenester

BOA Psykisk helse 2017 2018

Antall bofellesskap 17 14
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BOA Psykisk helse 2017 2018

Antall boenheter 171 166

Antall ut�yttinger fra bofellesskap 19 16

Antall brukere på venteliste til plass i bofellesskap per 31.12 39 48

Tabell 11.16 BOA Psykisk helse

BOA Nord og Sør 2017 2018

Antall bofellesskap 22 27

Antall boenheter 159 177

Antall ut�yttinger fra bofellesskap 0 3

Antall brukere på venteliste til plass i bofellesskap per 31.12 68 68

Tabell 11.17 BOA Nord og sør

Fysio- og ergoterapitjenesten 2014 2015 2016 2017 2018

Antall årsverkAntall årsverk               

Ant. årsverk ergoterapi 22,9 19,4 22,2 19,2 26,65

Ant årsverk fysioterapi 44,4 41,7 42 47,15 45,7

Ant. årsverk  fysioterapi m/driftsavtale* 54,1 55 55 56,7 56,46

Antall pasienterAntall pasienter               

Kommunal ergoterapi i institusjon          

Ant. pasienter 0 - 17 år 2 1 0 1 0

Ant. pasienter 18 - 66 år 9 17 10 6 4

Ant. pasienter 67 - 79 år 30 23 7 5 3

Ant. pasienter >80 år 42 35 8 3 4

I alt 83 76 25 15 11

Kommunal ergoterapi utenfor institusjon          

Ant. pasienter 0 - 17 år 261 215 249 207 217

Ant. pasienter 8 - 66 år 181 197 186 227 249

Ant. pasienter 67 - 79 år 136 117 102 124 121
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Fysio- og ergoterapitjenesten 2014 2015 2016 2017 2018

Ant. pasienter >80 år 151 130 107 143 123

I alt 729 659 644 701 710

Kommunal fysioterapi i institusjon          

Ant. pasienter 0 - 17 år 2 0 11 3 59

Ant. pasienter 18 - 66 år 29 37 64 53 65

Ant. pasienter 67 - 79 år 125 125 149 188 226

Ant. pasienter >80 år 297 317 438 499 496

I alt 453 479 662 743 846

Kommunal fysioterapi utenfor institusjon          

Ant. pasienter 0 - 17 år 656 640 648 667 702

Ant. pasienter 18 - 66 år 171 201 189 196 254

Ant. pasienter 67 - 79 år 148 161 155 169 191

Ant. pasienter >80 år 265 204 227 216 221

I alt 1 240 1 206 1 219 1 248 1 368

Privat fysioterapi med kommunal avtale          

Ant. pasienter 0 - 17 år * 973 1 019 1 146 1 129 1 202

Ant. pasienter 18 - 66 år * 7 971 5 774 5 870 5 754 5 871

Ant. pasienter 67 - 79 år * 2 037 1 869 1 946 1 926 1 900

Ant. pasienter >80 år * 731 667 762 709 588

I alt 11 712 9 329 9 724 9 518 9 561

Antall konsultasjonerAntall konsultasjoner               

Kommunal ergoterapi          

Konsultasjoner i virksomhetens lokaler 394 435 261 317 380

Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 2 424 2 418 2 226 2 041 2 344

Kommunal fysioterapi          

Konsultasjoner i virksomheten 6 418 6 255 6 906 6 596 7 682
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Fysio- og ergoterapitjenesten 2014 2015 2016 2017 2018

Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 11 507 11 495 11 534 11 855 13 065

Privat fysioterapi med kommunal avtale          

Konsultasjoner i fysioterapeutens lokaler 137 269 159 208 153 785 148 091 138 297

Konsultasjoner ute (skole, barnehage, i brukers hjem) 6 840 7 216 4 752 4 858 7 123

*          

* 50,7 av 54,1 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2014          

* 54 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2015          

* 49,7 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2016          

* 56 av 56,4 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2018          

Tabell 11.18 Fysio- og ergoterapitjenesten

Tekniske hjemmetjenester 2014 2015 2016 2017 2018

Utleverte hjelpemidler, korttidslager 3 268 2 809 4 028 4 827 5 098

Utleverte hjelpemidler , hjelpemiddelsentralen 14 684 17 417 14 985 18 799 19 318

Innhentede hjelpemidler, korttidslager 3 014 2 964 3 695 4 071 4 797

Innhentede hjelpemidler, hjelpemiddelsentralen 5 511 6 340 6 580 6 877 7 543

Uleverte alarmer 492 458 548 1 980 657

Innhentede alarmer 497 461 556 1 929 594

Reparasjoner korttidslager 639 765 1 578 2 065 2 232

Betjente brukere, korttidslager 3 764 3 895 3 988 4 552 4 257

Betjente brukere, hjelpemiddelsentralen 2 514 2 743 2 700 2 656 2 709

Nye brukere, hjelpemiddelsentralen 737 872 868 813 806

Tabell 11.19 Tekniske hjemmetjenester

Rehabiliteringsseksjonen              

Botiltak   Antall plasser 2014 2015 2016 2017 2018

M100 (start okt 12) Belegg 9 86 % 80 % 67 % 40 % 40 %

No 1 (start nov 12) Belegg 10 95 % 95 % 78 % 85 % 90 %
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Rehabiliteringsseksjonen              

L47 Belegg 14* 61 % 55 % 57 % 50 % 60 %

Opp og lev Belegg 4 100 % 100 % 25 % 50 % 50 %

Småhusene (start okt 16) Belegg 7     71 % 90 % 90 %

Musegaten 98 (start april 16) Belegg 7**     83 % 100 % 100 %

I alt   51        

Helsetjenester            

Helsestasjon for rus Antall brukere   262 265 269 343 335

  Antall konsultasjoner   2 394 2 615 3 041 3 821 3 946

Værested/stuetilbud Antall henvendelser       7 598 7 574 7 128

Tabell 11.20 Rehabiliteringsseksjonen

Dagsenter og avlastning          

Dagtilbud 2014 2015 2016 2017 2018

Antall plasser på dagsentrene 56 59 62 70 79

Antall brukere av dagsentrene 82 86 87 95 32

Antall brukere som har plass 5 dager i uken 24 17 17 21 16

Antall brukere med SFA (skolefriavlastning) 15 17 24 21 17

Antall brukere med SFA i ferier 15 17 25 22 15

Avlastning          

Antall plasser i avlastningsbolig 28 25 21 21 22

Antall brukere av avlastningsplassene 127 114 101 107 104

Antall kriseplasser 4 4 4 4 4

Antall familier med FPA (foresatt styrt personlig assistent) 10 9 0 0 0

Antall brukere med AVF (avlastningsturer) 6 6 5 4 6

Bolig          

Antall plasser i institusjon. Madla barne- og ungdomsboliger 14 13 13 13 18

Antall plasser i bofellesskap. 11 11 20 20 18
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Tabell 11.21 Dagsenter og avlastning

Boligkontoret 2017 2018

Antall tildelte boliger, ekskl. bytter 332 278

Antall utkastelser 20 26

Antall utbetalte startlån 114 128

Antall husstander som har kjøpt eller re�nansiert bolig ved hjelp av startlån og ev. tilskudd til etablering 114 128

Gjennomsnittlig antall husstander som mottok bostøtte fra Husbanken per måned 2 408 2 420

Utbetalt bostøtte fra Husbanken (i mill. kr) 83,1 84,9

Gjennomsnittlig antall husstander som mottok kommunal bostøtte per måned 92 98

Utbetalt kommunal bostøtte (i mill. kr) 2,98 2,7

Tabell 11.22 Boligkontoret

OBS-teamet 2017 2018

Antall brukere med oppfølging per 31.12 95 79

Antall nye brukere i løpet av året 25 18

Antall brukere som har avsluttet oppfølging i løpet av året 26 28

Tabell 11.23 OBS-teamet

NAV kontor          

Sosialtjenesten 2014 2015 2016 2017 2018

Mottakere av sosialhjelp 3 228 3 387 3 843 3 931 3 864

- Andel under 25 år  23 24 24 23 22

- Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold  30 30 30 35 40

- Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 mnd. siste år)  38 40 40 39 38

Nyregistrerte i løpet av året  487 601 768 906* 832

Stønadsmottakere i % av befolkning  2,5 2,6 2,9 3 2,9

Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto)  149,4 165,3 193,4 196,3 196,7

Rusvern: Antall brukere dekning av priv institusjon/reise  128 121 94 87 62
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NAV kontor          

Rusvern: Utbetalt (mill kr) dekning av priv institusjon/reise  10,8 7,6 5,7 3,6 2,6

Midlertidig bolig, utbetalt (mill kr)  11,9 9 8 4,7 7,1

Midlertidig bolig, antall brukere  313 262 222 184 203

Antall unge u/25 år på hospits  24 27 20 28 21

Kvalitet          

Klagesaker om sosialhjelp oversendt fylkesmannen  84 94 109 86 83

Klagesaker om sosialhjelp avgjort av fylkesmannen  75 101 96 116 103

Andel klagesaker sosialhjelp med medhold  70 79 90 94  

Service          

Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp 8,8 9,6 10,2 9,3 7,7

*          

*ny type telling som inkl. familiemedlemmer av tidligere mottakere, resultatet er nokså likt

som året før med samme tellemåte
         

Tabell 11.24 NAV kontor

Arbeidstreningsseksjonen 2014 2015 2016 2017 2018

Tiltaksplasser - søknader 98 112 121 132 101

Gruppetiltakene (fordeling av deltakere i 4 arbeidsgrupper) 45 % 45 % 47 % 20 % 34 %

Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat) 16 % 13 % 14 % 23 % 15 %

JobbSats       22 % 24 %

START 36 % 43 % 39 % 35 % 27 %

Tiltaksplasser antall 190 219 222 204 178

Gruppetiltakene (fordeling av deltakere i 4 arbeidsgrupper) 36 % 41 % 37 % 27 % 37 %

JobbSats (nytt tiltak fom mai 2017)       11 % 15 %

START 42 % 32 % 29 % 28 % 23 %

Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat) 22 % 26 % 33 % 32 % 25 %

Resultat/ Sluttstatus: 71 118 103 82 94
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Arbeidstreningsseksjonen 2014 2015 2016 2017 2018

Jobb 24 % 14 % 15 % 20 % 14 %

Skole 8 % 7 % 6 % 11 % 10 %

Statlig ytelse (uføretrygd, arbeidsavklaringspenger) 3 % 19 % 9 % 3 % 3 %

Arbeidsmarkedstiltak 26 % 8 % 22 % 17 % 20 %

Avklart og tilbakeført NAV 33 % 37 % 33 % 38 % 41 %

Overført annet tiltak i Arbeidstreningsseksjonen 6 % 14 % 16 % 10 % 12 %

Tabell 11.25 Arbeidstreningsseksjonen

Jobbverksted 2014 2015 2016 2017 2018

Antall henviste 179 167 268 414 399

Henvist, ikke møtt, avsluttet punktinnsats     72 116 94

Antall deltakere 123 118 195 298 403

Avsluttet Status          

Jobb 53 % 39 % 29 % 20 % 20 %

Skole 7 % 18 % 14 % 10 % 14 %

Statlig ytelse (dagpenger/AAP) 0 % 0 % 0 % 4 % 1 %

Arbeidsmarkedstiltak 5 % 8 % 22 % 14 % 17 %

Videreført annet tiltak Arbeidstreningsseksjonen 2 % 3 % 4 % 4 % 5 %

Annet. bl.a �yttet   4 % 2 % 9 % 0 %

Tilbakeført innsøkende instans (NAV) 22 % 28 % 29 % 30 % 9 %

Fremdeles i tiltak 11 % 5 % 9 % 9 % 8 %

Tabell 11.26 Jobbverksted

Praksisplasser for funksjonshemmede 2014 2015 2016 2017 2018

Antall personer med PFF - avtale pr 31.12 44 42 60 58 69

Antall henvendelser       19 31

Søkt VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 3 1 0 0 1
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Praksisplasser for funksjonshemmede 2014 2015 2016 2017 2018

Innvilget VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 13 13 13 13 14

Tabell 11.27 Praksisplasser for funksjonshemmede

Flyktningseksjonen          

MottakMottak 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018

Vedtak om mottak 120 120 370 285 140

- Derav enslige mindreårige 25 20 80 25 9

Mottak 113 136 355 279 136

- Derav enslige mindreårige 18 20 61 25 5

Antall tildelte kommunale boliger 42 41 70 70 52

Antall personer som har skaffet bolig selv 5 28 42 25 19

Tabell 11.28 Flyktningseksjonen

Krisesenteret 2014 2015 2016 2017 2018

Kvinnelige beboere 138 161 207 153 197

Mannlige beboere 28 28 26 25 33

Barn 72 122 140 126 148

Overnattingsdøgn kvinnelige beboere 2 810 3 520 4 350 3 714 4 011

Overnattingsdøgn mannlige beboere 735 1 603 501 316 809

Overnattingsdøgn ubesvart kjønn   164    

Overnattingsdøgn barn 1 672 3 333 3 042 3 367 3 856

Dagbrukere 539 488 816 1 067 935

Tabell 11.29 Krisesenteret

Stavanger Legevakt 2014 2015 2016 2017 2018

Konsultasjoner totalt* 43 934 42 890 42 651 35 201 45 970

Oppdrag legevaktbil         1 924

Sykebesøk 1 577 1 460 1 600 969 993
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11.2.3 By- og samfunnsplanlegging

Stavanger Legevakt 2014 2015 2016 2017 2018

Psykiatrisk sykepleier, antall henvendelser 350 380 520 585 557

Voldtektssaker** 80 93 92 156 153

Legevaktsentral telefonbesvarelser***     89 586 108 629 110 683

Kvalitet          

Klagesaker legevakten totalt**** 45 64 40 28 52

Tilsynssaker fra Helsetilsynet**** 9 18 2 11 12

*          

*Nytt journalsystem fra mars 2017          

**Ny måte å føre statistikk på fra 2017          

***Ny måling fra 2016          

**** Registreringene fra 2016 er heftet med stor usikkerhet          

Tabell 11.30 Stavanger legevakt

Kultur og byutvikling 2014 2015 2016 2017 2018

Journalførte saker INN 13 433 12 869 10 699 9 380 8 077

Journalførte saker UT 12 213 11 210 8 753 7 691 7 471

Journalførte saker INN BYPLAN 1 631 1 643 962 1 147 1 489

Journalførte saker UT BYPLAN 1 034 1 093 793 833 582

Tabell 11.31 By- og samfunnsplanlegging

Byggesak 2014 2015 2016 2017 2018

Antall mottatte byggesaker 2506 2088 1293 1359 1476

Saker behandlet i kommunalstyret 57 60 63 47 24

Tilsyn 324 376 288 351 266

Midlertidige brukstillatelser 187 211 188 161 140

Ferdigattester 992 859 881 841 971
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11.2.4 Bymiljø og utbygging

Renovasjon

Byggesak 2014 2015 2016 2017 2018

Antall boliger igangsatt 725 501 357 447 539

Antall boliger fullført 899 1149 392 371 420

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker 41 26 31 52,5 35

Tabell 11.32 Byggesak

Statistikk saksbehandlingstid 1.1.2018-

31.12.2018

Antall forløp

(stk)

Gjennomsnitt saksbehandlingstid

(dager)

Lovpålagte tidsfrister

(dager)

12 uker med foretak 162 43,96 84

12 uker uten foretak 183 46,62 84

3 uker med foretak 376 21,07 21

3 uker uten foretak 356 23,97 21

Søknad om dispensasjon 30 41,1 84

Søknad om endring av tillatelse 117 42,11 21/84

Søknad om ferdigattest 887 12,81 21

Søknad om igangsettingstillatelse 208 17,54 21

Søknad om midlertidig brukstillatelse 81 13,09 21

Ramme 12 uker 155 63,23 84

Ramme 3 uker 45 32,27 84

Klage i byggesak 52 69,48 84

Tabell 11.33 Saksbehandlingstid byggesak 2018

Renovasjon Enhet 2014 2015 2016 2017 2018

Årsverk Antall 7 6,5 6,5 6,5 6,5

Papir, papp Tonn 7346 6934 6078 6125 5511,8

Glass Tonn 1373 1238 1159 1060 916,4
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Stavanger eiendom

Renovasjon Enhet 2014 2015 2016 2017 2018

Farlig avfall Tonn 568 529 531 574 568,2

Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall) Tonn 13633 13594 14109 11750 13440,2

Plast (emballasje) Tonn 712 725 658 746 866,9

Metaller Tonn 2744 1996 1885 1841 1787,4

Elektrisk/elektronisk (EE-)avfall Tonn 2900 2804 2350 2374 2452,8

Tøy og tekstiler Tonn 898 934 898 957 992,6

Trevirke Tonn 5247 5038 4947 5035 4664

Gips Tonn 479 478 461 524 479,7

Bildekk Tonn 3 0 21 7 3,4

Grovavfall til materialgjenvinning Tonn 247 255 269 406 332,6

Rene masser Tonn     1414 1544 1438

Inerte gjenstander og byggevarer Tonn     1794 1780 1687,4

Asfalt Tonn     39 19 22

Fritidsbåter Tonn         5,5

Sum gjenvunnet husholdningsavfall Tonn 36150 34525 36613 34742 35168,9

Sum restavfall (forbrenning m/energiutnyttelse) Tonn 21400 20649 19896 19654 19052,9

Sum innsamlet husholdningsavfall Tonn 57550 55174 56509 54396 54222

Andel gjenvunnet husholdningsavfall >60 % 0,63 % 0,63 % 0,65 % 0,65 % 0,65 %

*            

Tallene gjelder husholdningsavfall inkl. Stavangers andel av mottatt avfall på

IVARs gjenvinningsstasjoner, samt EE-avfall levert til butikker.
           

Tabell 11.34 Renovasjon

Stavanger eiendom          

Prosjektering bygg 2014 2015 2016 2017 2018

Ferdigstilte bygg 702 358 463 661 419
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Park og vei

Stavanger eiendom          

Ferdigstilte selvbyggerboliger 15 19 0 N/A N/A

Anbudsåpninger 79 50 42 91 71

Innleverte enkeltanbud 403 275 194 344 267

Forvaltning av eiendommerForvaltning av eiendommer 20142014 20152015 20162016 2017*2017* 20182018

Skoler 52 / 271 479 46/249257 46/254921 50/263891 50/265711

Helsebygg 41 / 114 121 38/100440 38/100440 44/79996 44/81569

Boliger 2565 / 166 725 2577/167445 2586/168000 45/2691 45/2691

Idrettsbygg 39 / 62 255 33/62935 34/65935 32/65599 33/70444

Kultur- og fritidsbygg 38 / 27 102 38/27102 38/27102 38/43687 38/45951

Barnehager 78 / 61 386 79/61716 81/64273 77/62164 77/62314

Kontor- og foretningsbygg 21 /69 992 22/73009 21/71000 17/40615 17/40615

Beredskapsbygg 22 / 25 000 23/25000 23/25000 22/24000 22/24000

Andre bygg og grunneiendommer 215 / 20 000 220/22000 220/22000 220/22000 220/22000

Sum 3 072 / 793 670 3076/788904 3087/798671 545/604643 546/615295

*          

Kulturhus er �yttet tilbake fra kontor og

foretningsbygg til kultur og fritidsbygg, samt bygg

som hører til Stavanger bolig KF og Stavanger

utvikling KF er tatt ut av denne raportering for

2017.

         

Tabell 11.35 Stavanger eiendom

Park og vei            

VedlikeholdsarealerVedlikeholdsarealer    20142014 20152015 20162016 20172017 20182018

Park og idrett, totalt i dekar   14 092 13 950 14 223 14 762 14 850

Vei, totalt i dekar   2 558 2 558 2 577 2 577 2 577

Vedlikehold av kommunale plasser og veierVedlikehold av kommunale plasser og veier    2 0142 014 2 0152 015 2 0162 016 2 0172 017 2 0182 018

Slaghull lappet stk 1 212 1 166 1 210 1 292 1 321
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Park og vei            

Nye skilt oppsatt stk 128 168 115 170 77

Gatesluk tømt stk 1 334 3 291 3 710 3 576 2 095

Skilt reparert stk 759 663 410 853 628

Sand/slam fra sluk tonn 133 566 665 568 477

Gaterenhold ink sykkelruter tonn 1 422 644 661 836 423

Gatemiljø reparasjoner stk 344 1 902 1 045 NA 777

KvalitetKvalitet    2 0142 014 2 0152 015 2 0162 016 2 0172 017 2 0182 018

Gatelys kr/km 20 284 20 284 23 833 23 833 14

Sluk, tømming kr/stk 550 550 754 754 754

Gaterenhold kr/innb. 80 80 53 53 53

Dekke - reasfaltering (asfaltprogram) m² 49 560 52 666 54 740 38 772 52 330

ServiceService    2 0142 014 2 0152 015 2 0162 016 2 0172 017 2 0172 017

Gravemeldinger stk 634 584 586 643 524

Gemini meldinger behandlet av Park og vei- vei stk 347 1 431 651 785 711

Gemini meldinger behandlet av NIS stk 2 228 2 535 1 541 2 338 1 977

Gemini meldinger behandlet av fagavd sykkel stk   167 195 169 294

Gemini meldinger behandlet av NIS sykkel         229 316

             

Parker, friområder, utomhus- og idrettsanleggParker, friområder, utomhus- og idrettsanlegg    20142014 20152015 20162016 20172017 20182018

Sikrede lekeplasser stk 10 7 25 21 35

Totalrehabiliterte lekeplasser       2 2 2

Andre nye lekeplasser til vedlikehold ” 6 2 2 4 1

Nyanlegg turveier (m) ” 697 36 1885 915 1000

Nye nærmiljøanlegg ” 1 1 9 2 0

Blomster plantet ut i Stavanger ” 44825 39495 25900 14107 24875

Botanisk hage, omviste personer ” 732 625 775 651 476
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Park og vei            

Stavanger friluftssenter, besøkende personer ” 1238 2889 1491 584 626

Plantekar og ampler ” 162 158 165 150 180

             

Type anlegg, område eller utstyrType anlegg, område eller utstyr    20142014 20152015 20162016 20172017 20182018

Barnehager Antall 78 78 75 79 76

Skoler Antall 43 47 46 45 47

Alders- og sykehjem, bofellesskap Antall 77 77 77 81 88

Idrettsparker Antall 11 11 11 11 11

Fotballbaner gress større enn 45x 90 Antall 3 3 2 2 2

Fotballbaner grus 60 x 100 Antall 9 9 4 4 4

Fotballbaner grus 45 x 90 eller mindre Antall 12 12 14 14 13

Fotballbaner kunstgress 45 x 90 Antall 24 24 25 25 25

Fotballbaner kunstgressbaner mindre enn 45 x 90 Antall 7 7 7 7 8

Naturvernområder Antall 9 9 9 8 9

Ballbinger Antall 20 35 35 35 22

Skateanlegg* Antall     12 13 13

Balløkker** Antall 140 122 136 200 145

Sandvolley-baner Antall 18 23 23 25 23

Idrettsutstyr Antall 1034 1205 1254 1372 1340

Lekeplass-utstyr Antall 2568 2519 2535 1748 1731

Lekeplasser Antall 268 269 269 283 284

Busker og blomsterfelt Mengde-dekar 361 361 354 373 373

Gras bakke, slått 1 gang/år gras fjernet Mengde-dekar 387 390 496 613 491

Grasbakke slått 2 ganger/år, gras ikke fjernet Mengde-dekar 706 595 772 1116 1319

Grasbakke, utleid og beitet Mengde-dekar 914 875 792 734 690

Plen Mengde-dekar 1296 1443 1291 1201 1224
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Idrett

Park og vei            

Skogsdekket mark Mengde-dekar 7464 6584 6141 6570 6572

Sandbasseng/ sandkasser Mengde-dekar 78 84 95 84 84

Anlegg og områder totalt Antall 1486 1488 1746 1904 1934

*            

*Ny enhet fra 2016, tidligere målinger er antall skateramper            

**Ny måte å registere balløkker på fra 2017            

Tabell 11.36 Park og vei

Måling, sykkel og gående 2017 2018

Forus Vest syklende 133 722 142 287

Randabergveien syklende 209 600 305 614

Tjensvollkysset syklende 255 795 270 674

Sørmarka syklende 262 194 247 570

Stokkavatnet gående 187 549 164 362

Mosvatnet gående 445 544 432 786

Godalen gående 112 212 127 807

Tabell 11.37 Syklister og gående

Idrett          

Besøk Besøk idrettshaller idrettshaller og anleggog anlegg 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018

Gautesete idrettshall 97 452 98 202 98 487 97 654 98 112

Hetlandshallen 223 346 223 974 222 439 224 111 223 121

Hundvåghallen A 121 628 121 606 121 047 120 931 122 065

Hundvåghallen B nye 103 980 104 109 105 236 104 344 103 124

Kvernevikhallen 115 008 115 206 114 782 113 664 112 876

Stavanger idrettshall 236 994 237 491 237 864 238 145 240 345
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Vann og avløp

Idrett          

Stavanger svømmehall 117 892 130 536 143 039 0 -

Hundvåg svømmehall     4 967 7 760 8 045

Kvernevik svømmehall     2 151 7 555 7 698

Stavanger svømmestadion Gamlingen 90 104 48 785 0 120 000 215 000

Stavanger turnhall 133 847 134 658 134 498 132 889 133 456

Tastahallen 0 32 876 36 505 34 667 33 675

Tastavarden fjellhall 60 123 61 209 61 009 62 260 61 450

Tastarustå idrettshall 140 503 142 877 141 956 141 765 142 563

Storhaug idrettshall 100 812 101 436 101 658 102 778 105 634

Sum 1 541 689 1 552 965 1 525 638 1 508 523 1 607 164

           

TilskuddTilskudd               

Driftstilskudd til idrettslag, kr 6 575 000 6 875 000 6 875 000 6 875 000 6 875 000

Medlemmer i idrettsorganisasjoner til og med 19 år, kr 20 689 34 481 21 838 24 721 23 800

Tilskudd i kroner per medlem tom. 19 år, kr 180 164 164 164 160,25

Tabell 11.38 Idrett

Vann og avløp Enhet Mål 2014 2015 2016 2017 2018

Antall årsverk pr 31.12 53 49 52 50 52 53

Vannledning-lengde km   654 657 659 660 662

Spillvannsledning-lengde km   336 341 342 354 347

Fellesavløpsledning-lengde km   254 250 251 252 253

Avløpspumpestasjoner antall   103 104 106 107 110

Regnværsoverløp antall   30 30 31 31 31

Kunde/serviceKunde/service       20142014 20152015 20162016 20172017 20182018

Pålegg om utbedring av private anlegg antall   55 14 11 16 8
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Vann og avløp Enhet Mål 2014 2015 2016 2017 2018

Vannmålere i drift antall   3172 3187 3230 3260 3292

Utskifting av vannmåler antall 320 200 383 233 333 386

Antall slamavskillere i drift, totalt antall   1888 1828 1747 1670 1579

Antall slamavskillere med private utslipp antall     720 719 664 506

Tilsyn, jf Plan- og Bygningsloven antall 6 0 11 0 5 4

Vaktutrykninger inkl. stasjonsdrift antall   816 769 723 792 747

Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak) antall <90 104 87 65 71 134

Brukerundersøkelse vann - helhet Score 1-6 4,7 ia. 5,2 i.a. 5,2 i.a.

Brukerundersøkelse avløp - helhet Score 1-6 4,7 ia. 5,1 i.a. 5,1 i.a.

Produksjon - vannProduksjon - vann    20142014 20152015 20162016 20172017 20182018

Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost) kr/ innb   782 731 812,05526069781 806 874

Driftsutgift pr innbygger- overføring IVAR kr/ innb   316 297 320,23082084376 318 334

Vannkjøp IVAR - mengde mill/m³ 17,5 19,1 18 18,1 17,1 17,5

Døgnforbruk pr. innbygger l/døgn   396 371 371 352 357

Fornyelse vannl. (inv. og drift) m   4259 4311 5354 3694 5674

Fornyelsestakt (san./tot.) 0/00 10 6,6 6,6 8,1 5,6 8,6

Vannledningsbrudd hovedledninger antall <65 55 60 99 66 106

Spyling vannledninger inkl. nyanlegg ved rep. km 23 32,3 27,3 21,5 25,3 27,8

Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli)   God God God God God God

Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge)   God God God God God God

Antall vannmålere i drift på off. nett antall   65 67 72 81 85

Antall utbedrede stikkledninger i offentlig vei antall   46 55 51 36 39

Produksjon - avløpProduksjon - avløp       20142014 20152015 20162016 20172017 20182018

Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost) kr/ innb.   1289 1370 1391,1550390519 1632 1602

Driftsutgift pr innbygger- overføring IVAR kr/ innb   542 636 602,80128765719 841 734

Avløpsmengde levert IVAR mill./m3 28,5 24,1 27,1 24,2 31,9 25,9

269



11.2.5 Personal og organisasjon

Vann og avløp Enhet Mål 2014 2015 2016 2017 2018

Fornyelse avløpsl. (inv. og drift) m   3925 4558 5827 4950 6071

Fornyelsestakt (saneringer / total) 0/00 10 6,7 7,7 9,8 8,3 10

Spylte avløpsledninger km 30 36 36,1 32,7 42,1 41,7

Rørinspeksjon km 30 31 40,8 32,2 36,3 42,5

Strømforbruk pumpestasjoner MWh           3344

Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvar antall   8 7 5 4 2

Avløpsstopp off. ledningsnett antall <30 30 53 44 32 35

Overløpsmengde (beregnet andel forurensing) % 5 4 5 3 3 3

Antall avløpsstasjoner oppgradert antall 4 x 3 9 4 3

Antall Utbedrede stikkledninger i off. vei antall   36 54 45 38 61

Tabell 11.39 Vann og avløp

Organisasjon 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KommunenivåKommunenivå                  

Ansatte inkl. foretakene            

Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene 9 530 9 498 9 694** 9 927 9 962 10 396

Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene 7 760 7 773 7 889** 8 142 8 183 8 373

Ansatte ekskludert foretakene            

Antall ansatte pr. 31.12 eksklusiv foretakene 8 948 8 930 9092** 9 324 9 374 9 778

Antall årsverk pr. 31.12 eksklusiv foretakene 7 259 7 284 7389** 7 615 7 738 7 827

Andel kvinnelige ansatte 81 % 81 % 81 % 80 % 81 % 80 %

Sykefravær 6.9% 7.2% 7.7% 7.6% 8.2% 8.3%

Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Kommunal

landspensjonskasse (KLP)
65,8 år 64,9 år 65,1 år 64,8 år 65 år 64,4 år

Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Statens pensjonskasse

(SPK)
65,7 år 65,6 år 66,3 år 63,2 år 63,9 år 65,9 år
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Organisasjon 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år) 68 %* 70 % 72 % 65 % 74 % 74 %

Antall AFP per 31.12. 231 255 259 305*** 322 337

*            

* Ny senioravtale fra 1. mars 2013. Endringene i avtalen gjelder for den

enkelte ansatte når ny avtale skal inngås. Det vil derfor være både gammel og

ny ordning i en overgangsperiode frem til 1. mars 2014. Tallene er av den

grunn ikke helt sammenlignbare.

           

**Nytt av 2015 er at lærlingene og hovedtillitsvalgte er inkludert i oversikten

over antall ansatte. Dette utgjør 139 ansatte, 135 årsverk.
           

*** Tallene fra 2016 er usikre            

Tabell 11.40 Personal og organisasjon

 
Årsverk

31.12.2017

Årsverk

31.12.2018

Endring i årsverk

2017-2018

Endring i prosent

2017-2018

Stavanger kommune samletStavanger kommune samlet 7 7387 738 7 8277 827 8989 1,151,15

Oppvekst og utdanning 4 261 4 202 -59 -1,38

Helse og velferd 2 656 2 765 109 4,1

Bymiljø og utbygging 212 221 9 4

By- og samfunnsplanlegging 89 100 11 12,7

Innbygger- og samfunnskontakt 56 62 6 10,1

Stab og støtte 274 278 4 1,5

Annet (lærlinger utgjør 170 årsverk i 2017

og 172 i 2018)
189 199 9 5

Helse og velferd, Oppvekst og utdanningHelse og velferd, Oppvekst og utdanning 6 9176 917 6 9716 971 5454 0,80,8

Oppvekst og utdanning 4 261 4 202 -59 -1,4

Oppvekst og utdanning stab 37 42 5 13,5

Kommunale barnehager 1 215 1 183 -32 -2,7

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 167 160 -7 -4,2

Grunnskole 2 036 2 053 17 0,9

271



Fordeling av kvinner og menn og stillingsgrupper

 I 2018 hadde Stavanger kommune 80 prosent kvinnelige ansatte. Dette er samme fordeling som i 2017. Det er størst

andel kvinner i tjenesteområdene Oppvekst og utdanning og Helse og velferd. Virksomhetsområdet barnehage skiller

seg ut med høyest andel kvinner. Andel menn innen Helse og velferd er uforandret totalt sett sammenlignet med

2017, men det har vært en økning på 2 prosentpoeng i andel menn ved både bofellesskap og på sykehjem. Tabell 11.4

viser fordelingen per tjeneste- og virksomhetsområde i 2018 sammen med endring i andel menn i 2017.

 
Årsverk

31.12.2017

Årsverk

31.12.2018

Endring i årsverk

2017-2018

Endring i prosent

2017-2018

Johannes læringssenter, Kulturskolen og

PPT
382 366 -16 -4,2

Barnevern 139 142 3 2

Embo 92 67 -25 -27

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 98 107 9 9,1

Ungdom og fritid 95 82 -13 -13,2

Helse og velferd 2 656 2 765 109 4,1

Helse og velferd stab 44 46 2 4,6

Bydekkende helse og omsorgstjenester 120 121 1 1,2

Hjemmebaserte tjenester 538 535 -3 -0,6

Sykehjem 642 728 86 13,3

Bydekkkende velferd og sosiale tjenester 454 472 18 4

Bofellesskap 581 569 -12 -2,1

Helse og sosial kontor 108 107 -1 -1,1

NAV kontor 100 104 4 4

Legetjeneste og akuttjeneste 69 84 15 21,7

Tabell 11.41 Årsverk

Tjenesteområde Andel Kvinner Andel Menn Endring i andel menn 2017 -2018

Andre: Nye Stavanger, HTV, lærlinger,etc 75 % 25 % 8

Oppvekst og utdanning 82 % 18 % -0,2

Helse og velferd 81 % 19 % 0,3
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Gjennomsnittlig lønn fordelt på kvinner og menn og stillingsgrupper

 Tabell 11.44 viser at kvinner har høyere lønn enn menn i stillinger uten særskilt krav om utdanning og i stillinger med

krav om høyskoleutdanning. Kvinners lønn utgjør minst av menns lønn i gruppe 6 (direktør, fagsjef, virksomhetsleder)

og gruppe 7 (akademikerne). Kvinners lønn har økt med 1 prosentpoeng i gruppe 7, og gått ned i gruppe 1 og 4.

Tjenesteområde Andel Kvinner Andel Menn Endring i andel menn 2017 -2018

By- og samfunnsplanlegging 60 % 40 % -3,2

Bymiljø og utbygging 36 % 64 % -0,4

Innbygger- og samfunnskontakt 79 % 21 % 0,3

Stab og støtte 63 % 37 % -0,5

Stavanger kommune samlet 80 % 20 % 0,1

Utvalgte virksomhetsområder Andel Kvinner Andel Menn%  

Bofellesskap 71 % 29 % 2,1

Hjemmebaserte tjenester 90 % 10 % -0,5

Sykehjem 86 % 14 % 1,8

Kommunale barnehager 95 % 5 % -0,3

Grunnskole 76 % 24 % 0,1

Tabell 11.42 Fordeling av kvinner og menn per tjeneste- og virksomhetsområde

Stillingsgrupper 2018 (LDO inndeling)
Andel

kvinner %

Andel

menn %

Endringer i andel menn fra 2017

- 2018

Stillinger uten særskilt krav om utdanning 0,75 % 0,25 % -0,3

Fagarbeiderstillinger 0,85 % 0,15 % -0,5

Stillinger med krav om høyskoleutdanning 0,85 % 0,15 % 0,4

Stillinger med krav om høyskole utdanning med ytterligere

spesialutdanning
0,81 % 0,19 % -0,3

Mellomleder 0,74 % 0,26 % 0

Direktør, fagsjef, virksomhetsleder 0,72 % 0,28 % 2,6

Akademikere 0,66 % 0,34 % -0,1

Lærling/Student 0,79 % 0,21 % 1,1

Tabell 11.43 Fordeling kvinner og menn på stillingsgrupper
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Lønnsforhold i tjeneste- og virksomhetsområde

Tabell 11.45 skiller ikke mellom de ulike kapittelområdene i kommunens lønns- og stillingsoversikt, men ser tjeneste-

og virksomhetsområdet under ett. Tallene viser at kvinners lønn i prosent av menns lønn er minst i Innbygger- og

samfunnskontakt med 84 prosent, en nedgang fra 89 prosent i 2017. Hos Bymiljø og utbygging er kvinners lønn i

prosent av menns lønn 111 prosent, en økning på 1 prosent i forhold til 2017.

Stillingsgrupper 2018 (LDO inndeling)
Gj.snitt lønn

kvinner

Gj.snitt lønn

menn

Kvinners lønn i % av menns

lønn 2018

Endring fra 2017

- 2018

Stilling uten særskilt krav til utdanning 351 770 335 443 105 % -1,2

Fagarbeiderstilling/tilsvarende

fagarbeiderstilling
407 572 407 951 100 % 0

Stilling med krav om høyskoleutdanning 470 987 464 141 101 % 0,1

Stilling m/krav om høyskoleutd.

m/ytterligere spesialutd.
538 863 542 591 99 % -0,6

Mellomleder 613 936 643 099 95 % 0,3

Virksomhetsledere, avd.ledere og

direktører
792 118 909 009 87 % -0,4

Akademikere 626 044 662 596 94 % 1,3

Lærling/Student 333 063 332 878 100 % 0,2

Tabell 11.44 Gjennomsnittlig lønn fordelt på kvinner og menn og stillingsgrupper

Tjenesteområde
Gj.snitt lønn

kvinner

Gj.snitt lønn

menn

Kvinners lønn i % av menns lønn

2018

Endring

fra 2017

Andre: Nye Stavanger, HTV,

lærlinger,etc
377 726 440 570 86 % -5,2

Oppvekst og utdanning 477 475 487 476 98 % -0,7

Helse og velferd 431 788 436 158 99 % -1,2

By- og samfunnsplanlegging 654 069 657 354 100 % -0,2

Bymiljø og utbygging 668 536 601 776 111 % 0,7

Innbygger- og samfunnskontakt 571 984 677 700 84 % -4,7

Stab og støtte 582 288 620 197 94 % -1,1

Stavanger kommune samlet 462 654 484 757 95 % -0,8

Utvalgte virksomhetsområder Gj.snitt lønn kvinner Gj.snitt lønn menn Kvinners lønn i % av menns lønn 2018  
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Innenfor Oppvekst og utdanning er det størst lønnsforskjeller i barnehagene. I Helse og velferd er de største

forskjellene hos hjemmebaserte tjenester, bofellesskap og sykehjem. I disse virksomhetsområdene er det overvekt av

kvinner, både i lederstillinger og andre stillinger, og dette kan påvirke snittgrunnlaget. I barnehagene og i

hjemmebaserte tjenester har derimot forskjellen blitt redusert i 2018.

11.2.6 Kommunikasjon

Tjenesteområde
Gj.snitt lønn

kvinner

Gj.snitt lønn

menn

Kvinners lønn i % av menns lønn

2018

Endring

fra 2017

Bofellesskap 403 100 383 673 105 % -0,3

Hjemmebaserte tjenester 411 115 396 340 104 % -1,5

Sykehjem 414 090 402 120 103 % 0,5

Kommunale barnehager 441 574 406 655 109 % -3,8

Grunnskole 482 569 481 650 100 % -0,9

Tabell 11.45 Lønnsforhold, tjeneste- og virksomhetsområde

Innbyggerservice 2014 2015 2016 2017 2018

Sentralbord, tlf. 51507090, antall oppringinger 109 885 96 365 84 480 62 516 76 017

Svarprosent sentralbordet 82 % 84 % 89 % 86 % 89 %

Brukte digitaleløsninger (E-skjema)     2 175 2 977 8 028

Elektroniske henvendelser; servicetorg@stavanger.kommune.no 12 260 11 707 10 256 9 864 11 320

Henvendelser via ”Innsyn” etter offentleglova* 943 2 350 *550 2 908 3 833

Situasjonskart og nabolister ** 1 465 1 329 **457 274 365

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 255 188 244 228 130

Gebyrberegning av regulerings- og delesaker 111 117 113 118 86

Geminimelding behandlet av Servicetorget ***736 818 762 1 015 3 433

Varsle om feil - VOF, ofte med hjelp fra Servicetorget 4 346 5 146 6 293 7 435 9 159

Salg av bioposer 42 133 36 862 43 120 36 432 8 920

Salg av søppelsekker 42 133 72 894 74 693 70 399 51 790

Salg av salgsplasser/standplasser utenom Torget 115 059 134 031 126 300 124 225 61 468

*          
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11.2.7 Samfunn

Innbyggerservice 2014 2015 2016 2017 2018

* Det var utfordringer med Innsyn i modulen til Public 360          

** Ny automatisk kartbestillingsmodul har redusert bestillingen av situasjonskart

via postmotak.servcetorget@stavanger.kommune.no, og arbeidet.
         

*** Internregisteringen på Gemini var ute av drift i �ere måneder i 2014, noe som

økte bruken av VOF
         

Tabell 11.46 Innbyggerservice

Kommunikasjon, digitale �ater 2013 2014 2015 2016 2017 2018

stavanger.kommune.no, unike besøk 571 511 339 213 680 288 507 618 ikke regist. ikke regist

stavangerkommune.no - sidevisninger 3 477 502 3 593 635 4 107 144 3 497 339 3 894 076 3 506 457

Facebook antall likere 3 897 6 395 9 000 13 304 15 627 20 440

Twitter, antall følgere 1 436 1 960 2 562 3 019 3 317 3 766

Instagram   320 1 325 2 627 3 486 5 610

Antall visninger på You Tube       65 377 30 591 34 400

Antall følgere på Linkedin         4 255 5 545

Tabell 11.47 Kommunikasjon

  2013   2014   2015   2016   2017

  EU 60 % OECD 50 % EU 60 % OECD 50 % EU 60 % OECD 50 % EU 60 % OECD 50 % EU 60 % OECD 50 

Fredrikstad 14,9 10,1 16,4 11,8 16,8 12,6 17,6 13,2 18,6 1

Bærum 7 5 7,1 5,3 7,2 5,1 7,9 5,8 8,2 5

Oslo 18 13,5 18,4 13,8 18,4 13,8 18,4 14 18,2 13

Drammen 17,8 12,7 19,7 14,8 19,4 14,6 19,4 14,3 19,9 1

Kristiansand 12,5 8,6 12,6 8,7 13,4 9,3 14 10,2 14,6 10

Sandnes 6,6 4,5 7,5 5,4 8,5 5,6 9,4 6,6 10,2 7

Stavanger 7,5 5,2 8,1 5,7 9,3 6,6 10,2 7,4 11,3 8

Bergen 10,2 7 10,5 7,2 10,9 7,5 10,8 7,5 11,7
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Tabell 11.48

  2013   2014   2015   2016   2017

Trondheim 8,3 5,4 8,5 5,5 8,6 5,7 9 6 9,7 6

Tromsø 7,3 4,4 7,7 4,5 7,7 4,6 7,5 4,7 7,8 4

Tabell 11.49

  2013   2014   2015   2016   2017

  EU 60 % OECD 50 % EU 60 % OECD 50 % EU 60 % OECD 50 % EU 60 % OECD 50 % EU 60 % OECD 50 

Fredrikstad 12,4 5,8 12,9 6,6 13 6,8 13,3 7,1 13,7 7

Bærum 8 4,9 8,2 5,1 8,1 4,8 8,4 5 8,4

Oslo 15,5 9,2 15,8 9,4 15,7 9,4 15,6 9,4 15,5 9

Drammen 13,9 7,5 15 8,4 14,7 8,4 14,6 8,2 14,5 8

Kristiansand 11,5 5,8 11,8 6 12,2 6,2 12,7 6,7 13,1 6

Sandnes 7,1 3,6 7,6 4 8,3 4,2 8,9 4,8 9,4 4

Stavanger 8,4 4,4 8,6 4,7 9,5 5,2 10,2 5,6 11 6

Bergen 10,5 5,5 10,5 5,4 10,8 5,5 10,7 5,5 11,2 5

Trondheim 10,2 5 10,2 4,8 10,2 4,9 10,3 5 11,1 5

Tromsø 9 4,3 9,3 4,5 9,2 4,5 8,9 4,2 8,8 4

Sysselsatte

personer etter

bosted

        Volumendring    
Endring i

prosent

Andel

sysselsatte 

etter

bosted

StavangerStavanger 20152015 20162016 20172017 20182018 2015-20162015-2016 2016-20172016-2017 2017-20182017-2018 2017-20182017-2018 20182018

01-03 Jordbruk,

skogbruk og �ske
158 164 181 196 6 17 15 8,3 0,3

05-09 Bergverksdrift

og utvinning
10 103 8 913 8 607 8 711 -1 190 -306 104 1,2 12,8

10-33 Industri 4 070 3 672 3 733 3 891 -398 61 158 4,2 5,7

35-39 Elektrisitet,

vann og renovasjon
557 592 577 599 35 -15 22 3,8 0,9
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Tabell 11.50 Sysselsatte personer i Stavanger

Sysselsatte

personer etter

bosted

        Volumendring    
Endring i

prosent

Andel

sysselsatte 

etter

bosted

41-43 Bygge- og

anleggsvirksomhet
3 115 2 963 2 989 3 069 -152 26 80 2,7 4,5

45-47 Varehandel,

reparasjon av

motorvogner

7 274 7 179 7 101 7 054 -95 -78 -47 -0,7 10,4

49-53 Transport og

lagring
3 089 2 995 2 848 2 743 -94 -147 -105 -3,7 4

55-56 Overnattings-

og

serveringsvirksomhet

2 952 2 983 3 081 3 110 31 98 29 0,9 4,6

58-63 Informasjon og

kommunikasjon
2 442 2 236 2 356 2 514 -206 120 158 6,7 3,7

64-66 Finansiering og

forsikring
1 066 1 059 1 028 1 072 -7 -31 44 4,3 1,6

68-75 Teknisk

tjenesteyting,

eiendomsdrift

4 941 4 656 4 792 5 053 -285 136 261 5,4 7,4

77-82

Forretningsmessig

tjenesteyting

3 517 3 508 3 687 3 832 -9 179 145 3,9 5,6

84 Off.adm., forsvar,

sosialforsikring
3 197 3 261 3 482 3 495 64 221 13 0,4 5,1

85 Undervisning 5 231 5 364 5 461 5 678 133 97 217 4 8,3

86-88 Helse- og

sosialtjenester
12 816 13 151 13 208 13 545 335 57 337 2,6 19,9

90-99 Personlig

tjenesteyting
2 812 2 813 2 844 3 060 1 31 216 7,6 4,5

00 Uoppgitt 449 334 308 426 -115 -26 118 38,3 0,6

Sum 67 789 65 843 66 283 68 048 -1 946 440 1 765 2,7 100

Prosentvis endring   -2,9 0,7 2,7          
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11.3 Planer

  Vedtatt
Plan-/

revisjonsbehov
Plantype

By- og

samfunnsplanlegging
     

Kommunal planstrategi

for Stavanger 2016-2020
2017   Planstrategi

Kommuneplan 2019-2034 Ny   Kommuneplan Kom

Beredskap og

samfunnssikkerhet
Ny   Temaplan

Byutviklingsstrategien

gjøres mer

handlingsrettet.

2011   Strategi

Risiko- og

sårbarhetsanalyse om

klimaendringer som følge

av at togradersmålet ikke

nås.

Ny   Utredning

Klimatilpasningsstrategier Ny   Strategi

Interkommunal

kommunedelplan for

Forus

Ny   Interkommunal kommunedelplan

Kommunedelplan for

Stavanger Sentrum
1996   Kommunedelplan Tredje høring gjennom

Strategiplan for

folkehelsearbeidet 2013-

2029

2014   Temaplan

Kommunedelplan for

universell utforming

2014-2029

2014   Kommunedelplan

Kommunedelplan for

kulturminner 2010-2025
2011   Kommunedelplan

Kommunedelplan for

småbåthavner i Stavanger

2007 – 2017

2008   Kommunedelplan

Handlingsplan mot støy i

Stavanger kommune

2013-2018

2018 vedtatt Temaplan
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  Vedtatt
Plan-/

revisjonsbehov
Plantype

Helhetlig risiko- og

sårbarhetsanalyse for

Stavangerregionen

(HROS) 2017-2020

    Temaplan

Handlingsplan mot støy i

storbyområdet Stavanger,

Sandnes, Sola og

Randaberg 2013-2018

2018   Temaplan

Bymiljø og utbygging      

En god by å bo i

Utbyggingsplan 2011-

2015

2011   Temaplan

Kommunedelplan for

klima og miljø 2010-2025
2010   Handlingsplan

Kommunedelplan Grønn

plan
Ny / 2009   Kommunedelplan Planprogram behandlet og tilbakesendt

Hovedplan for

vannforsyning, vannmiljø

og avløp 2011-2022

2010   Strategi

Sykkelstrategi for

Stavanger med

handlingsplan 2011-2015

2012   Strategi Forslag til strategi midleritid beh

Fagplan idrett 2014-2029 2014   Temaplan

Vedlikeholdsstrategi for

kommunens

bygningsmasse og aktuelle

uteområder

2013   Temaplan

Tra�kksikkerhetsplan for

Stavanger 2015-2018
2015   Temaplan

Regional strategi for

energi- og varmeløsninger

i Stavanger, Randaberg,

Rennesøy, Sola, Sandnes

og bybåndet sør

2015   Strategi

Oppvekst og utdanning      

Barnehagebruksplan

2018-2022
2017   Temaplan
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  Vedtatt
Plan-/

revisjonsbehov
Plantype

Stategiplan mot mobbing i

barnehagen
2017   Temaplan

Arealnormer for nye

skolebygg
2014    

Skolestrukturplan 2015-

2020
2015   Temaplan

Oppvekstplan Ny   Temaplan

Pedagogisk IKT-strategi

for stavangerskolen 2017-

2020

2016   Temaplan

Pedagogisk IKT-strategi

for barnehager 2016-

2019

2016   Temaplan

God, bedre, best

Kvalitetsplan for skole

2016-2020

2016   Temaplan

Fritid på skolen

Kvalitetsplan for SFO

2016-2020

2015   Temaplan

Stadig bedre Kvalitetsplan

for barnehage 2016-2019
2016   Temaplan

Plan for overgang mellom

barnehage og skole/SFO
2017   Temaplan

Sunn mat i Stavanger

Strategiplan for kosthold

og ernæring for barn og

unge

2014   Temaplan

Frivillighet i Stavanger

Strategiplan for

samhandling mellom

frivillige og Stavanger

kommune 2015-2018

2015   Temaplan

Eg e den eg e!

Handlingsplan 2017–

2020 for kjønns- og

seksualitetsmangfold i

Stavanger kommune

2016   Temaplan
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  Vedtatt
Plan-/

revisjonsbehov
Plantype

Trygg – fri fra vold!

Handlingsplan mot vold i

nære relasjoner 2014 –

2018

2014   Temaplan

Barn vil være med! Plan

for inkludering av barn i

lavinntektsfamilier 2019–

2022

2019   Temaplan Revidert og fremlagt

Kvalitetsplan for

barneverntjenesten

2019–2022

2019   Temaplan

Plan for Stavanger

kulturskole 2012-2022
2012   Temaplan

Plan for fysisk aktivitet i

barnehage,

barneskole/SFO og

ungdomsskole

2011   Temaplan

Handlingsplan rus og

psykisk helse- barn og

unge

NY   Temaplan

Tiltaksplan - forebygging

av ungdomskriminalitet og

vold.

NY   Temaplan

Helse og velferd      

Helhetlig plan for helse-

og velferdstjenester
Ny   Strategi

Omsorgsbygg 2034 Ny   Temaplan

Boligsosialhandlingsplan

2018-2023
Ny   Temaplan

Plan for psykisk

helsearbeid 2019-2023
Ny   Temaplan

Ruspolitisk handlingsplan

2019-2023
Ny   Temaplan

Handlingsplan mot

overdoser og

overdosedødsfall 2016-

2017

2016   Delplan
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  Vedtatt
Plan-/

revisjonsbehov
Plantype

Handlingsplan for

velferdsteknologi 2018-

2022

Ny   Temaplan

Demensplan for Stavanger

kommune 2017-2020
2017   Temaplan

Plan for helse- og

omsorgstjenester til

personer med

utviklingshemming i

Stavanger kommune 2015

– 2018

2015   Temaplan

Plan for Stavanger

legevakt
2011   Temaplan

Plan for legetjenesten 2011   Temaplan

Plan for helsemessig og

sosial beredskap
2018   Temaplan

Handlingsplan mot vold i

nære relasjoner 2014 –

2018

2014   Temaplan

Kompetansebehov innen

helse- og

omsorgstjenestene

Ny   Utredning

Innbygger og

samfunnskontakt
     

Kommunikasjonsstrategi 2009   Strategi

Strategisk næringsplan for

Stavanger-regionen 2018-

2025

2017   Temaplan

Handlingsplan 2018 -

2021 for næring
2018   Handlingsplan

Veikart for smartbyen

Stavanger
2016   Strategi

Handlingsplan Smartbyen 2018   Handlingsplan

Strategi for

internasjonalisering
Ny   Strategi
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  Vedtatt
Plan-/

revisjonsbehov
Plantype

Regional

næringsarealstrategi for

Stavanger-regionen

2016   Strategi

Kommunedelplan for

kunst og kultur
2009   Kommunedelplan

Visjon og strategi for

Stavanger som

arrangementsby

2014   Temaplan

Melding om

Kunnskapsbyen Stavanger
2014   Temaplan

Handlingsplan for

studentboliger
2015   Handlingsplan

Strategi og styring      

Langsiktig drifts- og

investeringsanalyse 2019

- 2035

Ny   Utredning

Handlings- og

økonomiplan
Årlig   HØP

Strategisk

kompetansestyring 2014-

2026

2014   Strategi

Overordnet plan for

kommunens FoU-arbeid

(forsknings-, innovasjons-

og utviklingsarbeid).

Ny   Strategi

Arbeidsgiverstrategi

2013-2025
2013   Strategi

Strategi for likestilling og

mangfold 2013-2020
2013   Strategi

Digitaliseringsstrategi

2014 - 2029
2015   Strategi

Plan for etikk og

forebygging av misligheter

og korrupsjon

2014   Temaplan

Støtte og utvikling      

IKT-strategi 2018-2021 2018   Strategi
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Tabell 11.51 Planliste

  Vedtatt
Plan-/

revisjonsbehov
Plantype

Anskaffelsesstrategi for

Stavanger kommune

2018-2022

2018   Strategi

Plan for å beholde og

rekruttere sykepleiere
Ny   Utredning

Foreløpig ikke plassert i

tjenesteområde
     

Temaplan for landbruk Ny   Temaplan
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12 Status tekstvedtak

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

               

1 Forebygging og hjelp 9
Folkebad i

Jåttåvågen
17

Helhetlig tilbud til

rusavhengige
25

SFO for funksjonshemmede elever fra

5. til 10. klasse

2 Ressurssenteret 10 Sykkelstrategi 18 Tou scene – byggetrinn to 26 Spaniaplassene

3 Cricketbane 11
Sikkerhet i

sentrum
19 Flere VTA-plasser 27

Evaluering av signalanlegget på

sykehjem

4
Framtidens

sykehjemstruktur
12 Lervig sykehjem 20

Tilrettelegge for økt

aktivitet i svømmehallene
28 Rogaland Filmkraft

5
Fordeling av midler

mellom skolene
13 Seniorsenter 21 Idrettshaller 29

Bedre fremkommelighet på veiene

(tidligere �askehalsprosjektet)

6 Brannstasjoner 14
Frivillige lag og

organisasjoner
22 Vålandsbassengene    

7
Kjøkken og

kantinedrift
15 IKT i skolen 23

Eiendomsskatt – statens

taksering
   

8 Demenslandsby 16 Godeset skole 24
Fremtidens skole –

Stavangerskolen 2025
   

Tabell 12.1 Ferdigstilte tekstvedtak i 2018

               

30 Ny skole i Storhaug bydel 38 Universitets- og høyskolebyen 46 Psykisk helse 54
Kommunal

ladestrategi

31 Økologisk gård 39 Stavanger sentrum 47 Nye boligformer 55
Sykkelstrategien

revideres

32 Områdeløft for Hillevåg 40 Lyse AS 48
Engøyholmen – status

som fartøyvernsenter
56

Garderobeanlegg

på Hinna

33 Områdeløft for Storhaug 41
Ny skole på Storhaug –

modellskole for smartteknologi
49 Verdensarv 57

Stavanger Bolig

KF

34
Økt opparbeidelse friområder og

hundeluftegårder
42 Entreprenørskapskompetanse 50 MUST, Holmeegenes    
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12.1 Ferdigstilte tekstvedtak

Tekstvedtak fra HØP 2015-2018

1. Forebygging og hjelp

Innenfor barnehage og skole er det tre gode fagmiljøer: Ressurssenteret for barnehagene, Psykologisk, Pedagogisk

tjeneste (PPT) og Lenden (for hjelp til elever med behov for utredning og tiltak i skolen). Bystyret ber om en sak til

kommunalstyret for oppvekst der det utredes hvordan disse miljøenes kompetanse og ressurser kan benyttes bedre

på tvers av avdelingene, og med det enkelte barns behov i sentrum. PPT og Lenden styrkes med en samlet post på 3

millioner kroner.

Status per 1. tertial 2018:

På bakgrunn av endringer i barnehageloven og revidert rammeplan i 2017 ble det igangsatt et arbeidet for å utnytte

den samlede kompetansen på tvers best mulig, nærmest mulig barna. Sak 17/18 i kommunalstyret for oppvekst: «Ny

organisering av «Rett hjelp tidlig» gjennom samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene» ble vedtatt 07. mars. I tråd

med føringene i rammeplanen skal barnehagen tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og

forutsetninger. Videre skal barnehagen legge til rette for og gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud.

Arbeidet med implementering av rammeplanens føringer i alle barnehager pågår kontinuerlig, og det ansees ikke

naturlig med en egen orienteringssak om dette.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

Tekstvedtak fra HØP 2016-2019

2. Ressurssenteret

Bystyret ber om at det legges fram en sak til kommunalstyret for oppvekst, hvor det sees på forholdet mellom

ressurssenteret og ressursene ute i barnehagene, med tanke på best mulig utnyttelse av ressursene.

Status per 1. tertial 2018:

               

35

Kongress- og

arrangementsturisme og

Stavanger Forum AS

43 Skolevegringsprosjekt 51 Kunst i offentlig rom    

36
Kongress og

arrangementsturisme
44 Rus og psykiatri 52 Norsk Lydinstitutt    

37
Reorganisering Stavanger Forum

AS
45 Levekårsløft 53

Vedlikehold/skjøtsel av

friområdene
   

Tabell 12.2 Tekstvedtak til oppfølging
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I tråd med føringene i rammeplanen skal barnehagen tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og

forutsetninger. Videre skal det legges til rette for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Dette innebærer et

tett samarbeid mellom barnehagesjefen, PP-tjenester, ressurssenteret og barnehagene.

Arbeidet med implementering av rammeplanens føringer i alle barnehager pågår kontinuerlig, og det ansees ikke

naturlig med en egen orienteringssak om dette.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

3. Cricketbane

Det har lenge vært stor etterspørsel fra deler av den internasjonale befolkningen etter en cricketbane i

Stavangerområdet. Dette søkes løst i samarbeid med nabokommunene.  Bystyret avsetter 1 million kr til dette

formålet i 2016.

Status per 1. tertial 2018:

Disposisjonsplan for Lassa Idrettspark ble vedtatt i sak 35/17 i KMU 7. mars. Spørsmål om cricketbane ble

tilbakesendt for forprosjektering. Forprosjektet ble lagt fram i sak 138/17 for KMU i møte 5. september, men

tilbakesendt for ytterligere bearbeidelse.

Disposisjonsplan ble behandlet og vedtatt i KMU i sak 67/18 i møte 10. april. Det ble vedtatt en utstrakt bruk av

kunstgras. Gjennomføring av tiltakene er ikke �nansiert. Prosjektering vil bli igangsatt i løpet av året.  En vil komme

tilbake til �nansiering i forbindelse med kommende handlings- og økonomiplan.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.  

4. Framtidens sykehjemstruktur

Fremtidens sykehjemstruktur må planlegges i dag. I løpet av 2017 vil «Leve HELE LIVET» ha vært i drift i 4 år.

Bystyrets mål er at behovet for sykehjemsplasser skal ned, mens tilbudet i hjemmet skal økes. For å være rustet for

fremtiden settes det av midler for å forsere arbeidet med planleggingen av fremtidens sykehjemstruktur og nye

sykehjem. Bystyret ber rådmannen arbeide videre med kommunalstyret for levekår sitt vedtak 58/2015 «Revisjon

omsorg 2025».

Status per 2. tertial 2018:

Ny sak om demenslandsby på Ramsvigtunet ble behandlet i Stavanger formannskap den 06.09.2018. Forventet

oppstart av ombygging vil være i 2019. Plan for omsorgsbygg 2030 er under arbeid og forventes fremlagt til politisk

behandling mot slutten av 2018, ev. 1. tertial 2019. Arbeidet med temaplanen gjenopptas når nye ressurser er

rekruttert.

Status per 31.12.2018:

Rom- og byggeprogram for senter for demens på Ramsvigtunet behandles i formannskapet i februar. Plan for

Omsorgsbygg 2030 legges fram til 1.gangsbehandling i mars. Endelig behandling i Bystyret i juni 2019.

Dette tekstvedtaket ansees som ferdigstilt og erstattes av nye tekstvedtak i HØP 2019-2022 vedr. Ramsvigtunet

senter for demens og plan for Omsorgsbygg 2030 .

Tekstvedtak fra HØP 2017-2020

5. Fordeling av midler mellom skolene
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Bystyret ber rådmannen legge frem en ny forenklet modell for fordeling av midler til skolene. Sak legges fram for

kommunalstyret for oppvekst og kommunalstyre for �nans. Ny modell for fordeling av midler skal være på plass til

skolestart 2017/2018. Bystyret ber om at rådmannen snarest legger fram en sak for kommunalstyret for oppvekst.

Saken skal også gi en oversikt over hvordan sammenlignbare storbyer har løst problemstillingen rundt ulike

levekårssoner.

Status per 1. tertial 2018:

Sak 61/17 om ny modell for ressurstildeling til skolene ble lagt fram for kommunalstyret for oppvekst i juni 2017.

Saken ble deretter sendt på høring.

Sak 94/17 Ny modell for ressurstildeling til skolene  ble endelig behandlet i kommunalstyret for oppvekst 13.

desember 2017. Saken ble også behandlet i kommunalstyret for �nans 22. januar 2018.

Kommunalstyret for oppvekst har godkjent forslaget til ny modell for ressurstildeling til skolene i Stavanger som det

framgår av saken. Modellen som ble tatt i bruk 1. januar 2018 innføres over to år og evalueres etter 4 år.

Kommunalstyret for oppvekst er blitt informert om endringer for skolene som følge av modellen. Rådmannen vil til

neste budsjettår kunne beregne levekårstildeling etter nye kriterier og på bakgrunn av dette tildele levekårspotten

mer treffsikkert. Rådmannen tar sikte på å legge fram en sak til kommunalstyret for oppvekst med orientering om

skoleøkonomien ved inngangen til nytt skoleår.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

6. Brannstasjoner

Bystyrets klare målsetting er å ha på plass en forsvarlig brannstasjonsstruktur i Stavanger innen 2021. Midlene til

nybygg avsettes og bystyret ønsker at lokalisering avklares så raskt som mulig.

Status per 1. tertial 2018:

Planforslaget om brannstasjon i Lervig har vært til behandling i Kommunalstyret for byutvikling, men ble sendt tilbake

for å vurdere alternative tomter i bydelen.

Tomtevurdering ble fremmet for bystyret i sak 24/18: Ny brannstasjon i Stavanger øst, overordnet

alternativvurdering  den 19. mars 2018, med anbefaling om at det reguleres brannstasjon på tomtealternativ J2 i

Lervig.

Bystyrets �ertallsvedtak:

Bystyret går inn for at brannstasjonen i Stavanger Øst lokaliseres i Lervig, slik den er foreslått i alternativ J2 med ny

utfylling i Lervig.

Gangstien mellom brannstasjonen og kaien skal alltid være åpen for publikum utenom ved utrykninger med båt. Det

arrangeres en arkitektkonkurranse for å velge utforming av den nye brannstasjonen. Det forutsettes at den må gis en

estetisk moderne og urban utforming som harmonerer med omkringliggende bebyggelse.

Minimum 50% av byggets tak�ate skal være tilgjengelig for publikum og integreres som en del av parkarealet i nord

for stasjonen- Tilkomst og tak�ate skal ha universell utforming.

Det skal gjennomføres en begrenset arkitektkonkurranse i løpet av høst 2018. Ny reguleringsplan vil fremmes med

bakgrunn i resultatet fra konkurransen.
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Saken er, etter anmodning fra representantene Eirik faret Sakariassen (SV), Daria Maria Johnsen (MDG) og Sara

Nustad Mauland (Rødt), oversendt departementet for lovlighetskontroll.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

7. Kjøkken og kantinedrift

God og næringsrik mat er viktig for både helse og trivsel. Rådmannen bes gjennomgå kommunens tjenester innenfor

drift av kjøkken, kantiner og levering av mat. Målet er å sikre kvalitet og næringsinnhold, samt at tjenestene drives på

en mest mulig kostnadseffektiv måte. I denne sammenheng skal det sees på kommunens egne kjøkken og kantiner, i

tillegg til private og frivillige som mottar støtte fra kommunen.

Bystyrets tekstvedtak til budsjettet må sees i sammenheng med formannskapets vedtak i sak 71/17, i møte 4. mai

2017, punkt 4 og 5 der det heter:

4. Kommunens kompetanse på hvordan fremme matglede og et sunt kosthold for alle kommunens brukere
og på en rasjonell drift skal videreutvikles. Rådmannen bes derfor arbeide videre med, og legge frem en
egen sak om:

-hvordan kommunen kan videreutvikle og spre kompetanse om sunt kosthold og matglede gjennom samarbeid med

kompetansemiljø som Måltidets hus og restaurantbransjen m.�. i Stavanger

-hvordan kjøkken og kantiner i kommunen kan samarbeide om utvikling av personalets kompetanse og en god

utnyttelse av personell, utstyr og lokaler

-hvordan samarbeid mellom Byggdrift, kommunale kjøkken og kjøkken ved de ideelle sykehjemmene kan styrkes

ytterligere.

5. Det skal gjøres en vurdering av å etablere et nasjonalt kompetansesenter for sykehjemsmat i Stavanger.
Senterets intensjoner skal bl. a. være forskning, utviklingsarbeid, veildningsarbeid, tilrettelegging for
produktutvikling og dietter, arrangere seminarer, kurs for både kokker og ansatte ved sykehjem mm. Det
skal søkes samarbeid med Måltidets Hus både i forhold til kompetanse og organisering.

Rådmannen vil gjøre en helhetlig vurdering av hvordan disse vedtakene skal følges opp, herunder behov for å

engasjere ekstern kompetanse og kapasitet på grunn av oppdragets kompleksitet og omfang. Rådmannen vil komme

tilbake med en plan for oppfølging i neste tertialrapport.

Status per 1. tertial 2018:

Driften av kantinen i Olav Kyrresgate er i perioden 1. januar 2016 til og med 31. desember 2018 satt ut til Stavanger

byggdrift KF. Avtalen gir rom for prolongering med et år av gangen. Rådmannen vurdere det som hensiktsmessig at

organisering og drift av kantine fremover inngår som en del av tjenesteutviklingsprosjektene i Nye Stavanger.

Kvalitetsmeldingen for sykehjem var til behandling i fjor (Bystyresak 42/17) og hadde ernæring som et viktig tema.

Underernæring hos eldre er et sentralt tema i kvalitetsarbeidet på alle sykehjem. Etter en politisk beslutning i

forbindelse med kvalitetsmeldingen har de �este �yttet middagen til ettermiddagstid. I en oppfølgingssak til

kvalitetsmeldingen som ble behandlet i desember (KL-sak 94/17) ble det fattet følgende vedtak:

For å forebygge underernæring, øke inntaket av mat og bidra til gode spiseopplevelser på sykehjemmene skal det

gjennomføres ulike tiltak. Herunder nevnes:

Deltakelse i pasientsikkerhetsprogrammet «Forebygging og behandling av underernæring»

Delta i det nasjonale læringsnettverket knyttet til ernæring
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Videreutvikle det lokale ernæringsnettverket og den årlige fagdagen i ernæring

Delta på og bidra til utvikling av �ere gode tiltak i regi av Stavanger Byggdrift kjøkken

Kommunen er med på en søknad som NOFIMA står for og som gjelder ernæring hos eldre. I tillegg vil ernæring for

eldre være et helt sentralt tema i regjeringens Leve hele livet-reform som nylig er lansert. Rådmannen anbefaler ikke å

gå videre med å vurdere etablering av et nasjonalt kompetansesenter for sykehjemsmat da tiltakene nevnt over bidrar

i ønsket retning.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

8. Demenslandsby

Ramsviktunet sykehjem vurderes som en del av en demenslandsby. Bystyret ønsker at det skal legges til rette for �ere

boenheter i form av omsorgsboliger som kan kjøpes, ev. leies. Videre skal det legges til rette for butikker,

helsetjenester m.m.

Bystyret ber rådmannen snarest legge fram en sak for politisk behandling.

Status per 2. tertial 2018:

Ny sak om demenslandsby på Ramsvigtunet ble behandlet i Stavanger formannskap den 06.09.2018, jf. FSK 120/18

Ramsvigtunet-senter for demens, ombygging og løsning for beboerne i ombyggingsperioden.

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690942?agendaItemId=215697) Forventet oppstart av ombygging vil være i 2019.

Tekstvedtaket anses med dette som ferdigbehandlet.

9. Folkebad i Jåttåvågen

Bystyret ønsker å få realisert et Folkebad i Jåttåvågen med byggestart så snart som mulig. Det nedsettes en egen

prosjektgruppe hvor politikere, administrasjon og medlemmer fra svømmemiljøet kommer samme for å se på en

løsning. Nabokommuner inviteres til å delta. Prosjektgruppen arbeider frem et forslag til utbygging,

samarbeidsmodell med aktuelle nabokommuner, og �nansieringsplan for bygging og drift.

Status per 2. tertial 2018:

Bystyret behandlet sak om folkebadet i møte den 18.06.2018, jf. sak 70/18 Folkebadet – Veien videre

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690942?agendaItemId=215697).

Saken ble utsatt, og arbeidet er inntil videre stilt i bero .

10. Sikkerhet i sentrum

Bystyret ber Rådmannen snarest mulig sette i gang innkjøp av nytt kameraovervåkningsutstyr innen egne

budsjettrammer. Videre bes det om forsterket samarbeidet med politi og vekterne i sentrum vedrørende lys og

overvåkning på det aktuelle områder i sentrum. Bystyret ber Rådmannen holde kommunalutvalget orientert.

Status per 2. tertial 2018:

Som omtalt i 1. tertial er overvåkingen i operativ drift, og rådmannen vil komme tilbake med orientering til

kommunalutvalget når avtalen med politiet er formelt avklart.

Saken anses som ferdigbehandlet.

11. Sykkelstrategi
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Sykkelsatsningen i Stavanger er et sentralt virkemiddel i å nå vedtatte målsettinger om tryggere sykkelveier, bedre

folkehelse og reduserte klimautslipp. Det er derfor viktig å opprettholde investeringsnivået for sykkeltiltak. Bystyret

viderefører investeringsnivået fra 2016 og 2017 ut perioden. Sykkelsatsningen videreføres med 20 millioner i pr år

fra 2018. Bruk av midlene avventes til sykkelstrategiplanen revideres. Rådmannen bes for øvrig søke del�nansiering

gjennom statlige støttemidler for sykkeltiltak.

Status per 2. tertial 2018:

Saken er behandlet og vedtatt i KMU-sak 107/18 Sykkelstrategi 2018-2030 – endelig behandling , og ansees som

ferdigbehandlet.

12. Lervig sykehjem

Bystyret vil sikre full drift av Lervig sykehjem fra 2018. Rådmannen bes legge frem sak som beskriver hvordan også

beboere ved Domkirken sykehjem kan �ytte inn fra 2018 (se eget punkt). Saken skal vise oppdaterte budsjetter, bruk

av legekontorareal, fysioterapiavdeling, kjøkken m.m.

Status per 2. tertial 2018:

Det er gjennomført �ere møter med representanter for styret i Domkirken sykehjem, men endelig avklaring

foreligger ikke. Arbeidet med nødvendige avklaringer fortsetter.

Status per 31.12.2018:

Nytt tekstvedtak i HØP 2019-2022 vedr. Domkirkens sykehjem til Lervig følges opp med nye møter med Domkirken

sykehjem og sak til politisk behandling i løpet av første halvår 2019.

Dette tekstvedtaket ansees som ferdigstilt og erstattes av det nye tekstvedtaket.

13. Seniorsenter

Bystyret vil snarest gå i dialog med Stiftelsen Domkirkens sykehjem vedrørende overføring av sykehjemsplassene til

Lervig sykehjem.

Ulike modeller kan drøftes bl.a. virksomhetsoverdragelse, men slik at dagsenteret og omsorgsboligene drives på

ordinært vis inntil videre.

Domkirkens sykehjem har lang erfaring innen eldreomsorg som bør videreføres. Eierstiftelsen inviteres til utvikling av

området i samarbeid med både Stavanger Utvikling KF/Bolig KF og Stavanger kommune.

Det vurderes i første omgang å nedsette en egen arbeidsgruppe bestående av eier og aktuelle foretak. Stiftelsen skal

eie og drive det nye anlegget. Rådmannen bes om å komme tilbake med en sak når spørsmål om eventuell

virksomhetsoverdragelse og mulig videreutvikling er drøftet med eier.

Status per 2. tertial 2018:

Det er gjennomført �ere møter med representanter for styret i Domkirken sykehjem, men endelig avklaring

foreligger ikke. Arbeidet med nødvendige avklaringer fortsetter.

Status per 31.12.2018:

Nytt tekstvedtak i HØP 2019-2022 vedr. Domkirkens sykehjem til Lervig følges opp med nye møter med Domkirken

sykehjem og sak til politisk behandling i løpet av første halvår 2019.
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Dette tekstvedtaket ansees som ferdigstilt og erstattes av det nye tekstvedtaket.

Tekstvedtak fra HØP 2018-2021

14. Frivillige lag og organisasjoner

Til neste års handlings- og økonomiplan ber bystyret rådmannen endre budsjettopplegget for tilskudd til lag og

organisasjoner. Finans og formannskapet vedtar budsjettrammen og de respektive kommunalstyrene vedtar

tildelingen og vedtas endelig i formannskapet.

Vedtak i FSK 15. mars:

Endring i rådmannens anbefaling. Rådmannen legger fram budsjettsaken på vanlig måte. De respektive

kommunalstyrene behandler tildelingene (oppvekst, levekår og kultur/idrett) og innstiller før endelig behandling.

Status per 1. tertial 2018:

Tekstvedtaket følges opp i forbindelse med HØP 2019-2022.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

15. IKT i skolen

I forbindelse med gjennomføring av vedtatt strategiplan for IKT i Stavangerskolen fremheves grundig opplæring i

bruk av verktøyene, implementering av chromebooks på barneskolene og videreføring av IKT-strategien. Lærernes

kompetanse blir avgjørende for satsingen. IKT-satsingen må settes inn i en større helhetlig pedagogisk sammenheng

for å lykkes og for å kunne bruke de digitale verktøyene til å utvikle undervisningen.

Status per 1. tertial 2018:

Vedtaket ivaretas av gjeldende IKT-strategi for stavangerskolen.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

16. Godeset skole

Godeset skole får �ere elever fra høsten 2018 som en konsekvens av at Gautesete skole går fra 1. – 10. skole til ren

ungdomsskole. Det har tidligere vært vurdert behov for modulbygg. Det fremkommer likevel at skolen vil få store

lokaliseringsutfordringer. Det fremlegges snarest en sak som vurderer hvordan dette skal løses.

Status per 1. tertial 2018:

Saken (4/18) ble fremmet for kommunalstyret for oppvekst 31. januar og den (15/18) ble fremmet for formannskapet

8. februar. Kommunalstyret for miljø og utbygging har behandlet saken (68/18) i møte 10. april.

Tekstvedtaket er med dette ferdigbehandlet.

17. Helhetlig tilbud til rusavhengige

Ruspolitisk handlingsplan revideres, og det helhetlige tilbudet skal forsterkes. Rehabiliteringsseksjonen styrkes med

500 000 kr til dagsentertilbudet «Huset», og dekkes fra restbeløpet til den statlige opptrappingsplanen/rus.

Status per 1. tertial 2018:
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Sak om organisering og �nansiering av aktivitetstilbudet ved «Huset» ble behandlet i kommunalstyret for levekår den

28. november 2017, sak 86/17. Budsjettvedtaket er en oppfølging av vedtaket i denne saken. Saken er avklart og

ferdigbehandlet.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

18. Tou scene – byggetrinn to

Bystyret forutsetter at byggetrinn to på Tou scene gjennomføres etter opprinnelige planer og kostnader.

Kommunalstyret for miljø og utbygging holdes løpende orientert om videre fremdrift av byggetrinnet.

Status per 1. tertial 2018:

Prosjektgruppen holder KMU AU løpende orientert om utviklingen.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

19. Flere VTA-plasser

Bystyret ønsker at det over tid skal etableres et større antall VTA-plasser i Stavanger kommune. Det fremlegges en

sak snarest for kommunalutvalget som skisserer hvordan kommunen kan sikre et høyere statlig tilskudd – og

eventuelt at kommunen dekker kostnadene i sin helhet. Det er satt av midler i rådmannens budsjett (linje 148 –

arbeidstreningsseksjonen). Det bes om en sak som redegjør for bruken av disse midlene.

Status per 2. tertial 2018:

NAV Rogaland øker antall VTA-plasser med tolv i Stavanger i løpet av 2018. I tillegg har Stavanger fått midler til ni

VTA-plasser i et pilotprosjekt med kommunal VTA. Fire av disse plassene skal benyttes i tilknytning til kafeteriaen på

Lervig sykehjem, mens de resterende fem skal tildeles som oppdrag til en av arbeidsmarkedsbedriftene. Bystyret har

bevilget midler til �nansiering av den kommunale egenandelen i de 21 nye VTA-plassene.

Bystyrevedtaket ansees med dette som ferdigbehandlet.

20. Tilrettelegge for økt aktivitet i svømmehallene

Stavanger kommune har bygget �ere nye svømmeanlegg som gir byens innbyggere gode muligheter for svømming og

fysisk aktivitet. Bystyret avsetter 1,15 millioner til tiltak som hinderløype i vann og vannsklie.

Status per 2. tertial 2018:

Anskaffelser er gjennomføres i tråd med sak 16/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/686284?agendaItemId=214027) til

KKI, og dette vil nå bli utprøvd i Kvernevik svømmehall.

Sak ansees som ferdigbehandlet.

21. Idrettshaller

Når den nye doble Hetlandshallen står klar for bruk høsten 2018, legges det til rette for en prøveordning der

idrettslagene står for tilsyn og vakthold når de ulike idrettslagene benytter hallene. Egen sak til kommunalstyret for

idrett og kultur.

Vedtak i FSK 15. mars:

Det legges fram en sak til kommunalstyret for kultur og idrett, KKI, 2. tertial.
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Status per 2. tertial 2018:

Sak 35/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/686287?agendaItemId=215247) Prøveordning drift/tilsyn idrettshall ble

behandlet i KKI 20.6.2018.

Sak ansees som ferdigbehandlet.

22. Vålandsbassengene

Bystyret avventer videre behandling av prosjektet til etter kommunalstyret for miljø og utbygging har fått sak

vedrørende mulighetene for eksterne investeringsmidler og modeller for effektiv drift med mer. Det forutsettes at

det ikke foretas økning av vannavgiften i 2018 som er øremerket �nansiering av prosjektet.

Status per 2. tertial 2018:

KMU behandlet sak om Vålandsprosjektet i sak 115/18, og det ble her vedtatt å stanse videre arbeidet.

Prosjektet ansees nå som ferdigbehandlet.

23. Eiendomsskatt – statens taksering

Bystyret ber kommunalstyret for �nans legge frem en sak om å utrede hva det vil innebære å gå over til statens

taksering av eiendomsskatt. Det blir ikke lagt inn noen kostnader før dette.

Status per 2. tertial 2018:

Utredningsoppdraget inngikk i sak 32/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/693264?agendaItemId=214927) til

fellesnemnda 4. juni 2018. Saken omhandler etablering av administrativt prosjekt om taksering og harmonisering av

eiendomsskatt. Fellesnemnda vedtok å prioritere prosjektet og dets kostnader innenfor midlene som er stilt til

rådighet for å etablere nye Stavanger kommune.

Status per 31.12.2018:

Oppdraget ble overført til nye Stavanger og er svart ut gjennom vedtak i fellesnemnda 4. juni 2018.

24. Fremtidens skole – Stavangerskolen 2025

Våre barn er byens fremtid. Bystyret starter arbeidet med hvordan Stavangerskolen skal utvikle seg mot 2025. Målet

er moderne og �eksible undervisningsmetoder, hensiktsmessig organisering av skoleledelse, spesialundervisning og

integrering av nye innbyggere. Målet er videre en smartby-skole, med full integrering av teknologi og digitalisering i

undervisning, samt en fremtidsrettet politisk og administrativ ledelsesstruktur for skolen. Rådmannen legger frem en

sak for kommunalstyret for oppvekst og formannskapet om hvordan dette arbeidet på kort og lang sikt skal

organiseres. Driftsstyrene vurderes nedlagt fra høsten 2018. og vurderes erstattet med en modell som gir økt

eierstyring og bedre kontakt mellom virksomhetene/skolene og kommunalstyret for oppvekst.

Status per 2. tertial 2018:

Sak om fremtidens skole ses i sammenheng og koordineres med nye kvalitetsplaner for skole og SFO. Arbeidet med

kvalitetsplaner starter opp medio september 2018. Sak til kommunalstyret for oppvekst og FSK om fremtidens skole

utsettes derfor til 3. tertial. Driftsstyrene vurderes i forbindelse med oppfølging av vedtak i KO sak 5/18. I forbindelse

med dette legges det frem en sak i oktober 2018.

Status per 31.12.2018:
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Arbeidet med å utarbeide ny felles kvalitetsplan for skole og SFO i Nye Stavanger startet opp høsten 2018. Planen tar

utgangspunkt i fagfornyelsen med ny overordnet læreplandel og reviderte fagplaner. Kvalitetsplanen for utvikling av

stavangerskolen fram mot 2025 skal behandles av nytt kommunestyre våren 2020.

IKT-satsingen i stavangerskolen er videreført i 2018 og IKT-strategien rulleres årlig. Digital dannelse vil bli foreslått

som ett av tre satsingsområder i den nye kvalitetsplanen for skole.

Kommunalstyret vedtok ved behandlingen av sak 7/19 30. januar 2019 å legge ned ordningen med driftsstyrer fra 1.

januar 2020, og erstatte denne med en ordning med samarbeidsutvalg ved skolene .

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

25. SFO for funksjonshemmede elever fra 5. til 10. klasse

Bystyret ber om at det fremmes en egen sak vedrørende tilbudet om skolefritidsordningen for funksjonshemmede

elever fra 5. til 10. klasse. Det innføres en ordning om redusert og differensiert foreldrebetaling for SFO-plasser for

funksjonshemmede elever fra høsten 2018. Det legges inn en million kroner til dette arbeidet.

Vedtak i FSK 15. mars:

Framlegges egen sak 2. tertial 2018.

Status per 2. tertial 2018:

Sak lagt fram for behandling i KO (sak 27/18) og FSK (sak 20/18). (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690930?

agendaItemId=213748)

Status per 31.12.2018:

Saken er ferdigbehandlet.

26. Spaniaplassene

Bystyret vil fortsatt gi eldre i Stavanger et tilbud om rehabiliterings- og helseopphold i Spania. Det legges i 2018 frem

en sak med forslag til �ere former for opphold, der det forutsettes at deler av tilbudet skal kunne være

selv�nansierende.

Status per 2. tertial 2018:

Sak 38/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/691040?agendaItemId=215092) om Spaniaplassene ble fremlagt til politisk

behandling i kommunalstyret for levekår i juni 2018. Ny avtale med Bærum om kjøp av sykehjemsplasser inngås i

løpet av høsten 2018.

Status per 31.12.2018:

Ny avtale med Bærum kommune om 3 plasser fra 01.01.2019 er inngått. Tilleggsavtale om ytterligere en plass fra

01.03.2019 inngås som oppfølging av vedtak i HØP 2019-2022.

Tekstvedtaket ansees med dette som ferdigstilt.

27. Evaluering av signalanlegget på sykehjem

Videre anskaffelser av signalanlegg utsettes inntil erfaringer fra Lervig er lagt frem i en sak til kommunalstyret for

levekår.
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Status per 2. tertial 2018:

Arbeidet med anskaffelse av ny rammeavtale for signalanlegg pågår. Det gjennomføres løpende evaluering og

korrigering av anlegget på Lervig. Helhetlig evaluering gjennomføres i 2019.

Status per 31.12.2018:

Sak om evaluering av signalanlegget på Lervig legges fram for kommunalstyret for Levekår i februar 2019.

Tekstvedtaket ansees med dette som ferdigstilt.

28. Rogaland Filmkraft

Bystyret er opptatt av at Filmkraft kan utvikle seg videre i Stavanger. Det fremlegges snarest en sak vedrørende

eierstrategi og mulighetene for videreutvikling av Rogaland Filmkraft i samarbeid med de andre eierne, og hvilke

ringvirkninger dette kan gi for byen.

Status per 2. tertial 2018:

Rådmannen vil legge fram en sak vedrørende kommunens eierskap i Filmkraft Rogaland AS for Kommunalstyret for

kultur og idrett i løpet av høsten 2018.

Status per 31.12.2018:

Eierstartegi for Filmkraft Rogaland AS ble godkjent av bystyret den 26.11.2018 (sak 111/18).

Tekstvedtaket ansees med dette som ferdigstilt.

29. Bedre fremkommelighet på veiene (tidligere �askehalsprosjektet)

Det er behov for en revidering av prosjektet da nye utfordringer med fremkommelighet er synligjort, ikke minst i

Hillevåg/bussveien. Formålet er å �nne gode løsninger i nært samarbeid med staten, fylkeskommunen. Kommunen

setter av 12 millioner i perioden. Det fremlegges en egen sak til kommunalstyret for miljø og utbygging og

formannskapet.

Asfaltering

Det settes av tre millioner kroner hvert år i perioden til asfaltering av kommunale veier. Kommunalstyret for miljø og

utbygging godkjenner den endelige listen av prosjekter.

Status per 2. tertial 2018:

Det vil bli gitt tilbakemelding i løpet av 3. tertial.

Status per 31.12.2018:

Det har vært dialog med Statens vegvesen vedr problemstatikken knyttet til lysreguleringen. Det er gjennomført et

forsøk med endring av signalregulering i Sandviksveien x Hillevågsveien og sak er forelagt KBU. Biltra�kken får nå

mindre rød tid enn tidligere. Statens vegvesen og fylkeskommunen jobber videre med optimalisering av krysset.

Asfaltering er gjennomført.

12.2 Tekstvedtak under oppfølging
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Tekstvedtak fra HØP 2017-2020

30. Ny skole i Storhaug bydel

Det avsettes 172 millioner kroner for å komme i gang med ny skole på Storhaug i 2019 og 2020. Endelig framdrift

legges fram i egen sak når tomt er avklart.

Status per 2. tertial 2018:

Formannskapet har vedtatt sak 50/18 Tomt til offentlig formål på Storhaug – mulighetsstudie

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690933?agendaItemId=214266) som nå vil bli lagt til grunn for det videre arbeidet.

Status per 31.12.2018:

Sak fremmes til behandling i april vedrørende programmering av innhold i området og strategi for gjennomføring.

31. Økologisk gård

Bystyret opprettholder avtale om tilskudd til Økologisk gård fram til 2020. Bystyret ber Rådmannen legge fram en

sak for kommunalstyret for miljø og utbygging vedrørende status i byggeprosjektet. Utbetaling avventes til prosjektet

er igangsatt.

Status per 2. tertial 2018:

Stiftelsen arbeider med å klargjøre premissene for søknad om økt økonomisk støtte til oppføring av nytt næringsbygg

og en ny sak vil bli fremmet for politisk behandling når endelig tilbakemelding fra stiftelsen foreligger. Det fremstår i

skrivende stund noe usikkert om dette blir inneværende år.

Status per 31.12.2018:

Stiftelsen arbeider fortsatt med å klargjøre premissene for søknad om økonomisk støtte til oppføring av nytt bygg, og

sak vil bli fremmet for politisk behandling når endelig tilbakemelding fra stiftelsen foreligger.

32. Områdeløft for Hillevåg

Bystyret ber om at det gjennomføres et områdeløft for Hillevåg med start i 2017. Det avsettes totalt 7 million kroner i

perioden til dette arbeidet.

Status per 2. tertial 2018:

IRIS la fram sin sosiokulturelle stedsanalyse for kommunalutvalget 19. juni og Hillevåg bydelsutvalg ble invitert. Den

�kk også oppmerksomhet i media. Et første høringsutkast ble lagt fram på møtet i folkehelseforum 20.8.2018 og for

rådmannens lederteam 22.8.2018 Et revidert utkast sendes i løpet av september til Hillevåg bydelsutvalg.

Status per 31.12.2018:

Planen for områdeløftet for 2018- 2020 ble vedtatt i desember 2018. Satsingen legger til grunn at det skal satses på

tre felt; Gode bo- og nærmiljøer, Medborgerskap og Barn og unge. Det er igangsatt tiltak som skal ledes av

tiltaksledere, i tillegg til at ulike aktører i Hillevåg inviteres med i prosessen. Det søkes om ekstern �nansiering av nye

tiltak i perioden. I handlings- og økonomiplanen for 2019 er det lagt inn �ere satsinger som blir en del av

områdeløftet.

33. Områdeløft for Storhaug

298

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690933?agendaItemId=214266


Gjennom en rekke målrettede tiltak er det blitt jobbet systematisk for å bedre levekårene i den nordøstre delen av

Storhaug bydel i løpet av de siste tre årene. Arbeidet er ikke sluttført og områdeløftet videreføres i 2018 og 2019.

Status per 2. tertial 2018:

En overordnet plan for områdesatsingen, handlingsplaner for de ulike satsingsområder og sak om bruk av statlige

midler knyttet til områdesatsingen (sak 48/18) ble behandlet i møte i Kommunalutvalget 22. mai 2018.

Bydelsutvalget på Storhaug �kk planene til høring i forkant av dette møtet. Staten har godkjent planen og utbetalt

midlene. Prosjektledelsen er i gang med å implementere planene.

Status per 31.12.2018:

Det er igangsatt en rekke delprosjekter som del av satsingen. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er styrket med �re

stillinger. I tillegg er det igangsatt et arbeid for å kartlegge eksisterende tilbud om støtte og veiledning i foreldrerollen.

Det er gjennomført �ere oppgraderinger av uterom, blant annet lekeplassen i Spilderhauggata og i Egelandsveien. I

tillegg er det gitt nærmiljøtilskudd til ulike beboerinitierte tiltak. Stavanger kommune har inngått et samarbeid med

Tøyen Unlimited om å etablere et tilsvarende tilbud på Storhaug. Storhaug Unlimited skal støtte kreative ildsjeler som

har tanker om hvordan utfordringer i nærmiljøet kan løses. NORCE (Norwegian Research Centre AS) har fått i

oppdrag å følgeforske områdesatsingen i to år.

34. Økt opparbeidelse friområder og hundeluftegårder

Det vises til vedtak HØP 2016–2019. Bystyret viderefører satsningen på opparbeidelse av friområder og setter av 1,5

millioner kroner i 2017 og 2 millioner kroner i 2018 og 2019. I tillegg avsettes det kr 400 000 kroner skal disponeres

til hundeluftegårder jf. bystyrevedtak.

Status per 2. tertial 2018:

Det forberedes fortsatt sak i løpet av året.

Status per 31.12.2018:

Hundeluftingsområde for Tasta er påbegynt utbygd. Lufteområde for Hundvåg vedtatt etter lang prosess, Eiganes og

Våland lagt fram sak. Beslutning ikke ennå tatt

35. Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum AS

Bystyret følger opp sin vedtatte satsing med investeringen i Stavanger Forum AS og på økt kongress- og

arrangementsturisme i regionen. Det settes av 5 mill. i 2017 og 5 mill. i 2018 og 2,5 mill. i 2019 som øremerkes økt

investering i Stavanger Forum AS for å �nansiere satsningen ”Stavanger Convention Bureau”.

Status per 2. tertial 2018:

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

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690846?agendaItemId=215267) og sak 76/18 – «Styrking av kongress- og

arrangementssatsingen ». (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690846?agendaItemId=215268) Planlagt kapitalforhøyelse

på kr 5 mill. i 2018 vil ses i sammenheng med oppfølgingen av vedtakene i de nevnte sakene. Det tas sikte på at

Stavanger Forum AS planlegger gjennomføring av kapitalforhøyelsen i 3. tertial 2018, i samråd med Stavanger

kommune og Rogaland fylkeskommune. Det tas videre sikte på at ny kapitalforhøyelse gjennomføres i 2019, jf.

bystyresak 177/16.

Status per 31.12.2018:
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Planlagt kapitalforøyelse på kr 5 mill. ble gjennomført i 3 tertial 2018, jf. bystyresak 177/16. Det ble samtidig

gjennomført en ytterligere kapitalforhøyelse på kr 2,5 mill., jf. bystyresak 93/18. Det gjenstår fortsatt en

kapitalforhøyelse på kr 2,5 mill. i 2019, jf. sak 177/16.

Tekstvedtak fra HØP 2018-2021

36. Kongress og arrangementsturisme

Bystyret legger til rette for utvikling av eksisterende næringer, omstilling og aktivitet i regionen. Det settes av 30

millioner kroner i eget fond. Fondet skal videreføre og styrke kongress- og arrangementssatsingen i regionen. Fondet

skal bidra til etablering og forsterkningen av fagkonferanser, næringsutstillinger, publikumsutstillinger, større

nasjonale og internasjonale sportsarrangementer, større regionale, nasjonale og internasjonale kulturarrangementer,

by-jubileer og andre større byarrangementer. Stavanger har opparbeidet seg solid kompetanse på gjennomføring av

ulike arrangement. Fondet vil bidra til at denne kompetansen opprettholdes, og kommer til nytte videre.

Fondet skal i tillegg tilføres årlige tilskudd. Det skal utbetales ulike former for økonomisk støtte fra fondets

avkastning og årlige overføringer fra kommunen, til relevante arrangementer og kongresser som bygger opp under

kommunens næringssatsinger, samt til markedsføring. Fondet overtar ansvaret og midlene avsatt til å følge opp

kommunens inngåtte avtaler knyttet til arrangementsturisme.

Det etableres et eget råd for fondet. Stavanger Forum AS blir sekretariat for rådet. Kommunalutvalget vil fungere

som styret for fondet. Rådmannen bes legge frem en sak for bystyret for hvordan fondet skal settes opp.

Status per 2. tertial 2018:

Oppfølgingen av Kongress og arrangement fondet ses i sammenheng med bystyresak 75/18 Forum-området – Status

og videre utvikling.

Status per 31.12.2018:

Kongress og arrangement fondet må sees i sammenheng med bystyrets vedtak i sak 116/18 Årsbudsjett 2019 og

Handlings og økonomiplan 2019-2022, der det bes om en sak vedrørende opprettelse av Kongress og sportssenter

KF. Bystyret vil i denne sammenhengen ha forslag om retningslinjer for arrangement fondet fra et interim styre for et

nytt KF.

37. Reorganisering Stavanger Forum AS

Stavanger Forum AS er et av kommunens viktigste verktøy for videre utvikling av kongress- og

arrangementsturisme. Vi må reorganisere forholdet mellom Stavanger kommune og Stavanger Forum AS.

Bystyret ber derfor rådmannen legge frem en sak om overføring av kommunens bygg og eiendom på Stavanger

Forum-området som kapital til Stavanger Forum AS. I tillegg må det settes av midler til renovering av kongressenteret

før det overføres som kapital til Stavanger Forum AS. Forum Expo videreføres med eierskapet som i dag. Disse

egenkapitalendringene må skje i samarbeid med Rogaland fylkeskommune.

Status per 2. tertial 2018:

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

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690846?agendaItemId=215267) og sak 76/18 – «Styrking av kongress- og

arrangementssatsingen  (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690846?agendaItemId=215268)». I de aktuelle sakene ba

bystyret om at rådmannen bl.a. utreder ulike modeller for ny organisering av en overordnet pro�lering av Stavanger,

herunder arbeid som i dag utføres av Stavanger Forum AS. Rådmannen vil utrede det forannevnte og tilhørende
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problemstillinger i løpet av 3. tertial 2018. Det vises for øvrig til en nærmere redegjørelse for oppfølgingen av sak

75/18 og 76/18 i kapittel 4.

Status per 31.12.2018:

Bystyret behandlet den 17.12.2018 sak 116/18 – Årsbudsjett 2019 og Handlings- og økonomiplan 2019-2022 . I sak

116/18 ble det fattet blant annet følgende vedtak: «Opprettelse av Kongress og sportssenter KF – Stavanger som

destinasjon for møter, kongress og arrangementer skal videreutvikles. Stavanger kommune har investert betydelige

midler i arenaer og idrettsanlegg for dette formålet. Det er behov for en enda bedre organisering av dette arbeidet i

fremtiden. Bystyret ønsker derfor å etablere et kommunalt foretak for kongress- og arrangementssatsingen i byen…

…Foretaket skal overta alle kommunens eiendommer, anlegg og aksjene til Stavanger forum samt drift av Stavanger

Forumområdet…».

Bystyret behandlet den 11.02.2019 sak 18/19 – Stavanger Forum AS – anmodning om tilførsel av likvide midler . I sak

18/19 ble det lagt opp til at det skulle gjennomføres en omstrukturering av Stavanger Forum AS, herunder vesentlige

kostnadskutt, før selskapet eventuelt legges inn under et nytt kommunalt foretak.

38. Universitets- og høyskolebyen

Stavanger kommune skal fornye avtalen med Universitetet i Stavanger og lage en ny samarbeidsavtale med VID. Med

UiS skal Stavanger blant annet samarbeide om utviklingen av Ullandhaug, forskning og studentarbeidet. I tillegg er det

ønskelig å opprette egne universitetsbarnehage og –skole gjennom læringsavtaler mellom skolen og UiS.

Bystyret vil legge til rette for ny og utvidet campus på Misjonsmarka. Som en del av campus er det også en mulighet til

å få lokalisert kommunale tjenestetilbud som kan nyttiggjøre seg den kompetansen VID representerer på viktige

fagområder.

Ullandhaug 2023

Etableringen av nytt universitetssykehus, helsefakultet og teknologibygg på Ullandhaug er et løft for regionen og

universitetsområdet. Det er viktig at det tilrettelegges for at nye aktører kan etablere seg og at området får tilført

ytterligere kunnskap og kompetanse, da dette kan gi positive synergieffekter.

Stavanger kommune inviterer alle de sentrale aktørene på Ullandhaug med formål om å sammen lage en felles strategi

for en helhetlig utvikling av området mot 2023.

Status per 2. tertial 2018:

Samarbeid UiS / Campus Ullandhaug

Fornyet avtale med UiS ble signert 31. mai 2018. Prosess for å lage handlingsplan for avtalen er satt i
gang.

Kommunalutvalget har gitt sin tilslutning til at arbeidet med strategi for utvikling av universitetsområdet
på Ullandhaug settes i gang (Kommunalutvalget 19.06.2018). Et forprosjekt med varighet fram til
sommeren 2019 er under planlegging.

Kontaktmøte med UiS er fastsatt til 18.09.2018, der viktige strategiske saker ved UiS blir tema.

Samarbeid VID/Campus Misjonsmarka

Sak 79/18, Samarbeidsavtale med VID og Stavanger kommune er behandlet i Stavanger formannskap
07.06.2018. Signering av avtalen er fastsatt til 02.10.2018.

Kontaktmøte med VID er fastsatt til 18.09.2018, der viktige strategiske saker ved VID blir tema.
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Temaplan «Kunnskapsbyen Stavanger»

Arbeidet med temaplan Kunnskapsbyen Stavanger er satt i gang.

Oppstartsmøte for administrativ styringsgruppe er fastsatt til 12.09.2018. Styringsgruppen skal gi
innspill til mål, visjoner og temaer for planen, se til at arbeidet struktureres og gjennomføres i henhold til
politiske vedtak, og godkjenne sammensetting av prosjektgruppe.

Det er inngått avtale med Kantar om evaluering av Melding om universitetsbyen Stavanger som del av
grunnlaget for ny temaplan.

Studentrådet

Det er avholdt to møter i studentrådet i løpet av 2. tertial, der næringssjef har møtt for rådmannen.

Status per 31.12.2018:

Forprosjekt for Utvikling av Ullandhaug området er igangsatt. Samarbeidsavtale med UiS og VID er inngått.

Evaluering av Melding om universitetsbyen Stavanger er igangsatt av Kantar og vil bli sluttført januar 2019.

39. Stavanger sentrum

Utviklingen av Stavanger sentrum er viktig for byen og regionen. Bystyret har høyt ambisjonsnivå for den kommende

sentrumsplanen. Aktuelle aktører inviteres til aktiv deltakelse i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av

samarbeidsmøter. Bystyret matcher tilskuddet fra staten til City Impact District (CID). Rådmannen legger frem en sak

til bystyret hvor kommunalutvalget blir kommunens sentrumsutvalg som koordinerer og samordner diverse råd,

utvalg og styrer som i dag ivaretar ulike sider av kommunens myndighet i Stavanger sentrum.

Status per 2. tertial 2018:

Sak om forvaltning og koordinering av kommunens roller i forbindelse med sentrum er noe forsinket. Saken vil bli

fremmet i løpet av 3. tertial.

Status per 31.12.2018:

Saken legges fram i 2019.

40. Lyse AS

Stavanger kommune inviterer til en dialog med Lyse og andre eierkommuner om behov og vilkår for å etablere nye lån

fra eierne til Lyse.

Status per 2. tertial 2018:

Rådmannen har tatt initiativ til å etablere en arbeidsgruppe bestående av relevante fagpersoner (�nans/økonomi) hos

aksjonæren og i Lyse AS, som i løpet av 3. tertial 2018 vil utrede behov og vilkår for eventuelle nye lån fra

aksjonærene til Lyse AS. Arbeidsgruppens tilrådning vil fremmes for politisk behandling vinteren 2018/2019.

Status per 31.12.2018:

Arbeidsgruppens arbeid er ferdigstilt og tilrådningen vil fremmes for politisk behandling våren 2019. Det ble

redegjort for arbeidsgruppens foreløpige konklusjoner på eiermøtet i Lyse AS den 20.02.2019. 

41. Ny skole på Storhaug – modellskole for smartteknologi
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Det utarbeides nå en mulighetsstudie for området rundt Haugesundskvartalet hvor �ere funksjoner ses i en

sammenheng. Skolen bygges som en smartskole der det i planleggingen legges til rette for at moderne teknologi blir

en integrert del av undervisning og drift. I prosjekteringsfasen rekrutteres det et lederteam som skal delta i

utformingen av bygget, trekke på nasjonale og internasjonale erfaringer, og ha ansvaret for driften av skolen etter

oppstart. Skolen realiseres så raskt som praktisk mulig.

Status per 2. tertial 2018:

Se punkt 2 om ny skole på Storhaug.

Status per 31.12.2018:

Se punkt 2 om ny skole på Storhaug.

42. Entreprenørskapskompetanse

Det legges frem en sak som beskriver hvordan vi ved for eksempel bruk av ideverksteder og elevbedrifter kan fremme

entreprenørskapskompetanse hos elevene og hvordan man kan la dem jobbe med utfordringer knyttet til for

eksempel smartyby-satsingen eller levekårsløftet.

Vedtak i FSK 15. mars:

Ønskes så raskt som mulig.

Status per 2. tertial 2018:

Sak vil bli lagt fram til politisk behandling i 3. tertial.

Status per 31.12.2018:

Rådmannen har høsten 2018 arbeidet sammen med Smartbyen Stavanger og Ungt entreprenørskap med å utvikle

tiltak for å fremme entrepenørskapskompetanse hos elevene. Det er etablert et samarbeidsprosjekt mellom

stavangerskolen og Smartbyen Stavanger hvor ungdomsskoleelever lærer om tjenestedesign og

innbyggerinvolvering, utvikler prototyper og lager presentasjoner av prosjektene de jobber med. Stavanger kommune

har også, i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Rogaland, utviklet pilotprosjektet teknologiSMART. Dette skal

prøves ut på fem skoler på 6. trinn kommende skoleår. I prosjektet utfordres elevene til å bruke teknologi for å utvikle

løsninger på problemer som �nnes i deres eget nærmiljø. En sak som orienterer om de pågående prosjektene og

vurderer hvordan erfaringer fra disse kan nyttiggjøres og videreføres, vil bli lagt fram i 2. tertial 2019.

43. Skolevegringsprosjekt

Stavanger skal bli ledende i arbeidet mot skolevegring. Det fremlegges en sak som beskriver omfanget og

konsekvenser. Det skal på bakgrunn av dette utarbeides en egen plan som viser målsettinger, tiltak, organisering,

samarbeid internt i kommunen, samarbeid med spesialisthelsetjenesten med mer. Det nedsettes en arbeidsgruppe

bestående av personer med ulike profesjoner fra virksomheter som stab og spesialisthelsetjenesten, politikere med

�ere. Det søkes departementet om prosjektmidler.

Status per 2. tertial 2018:

Framleggelse av saken utsettes til 3. tertial.

Status per 31.12.2018:
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Forvaltningsrevisjonsrapporten «Ungdomsmiljø – rus, vold og skolefrafall» ble behandlet i kontrollutvalget i

Stavanger 20. november 2018. I rapporten gis det anbefalinger om hvordan kommunen bør følge opp risikoutsatte

barn og unge, blant annet når det gjelder stort skolefravær. Kontrollutvalget fremmet sak til bystyret 14. januar 2019

med orientering om forvaltningsrevisjonen og forslag til oppfølging av rapporten. Bystyret fattet i saken vedtak om at

rapporten oversendes rådmannen for oppfølging av rapportens anbefalinger. Tilbakemelding til bystyret om hvordan

anbefalingene er fulgt opp skal gis via kontrollutvalget etter ca. 6 måneder.

44. Rus og psykiatri

Stavanger kommune tar en nasjonal rolle for å få belyst hvilke tiltak som virker for gruppen innen rus og psykiatri.

Bystyret ber om at det legges frem en egen sak til politisk behandling som skisserer arbeidet og bruk av de avsatte

midlene på 10 millioner. Det søkes om �nansiering fra staten og KS involveres i prosessen.

Status per 2. tertial 2018:

Det er gjennomført et bredt anlagt seminar i regi av kommunalstyret for levekår 6. februar 2018 for å belyse

utfordringsbildet knyttet til brukere med rus/psykiske lidelser, og Stavanger har sammen med de andre storbyene

sluttet seg til prosjektet «De vanskelig bosettbare» drevet av Oslo kommune.

Det skal rekrutteres en prosjektleder med erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid som sammen med

representanter for brukere, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester utarbeider en prosjektskisse for bruk av

de avsatte midlene. Stillingen �nansieres av de avsatte midlene.

Arbeidet med rekruttering av prosjektleder pågår.

Status per 31.12.2018:

Prosjektleder tiltrådte 01.12.2018, og er i gang med kartlegging av dagens tjenestetilbud for brukere med rus og

psykiske lidelser og innhenting av kunnskapsgrunnlag. Det skal utarbeides en prosjektskisse som legges fram til

politisk behandling i 2. kvartal 2019 før prosjektet starter opp.

45. Levekårsløft

Bystyret har store forventinger til grepene som tas i levekårsløftene. Erfaringene fra Storhaug må løftes frem ved

oppstarten av prosjektet i Hillevåg, samt levekårsprosjektet i Kvernevik. Det understrekes betydningen av at ulike

virkemidler må tas i bruk – både internt i den kommunale organisasjonen og gjennom frivillige lag og organisasjoner.

Kommunalutvalget er politisk styringsgruppe for prosjektene på Storhaug og i Hillevåg, med samtlige

kommunalstyrer som høringsinstanser.

Bystyret viser til de statlige midlene til levekårsløftet på Storhaug. Det fremmes en sak om bruken av disse midlene.

Homestart-prosjektet er ett av slike prosjekter som kan være aktuelle å prøve ut.

Bystyret viser til den bevilgningen som er tildelt i Hillevågsløftet i handlings- og økonomiplan. Grusbanen ved

Kvaleberg skole og det nylig opparbeidede uteområdet, skal søkes tilrettelagt for kunstgress i forbindelse med det.

Det fremlegges egen sak som viser mulighet for både intern- og ekstern �nansiering.

Prosjektet ”Nye muligheter for Kvernevik” videreføres i 2018 og 2019. Målet er å bedre det tverrfaglige samarbeidet

om barn og unge i området og stimulere til innbyggerinvolvering. Rådmannen bes legge frem en ”midtveis-rapport” for

kommunalstyret for levekår i løpet av 2018.

Lavinntektsfamilier – kampen mot barnefattigdom
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Bystyret styrker innsatsen mot barnefattigdom. Det skal etableres prosjekter mot barnefattigdom, både i forhold til

barnehagebarns overgang til skolen, og egne prosjekter i forhold til skolebarns overgang til videregående opplæring. I

tillegg skal det etableres nytt prosjekt som samordner eksisterende tiltak rettet mot foreldre i lavinntektsfamilier.

Rådmannen legger frem sak for kommunalstyret for levekår og formannskapet. Hovedformålet er å bekjempe

barnefattigdom, og å redusere sosiale ulikheter. Alle barn i lavinntektsfamilier skal følges opp på en helhetlig måte.

Videre vurderes en utvidelse av ordningen med ”opplevelseskortet” hvor dette også gjøres om til et vanlig årskort for

barn og unge. I tillegg ber bystyret rådmannen starte prosessen med å fornye og rullere ”Eg vil lære” og tiltaksplanen

”Barn vil være med!” i løpet av 2018.

Stavanger er opptatt av å møte kampen mot barnefattigdom med kunnskap, og det skal tas initiativ til en årlig nasjonal

konferanse kalt ”Kampen mot barnefattigdom” i Stavanger. I forbindelse med dette skal det etableres samarbeid med

Universitetet i Stavanger, ViD og andre forskningsmiljøer for innhenting av kunnskap og deling av erfaringer. Det

vurderes en etablering av en referansegruppe.

Bystyret bevilger tre millioner kroner særskilt til dette arbeidet i tillegg til allerede vedtatte satsinger.

Vedtak i FSK 15. mars:

1. Saken om bruk av statlig midler til levekårsløftet på Storhaug fremmes til kommunalutvalget i mars. Det
legges opp til dialog med Storhaug bydelsutvalg.

2. Saken om mulighet for intern og ekstern �nansiering av tilrettelegging for kunstgress på grusbanen ved
Kvalaberg skole og det nylig opparbeidede uteområdet, der det vises til bevilgingen til Hillevågsløftet i
handlings- og økonomiplanen, legges frem for kommunalstyret miljø og utbygging og FSK. Sak om bygging
av kunstgrasbane legges først fram for KMU. Både grunnundersøkelser og avklaringer med Lyse
vedrørende framføring av fjernvarmeledning som er planlagt å krysse under banen, må avklares før
kostnads- beregning kan foretas. Statusrapport vil bli lagt fram for KMU i løpet av første halvår 2018.

3. Saken med midtveisrapport om prosjektet Nye muligheter for Kvernevik, der målet er å bedre det
tverrfaglige samarbeidet om barn og unge i området og stimulere til innbyggerinvolvering, fremmes til
kommunalstyret for levekår 2.tertial.

4. Saken om å bekjempe barnefattigdom og å redusere sosiale ulikheter legges fram for kommunalstyret for
levekår og til FSK. 3. tertial 2018.

Status per 2. tertial 2018:

1. En overordnet plan for områdesatsingen, handlingsplaner for de ulike satsingsområder og sak om bruk av
statlige midler knyttet til områdesatsingen (sak 48/18) ble behandlet i møte i Kommunalutvalget 22. mai
2018. Bydelsutvalget på Storhaug �kk planene til høring i forkant av dette møtet.

2. Midtveisrapport om prosjektet Nye muligheter i Kvernevik  legges fram for kommunalstyret for levekår i
3.tertial.

3. Revidert tiltaksplan Barn vil være med  legges fram til politisk behandling i 3.tertial.

Status per 31.12.2018:

Midtveisrapport om prosjektet Nye muligheter i Kvernevik legges fram for kommunalstyret for oppvekst og

kommunalstyret for levekår i 2. tertial 2019.

Revidert tiltaksplan Barn vil være med! ble behandlet i kommunalstyret for oppvekst 18. desember og i

kommunalstyret for levekår 19. desember 2018. Planen ble tatt til foreløpig orientering. Kommunalstyret ba samtidig

rådmannen utarbeide en sak med forslag til disponering av kr 10 mill. til tiltak mot barnefattigdom, bevilget i

305

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690835?agendaItemId=214852


handlings- og økonomiplanen for 2019-2022. Saken vil bli lagt fram for politisk behandling i 1. tertial 2019. Planen for

inkludering av barn i lavinntektsfamilier vil i denne forbindelse blir fremmet til behandling på ny.

46. Psykisk helse

Dagsentertilbud

Det skal fremlegges en egen sak til kommunalstyret for levekår: «Status dagsentertilbud/psykisk syke». Saken skal

redegjøre for tilbudene i kommunal- og privat sektor. Saken skal inneholde en oversikt over bruk, behov, økonomi og

organisering. Det skal videre vurderes om dagens dagsenterstruktur er tilpasset brukernes ønsker, samt en vurdering

av kvalitet i tilbudene.

Lavterskeltilbud til barn og unge

Tidlig innsats er viktig for å forebygge psykiske lidelser hos barn og unge. Stavanger skal ha et godt tilbud. Bystyret

ber derfor om at det utarbeides en sak for kommunalstyret for levekår der en ser på hvordan lavterskeltilbud for barn

og unge med psykiske utfordringer best kan utformes. Stavanger Universitetssykehus inviteres som deltagere i

prosjektet.

Bystyret ber om at kommunalstyret for levekår snarest mulig får forelagt en sak om tilbudet og kapasiteten på

Helsestasjonens familiesenter.

Status per 2. tertial 2018

Sak om dagsentertilbud og lavterskeltilbud legges fram til politisk behandling i 3. tertial.

Sak om hvordan lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske utfordringer best kan utformes, legges fram for

levekårstyret i 3. tertial

Status per 31.12.2018:

Dagsentertilbud

Sak om dagsentertilbud ble fremlagt i kommunalstyret for levekår 3. tertial 2018. Denne delen av tekstvedtaket er

ferdigstilt.

Lavterskeltilbud til barn og unge

Rådmannen tar sikte på å legge fram en plan for psykisk helse barn og unge etter etablering av Nye Stavanger i 2020.

Lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske utfordringer vil bli vurdert i arbeidet med planen.

Sak om «Tilbud og kapasitet på helsestasjonens familiesenter», sak 17/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/691037?agendaItemId=213848), ble behandlet i kommunalstyret for levekår 06.03.18.

Det ble også orientert i levekårstyret 20.11.18 om prosjektet «Rask hjelp og riktig støtte i foreldrerollen», sak 73/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/691047?agendaItemId=217908).

47. Nye boligformer

Det bes om en sak forelagt bystyret om en mulighetsstudie for Mosheim-tomten for å avklare alternative boformer,

herunder seniorboliger og bolig for funksjonshemmede.

Seniorboliger
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For å møte fremtidens behov må Stavanger kommune styrke innsatsen med å etablere og utvikle et større og mer

variert botilbud for eldre innbyggere. (Utviklingen av alternative, nye boformer kan omfatte insentivordninger for

generasjonsboliger, videreutvikle offentlig-privat samarbeid for utvikling av seniorboliger og bofellesskap). Det

fremlegges en egen strategiplan for tilrettelegging av nye boformer for eldre.

Boliger for funksjonshemmede

Bystyret ser på det som et mål at �est mulig skal gis mulighet for å eie egen bolig. Fremdrift i de ulike prosjektene og

totalkostnaden både på drift og investering må gjennomgås. Bystyret ber rådmannen og Stavanger Bolig KF

samarbeide om å legge frem en sak for kommunalstyret for levekår og -�nans vedrørende en modell for rasjonell

bygging og drift.

 

Status per 2. tertial 2018:

Rådmannen ga i 1. tertial Stavanger utvikling KF i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie for Mosheim-tomten for

alternative boformer. Foruten Mosheim er det utviklingsmuligheter både på Teknikken og på Bekkefaret. Samtidig er

det en rekke kommunale utbyggingsbehov som skal løses i dette området. Stavanger Utvikling KF er derfor anmodet

om å foreta en helhetlig studie der både alternative boformer og øvrige behov belyses med utgangspunkt i �ere

de�nerte tomter.

Arbeidet med mulighetsstudien pågår.

Status per 31.12.2018:

Studie gjennomføres av Stavanger utvikling KF. Sak fremmes første halvår 2019.

48. Engøyholmen – status som fartøyvernsenter

Det framlegges egen sak til kommunalstyret for kultur og idrett som vurderer muligheten for å søke om status som

statlig fartøyvernsenter.

Kystkulturvernsenteret bevilges et tillegg 150 000 kroner.

Vedtak i FSK 15. mars:

Legges fram sak til kultur og idrett høst 2018.

Status per 2. tertial 2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak fremmes etter det.

Status per 31.12.2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak fremmes etter at den er vedtatt våren 2019.

49. Verdensarv

Rogaland og Stavangers kulturarv er av nasjonal og internasjonal betydning. Ivaretakelsen av fylket som sjøfarts-,

kraftindustri- og hermetikkhistorie samt kloster og steinkirker vurderes fremmes som aktuell kandidat på UNESCO’s

verdensarvliste. Rogaland fylkeskommune og aktuelle kommuner kontaktes med formål å utarbeide en felles søknad

til UNESCO.
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Vedtak i FSK 15. mars:

Legges fram sak høsten 2018.

Status per 2. tertial 2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak blir fremmet etter det.

Status per 31.12.2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak blir fremmet etter det.

50. MUST, Holmeegenes

Rehabilitering og bruk av leiligheten skal avklares i en politisk sak før det tas endelig stilling til de 2,8 millionene avsatt

i budsjettet.

Status per 2. tertial 2018:

Hovedbygningen er ennå ikke ferdig rehabilitert, og avtale med MUST er ennå ikke fremforhandlet.

Saken sees i sammenheng med behandlingen av forslag til ny kulturplan 2018.

Status per 31.12.2018:

Hovedbygningen er ennå ikke ferdig rehabilitert, og avtale med MUST om tilbakeføring av objekter er ennå ikke

fremforhandlet.

51. Kunst i offentlig rom

Det legges fram en sak til kommunalstyret for kultur og idrett der en ser på hvordan byen kan bli bedre til å

tilrettelegge for kunst i det offentlige rom.

Vedtak i FSK 15. mars:

Legges fram høsten 2019.

Status per 2. tertial 2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak fremmes etter det.

Status per 31.12.2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan våren 2019. Sak fremmes etter det jfr vedtak om egen temaplan for visuell

kunst.

52. Norsk Lydinstitutt

Norsk Lydinstitutt i Stavanger har en unik platesamling innen klassisk musikk. Instituttet jobber med en krevende

digitaliseringsprosess som instituttet alene ikke vil kunne klare å gjennomføre. Derfor oppfordrer Stavanger

kommune til tettere samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Status per 2. tertial 2018:

Det er gjennomført møter med Lydinstituttet. Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018.
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Status per 31.12.2018:

Saken er omtalt i forslag til ny kulturplan som vil bli vedatt tila våren 2019ur står det bla.: Stavnager kommunene vil ta

initiativ for å se på hvordan det kan utvikles en bedre samarbeidsløsning mellom Norsk Lydinstitutt,

Musikkbiblioteket på Sølvberget, Arkivenes hus og Nasjonalbiblioteket.

53. Vedlikehold/skjøtsel av friområdene

Det avsettes to millioner hvert år i perioden til gjennomføring av skjøtselsplaner, vedlikehold og tilrettelegging av

friområdene. Det skal i 2018 være spesiell oppmerksomhet på tilretteleggelse av turstier og Mosvannsområdet både i

et dyre-, fuglevern- og friluftsperspektiv. Det framlegges egen sak for kommunalstyret for miljø og utbygging.

Status per 2. tertial 2018:

KMU behandlet i møtet 28.08.2018 sak 120/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/686317?agendaItemId=215586) om

støtte til �nansiering av våtmarksutstilling på Mostun natursenter som også sees som en oppfølging av tidligere saker

knyttet til dette forholdet. Øvrige forhold vil bli fulgt opp i kommende årsprogram for park og vei.

Status per 31.12.2018:

Utført i henhold til vedtatt årsprogram. Prosjektering og bygging av fugleøy forsinket.

54. Kommunal ladestrategi

Det er vedtatt en omfattende satsning på elbil og ladestrategi. I 2025 er det et mål at alle nybilkjøp er nullutslippsbiler.

Kommunale elbilanlegg

Det er et kommunalt ansvar å legge til rette for �ere ladepunkter i kommunale parkeringsanlegg i sentrum. Det bør

vurderes om det er ønskelig å legge spesielt tilrette for elbiler i parkeringsanlegget under Domkirkeplassen.

Videreutvikle gatelys i trehusbyen

Når gatelys i trehusbyen etterhvert byttes, skal det legges inn ladepunkt i gatelysene.

Vedtak i FSK 15. mars:

Oppfølgingssak 12. juni.

Status per 2. tertial 2018:

Det vil bli utarbeidet en statusrapport om kommunens pågående oppfølging av ladestrategi i løpet av inneværende år.

Rapporten vil bli lagt frem for KMU.

Status per 31.12.2018:

En sak om status for oppfølging av tiltakene i ladestrategien ble lagt fram for Kommunalstyret for miljø og utbygging

den 29.01.2019, og saken ble godt mottatt.

55. Sykkelstrategien revideres

Det skal brukes 80 millioner kroner på gjennomføring av sykkelstrategien de neste �re årene. Sykkelstrategi med

handlingsplan legges fram for kommunalstyret for miljø og utbygging så raskt som mulig.  Det skal i større grad søkes å

gjennomføre hele strekninger framfor mer punktvise utbedringer.
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Status per 2. tertial 2018:

Forslag til sykkelstrategi ble lagt fram til kommunalstyret for bymiljø og utbygging i sak 34/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/686305?agendaItemId=213661) den 27. februar. Forslaget har vært på høring og ble

behandlet i KMU i juni.

Status per 31.12.2018:

KMU har vedtatt at det skal utarbeides ny fullstendig strategi i 2019.

56. Garderobeanlegg på Hinna

Det skal legges til rette for utvidet lagerplass i kommunens garderobeanlegg på Hinna. Det avsettes inntil en million

kroner til tiltaket. Det skal søkes å utvide kapasiteten på en så rimelig og enkelt som mulig.

Status per 2. tertial 2018:

Sak om kostnadsoppstilling etter anbud vil bli behandlet i KMU i 3. tertial.

Status per 31.12.2018:

Konkurranse gjennomføres første kvartal 2019.

57. Stavanger Bolig KF

Formålet med etableringen av boligforetaket var å sikre en bedre og mer forsvarlig forvaltning av kommunens

utleieboliger.

Bystyret ber rådmannen legge frem en sak til kommunalstyret for �nans og til formannskapet for å se på

utfordringene knyttet til utbyggingsprosjekter som blir bestilt av foretaket, men som ikke bærer seg selv økonomisk

gjennom husleie fra beboere. Ordningen som må utredes er en modell der bestiller (Levekår) blir leietaker hos

foretaket for å hindre fratrekk fra husleie fra den enkelte.

Boliger for unge

Det skal være enkelt og attraktivt å etablere seg i Stavanger, for nyutdannet ungdom og oppstartsbedrifter: KFI bes

utrede nye former for tiltak innenfor områder som rekrutteringsboliger, leie-for-eie, etableringsstøtte,

garantiordninger for etableringslån og lignende.

Status per 2. tertial 2018:

Det vil fremmes en sak høsten 2018 vedrørende «negativ leie» og andre aktuelle problemstillinger knyttet til

Stavanger boligbygg KF.

Status per 31.12.2018:

Sak fremmes for behandling våren 2019, jf. bystyresak 119/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690857?

agendaItemId=218223) og 97/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690851?agendaItemId=216125).
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13 Årsregnskap og noter

13.1 Årsregnskap 2018

Hovedoversikt drift

Årsregnskap Noter  

Hovedoversikt drift
Note nr. 1 Brukerbetaling, andre salgs- og

leieinntekter
Note nr. 13 Utestående fordringer

Regnskapsskjema 1A -

drift
Note nr. 2 Lønnutgifter Note nr. 14 Finansielle omløpsmidler

Regnskapsskjema 1B -

drift

Note nr. 3 Spesi�kasjoner fra

investeringsregnskapet
Note nr. 15 Endringer i regnskapsprinsipp

Hovedoversikt

investering
Note nr. 4 Årsverk Note nr. 16 Fordringer og gjeld til kommunale foretak

Regnskapsskjema 2A -

investering
Note nr. 5 Pensjon

Note nr. 17 Spesi�kasjon over regnskapsmessig

mindreforbruk (overskudd) drift

Regnskapsskjema 2B -

investering

Note nr. 6 Kjøp av varer og tjenester samt

overføringer - Drift
Note nr. 18 Garantier gitt av kommunen

Hovedoversikt

balanse
Note nr. 7 Anleggsmidler Note nr. 19 Interkomunalt samarbeid

  Note nr. 8 Finansinntekter og utgifter Note nr. 20 Selvkostområde

 
Note nr. 9A Gjeldsforpliktelser - type gjeld og

fordeling mellom långivere
Note nr. 21 Avgiftssituasjonen

  Note nr. 9B Sikringsinstrument Note nr. 22 Investeringsprosjekter

  Note nr. 10 Avsetninger og bruk av avsetninger Note nr. 23 Endring i arbeidskapital

  Note nr. 11 Utlån Note nr. 24 Kapitalkonto

  Note nr. 12 Aksjer og andeler  

Hovedoversikt drift (beløp i 1.000 kr) Note
Regnskap

2018

Justert budsjett

2018

Opprinnelig budsjett

2018

Regnskap

2018

Driftsinntekter          

Brukerbetalinger 1 462 852 462 769 476 543 441 955
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Hovedoversikt drift (beløp i 1.000 kr) Note
Regnskap

2018

Justert budsjett

2018

Opprinnelig budsjett

2018

Regnskap

2018

Andre salgs- og leieinntekter 1 643 428 581 530 585 826 624 518

Overføringer med krav til motytelse   1 226 218 867 924 637 621 1 104 872

Rammetilskudd   2 328 567 2 243 300 2 223 100 2 145 544

Andre statlige overføringer   348 980 349 795 301 613 448 556

Andre overføringer   120 396 101 674 39 790 99 125

Skatt på inntekt og formue   4 944 822 4 998 000 4 998 000 4 887 727

Eiendomsskatt   265 555 266 000 265 000 319 490

Sum driftsinntekter   10 340 817 9 870 992 9 527 493 10 071 787

Driftsutgifter          

Lønnsutgifter 2, 4 4 657 866 4 472 972 4 376 000 4 364 878

Sosiale utgifter 2, 5 1 193 497 1 211 902 1 160 049 1 150 710

Kjøp av varer og tj som inngår i

tj.produksjon
6 1 328 908 1 266 294 991 285 1 183 810

Kjøp av tjenester som erstatter

tj.produksjon
6 2 010 653 1 896 561 1 848 474 2 006 405

Overføringer 6 874 995 942 081 888 038 912 268

Avskrivninger 7 392 360 325 161 322 558 483 378

Fordelte utgifter   -140 295 -59 450 -47 810 -116 727

Sum driftsutgifter   10 317 983 10 055 521 9 538 594 9 984 722

Brutto driftsresultat   22 834 -184 529 -11 101 87 065

Finansinntekter          

Renteinntekter og utbytte 8, 12 389 963 375 045 397 245 394 110

Gevinst på �nansielle instrumenter

(omløpsmidler)
8 7 733 5 650 0 17 177

Mottatte avdrag på utlån   27 954 27 261 29 661 27 717

Sum eksterne �nansinntekter   425 650 407 956 426 906 439 004

Finansutgifter          
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Regnskapsskjema 1A – drift

Hovedoversikt drift (beløp i 1.000 kr) Note
Regnskap

2018

Justert budsjett

2018

Opprinnelig budsjett

2018

Regnskap

2018

Renteutgifter og låneomkostninger 8 225 250 230 760 236 616 226 260

Tap på �nansielle instrumenter

(omløpsmidler)
8, 14 17 192 14 200 0 6 012

Avdrag på lån 9 335 199 341 329 350 929 332 368

Utlån   1 877 1 230 1 230 1 603

Sum eksterne �nansutgifter   579 518 587 519 588 775 566 242

Resultat eksterne �nanstransaksjoner   -153 868 -179 563 -161 869 -127 238

Motpost avskrivninger 7 392 360 324 981 322 558 483 378

           

Netto driftsresultat   261 326 -39 111 149 588 443 205

Interne �nanstransaksjoner          

Bruk av tidligere års regnsk.m.

mindreforbruk
17 178 148 178 148 0 159 387

Bruk av disposisjonsfond 10 156 244 115 557 1 200 78 580

Bruk av bundne fond 10 149 568 149 808 30 280 80 075

Sum bruk av avsetninger   483 960 443 513 31 480 318 042

Overført til investeringsregnskapet 10 167 295 167 295 181 068 179 667

Avsatt til disposisjonsfond 10 256 840 201 618 0 276 920

Avsatt til bundne fond 10 121 139 35 489 0 126 512

Sum avsetninger   545 274 404 402 181 068 583 099

           

Regnskapsmessig mindreforbruk 17 200 013 0 0 178 148

Tabell 13.1 Hovedoversikt drift

Regnskapsskjema 1A (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2018

Justert budsjett

2018

Opprinnelig budsjett

2018

Regnskap

2018
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Regnskapsskjema 1A (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2018

Justert budsjett

2018

Opprinnelig budsjett

2018

Regnskap

2018

Skatt på inntekt og formue 4 944 822 4 998 000 4 998 000 4 887 727

Ordinært rammetilskudd 2 328 567 2 243 300 2 223 100 2 145 544

Skatt på eiendom 265 555 266 000 265 000 319 490

Andre generelle statstilskudd 330 269 327 930 297 700 406 381

Sum frie disponible inntekter 7 869 212 7 835 230 7 783 800 7 759 142

         

Renteinntekter og utbytte 389 963 375 045 397 245 394 110

Gevinst �nansielle instrumenter

(omløpsmidler)
7 733 5 650 0 17 177

Renteutg.,provisjoner og andre �n.utg. 225 250 230 760 236 616 226 260

Tap �nansielle instrumenter (omløpsmidler) 17 192 14 200 0 6 012

Avdrag på lån 335 199 341 329 350 929 332 368

Netto �nansutgifer -179 945 -205 594 -190 300 -153 352

         

Til ubundne avsetninger 256 840 201 618 0 253 420

Til bundne avsetninger 33 903 29 479 0 53 752

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 178 148 178 148 0 159 387

Bruk av ubundne avsetninger 144 094 103 407 0 73 580

Bruk av bundne avsetninger 53 665 51 697 0 111

Netto avsetninger 85 164 102 155 0 -74 094

         

Overført til investeringsregnskapet 167 295 167 080 181 068 179 667

Til fordeling drift 7 607 137 7 564 711 7 412 432 7 352 029

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 7 407 124 7 564 711 7 412 432 7 173 881

         

Regnskapsmessig mindreforbruk 200 013 0 0 178 148

Tabell 13.2 Regnskapsskjema 1A - drift
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Regnskapsskjema 1B – drift

Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000

kr)

Regnskap

2018

Justert budsjett

2018

Opprinnelig budsjett

2018

Regnskap

2017

Oppvekst og utdanning        

Stab Oppvekst og utdanning 35 876 35 970 29 104 29 353

Barnehage 1 048 155 1 049 042 994 553 1 020 240

Ressurssenter for styrket

barnehagetilbud
89 306 84 693 82 208 79 496

Grunnskole 1 317 012 1 315 069 1 260 708 1 224 347

Johannes læringssenter 186 463 188 612 170 717 166 454

Stavanger kulturskole 39 776 39 473 37 787 37 114

Pedagogisk-psykologisk tjeneste 43 575 46 910 44 471 42 537

Ungdom og fritid 71 006 71 489 71 680 70 893

Helsestasjon og skolehelsetjenesten 78 473 80 890 76 013 74 938

EMbo 63 455 72 284 86 139 86 531

Barnevernstjenesten 250 237 244 385 226 054 234 116

Sum Oppvekst og utdanning 3 223 335 3 228 817 3 079 434 3 066 019

Helse og velferd        

Helse- og sosialkontor 666 128 642 918 599 420 653 104

NAV 298 813 304 178 304 608 300 706

Fysio- og ergoterapitjenesten 64 380 67 621 64 570 61 728

Helsehuset i Stavanger 23 237 23 355 17 843 17 619

Hjemmebaserte tjenester 90 707 90 021 54 191 85 247

Bofellesskap 417 785 416 113 462 811 411 460

Alders- og sykehjem 837 069 848 982 834 593 820 298

Stavanger legevakt 59 792 55 225 52 319 49 847

Rehabiliteringsseksjonen 46 726 47 412 46 347 46 984

Arbeidstreningsseksjonen 13 032 13 668 14 767 12 711

315



Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000

kr)

Regnskap

2018

Justert budsjett

2018

Opprinnelig budsjett

2018

Regnskap

2017

Boligkontoret 7 414 7 927 7 606 7 053

Flyktningseksjonen 32 067 32 117 27 335 27 650

Dagsenter og avlastningsseksjonen 223 247 218 097 168 621 161 810

Tekniske hjemmetjenester 2 443 2 320 1 624 888

Krisesenteret i Stavanger 12 994 12 637 12 766 12 688

Sentrale midler levekår -156 624 -128 123 -100 223 -126 789

Sentrale midler legetjeneste 72 102 74 647 71 082 68 018

Stab Helse og velferd 35 135 35 331 39 160 38 119

Sum Helse og velferd 2 746 449 2 764 446 2 679 440 2 649 140

By- og samfunnsplanlegging        

Stab By- og samfunnsplanlegging 7 163 10 828 9 771 6 720

Byggesaksavdelingen 3 071 3 024 1 695 972

Byutvikling 22 397 25 411 24 160 27 874

Beredskap og samfunnsutvikling 11 396 12 120 13 932 6 025

Kart og digitale tjenester 15 488 14 638 14 248 7 253

Sum By- og samfunnsplanlegging 59 514 66 021 63 806 48 844

Bymiljø og utbygging        

Stab Bymiljø og utbygging 4 656 6 484 6 206 4 369

Juridisk 11 195 12 236 11 752 9 562

Stavanger Eiendom 265 137 272 584 261 133 245 787

Park og vei 173 236 166 328 151 400 144 840

Idrett 100 511 102 848 87 449 90 975

Vannverket -536 0 0 -132

Avløpsverket -1 406 0 0 -12

Renovasjon 122 140 140 102

Plan og anlegg -301 0 0 -347

316



Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000

kr)

Regnskap

2018

Justert budsjett

2018

Opprinnelig budsjett

2018

Regnskap

2017

Miljø -10 828 6 484 5 586 -8 148

Triangulum -11 14 0 13

Sum Bymiljø og utbygging 541 774 567 118 523 666 487 009

Innbygger- og samfunnskontakt        

Smartby 8 744 10 026 7 000 2 806

Næring 7 094 9 938 12 314 37 678

Kommunikasjon 9 137 9 819 8 397 9 000

Kultur 166 900 170 012 165 792 163 458

Servicetorg 16 248 16 456 12 062 13 553

Stab Innbygger- og samfunnskontakt 2 145 2 642 0 0

Politisk sekretariat 9 639 10 355 10 263 9 330

Sum Innbygger- og samfunnskontakt 219 907 229 248 215 828 235 826

Stab og støttefunksjoner        

Rådmann 5 221 4 441 9 093 8 194

Kommuneadvokat 5 903 6 081 5 903 5 572

Stab og støtte 273 240 287 079 278 697 257 049

Sum Rådmann, stab og

støttefunksjoner
284 364 297 601 293 693 270 814

         

Finansposter ført tjenesteomr. 54 344 0 -2

         

Felles inntekter og utgifter        

Sum Felles inntekter og utgifter 331 834 411 804 556 565 416 226

         

Sum fordelt til drift 7 407 124 7 564 711 7 412 432 7 173 881

Tabell 13.3 Regnskapsskjema 1B - drift
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Hovedoversikt investering

Hovedoversikt investering (beløp i

1.000 kr)
Note

Regnskap

2018

Justert budsjett

2018

Opprinnelig budsjett

2018

Regnskap

2017

Inntekter          

Salg av driftsmidler og fast eiendom 3 11 853 19 000 54 000 93 476

Andre salgsinntekter   40 0 0 1 928

Overføringer med krav til motytelse   74 160 10 744 0 111 962

Kompensasjon for merverdiavgift   130 327 129 549 129 210 158 075

Statlige overføringer 3 252 708 280 665 280 195 10 810

Andre overføringer   60 204 44 775 0 219 968

Renteinntekter og utbytte          

Sum inntekter   529 293 484 733 463 405 596 219

           

Utgifter          

Lønnsutgifter 2, 4 24 649 670 0 24 188

Sosiale utgifter 2, 5 5 816 0 0 5 718

Kjøp av varer og tj. som inngår i

tj.produksjon
3 1 118 342 1 135 831 1 001 400 1 198 447

Kjøp av tjenester som erstatter

tj.produksjon
  18 481 0 0 11 352

Overføringer   140 478 11 127 0 161 509

Renteutgifter og omkostninger   6 0 0 0

Fordelte utgifter   -176 315 0 0 -168 789

Sum utgifter 23 1 131 456 1 147 628 1 001 400 1 232 425

           

Finanstransaksjoner          

Avdrag på lån 3 158 361 114 000 114 000 152 039

Utlån   236 578 418 510 418 510 266 178

Kjøp av aksjer og andeler   74 236 137 400 56 000 51 574
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Regnskapsskjema 2A – investering

Hovedoversikt investering (beløp i

1.000 kr)
Note

Regnskap

2018

Justert budsjett

2018

Opprinnelig budsjett

2018

Regnskap

2017

Avsatt til ubundne investeringsfond 10 29 895 29 895 0 68 550

Avsatt til bundne investeringsfond 10 13 565 1 950 0 63 533

Sum �nansieringstransaksjoner   512 636 701 755 588 510 601 875

           

Finansieringsbehov   1 114 799 1 364 650 1 126 505 1 238 081

Dekket slik:          

Bruk av lån   560 618 949 005 709 487 709 850

Salg av aksjer og andeler   54 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån 3 242 354 167 450 167 450 206 662

Overført fra driftsbudsjettet 10 167 295 167 295 181 068 179 667

Bruk av disposisjonsfond 10 0 0 0 1 500

Bruk av bundne driftsfond 10 86 0 0 1 013

Bruk av ubundne investeringsfond 10 80 900 80 900 68 500 86 155

Bruk av bundne investeringsfond 10 63 492 0 0 53 233

           

Sum �nansiering   1 114 799 1 364 650 1 126 505 1 238 081

           

Udekket/udisponert 17 0 0 0 0

Tabell 13.4 Hovedoversikt investering

Regnskapsskjema 2A (beløp i 1.000

kr)

Regnskap

2018

Justert budsjett

2018

Opprinnelig budsjett

2018

Regnskap

2017

         

Investeringer i anleggsmidler (jf. skjema

2b)
1 131 456 1 147 628 1 001 400 1 232 425

Utlån og forskutteringer 236 578 418 510 418 510 266 178
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Regnskapsskjema 2B – investering

Regnskapsskjema 2A (beløp i 1.000

kr)

Regnskap

2018

Justert budsjett

2018

Opprinnelig budsjett

2018

Regnskap

2017

Kjøp av aksjer og andeler 74 236 137 400 56 000 51 574

Avdrag på lån 158 361 114 000 114 000 152 039

Avsetninger 43 460 31 845 0 132 083

Årets �nansieringsbehov 1 644 092 1 849 383 1 589 910 1 834 300

         

Finansiert slik:        

Bruk av lånemidler 560 618 949 005 709 487 709 850

Inntekter fra salg av anleggsmidler 11 908 19 000 54 000 93 476

Tilskudd til investeringer 312 913 325 440 280 195 230 778

Kompensasjon for merverdiavgift 130 327 129 549 129 210 158 075

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 316 514 178 194 167 450 318 625

Andre inntekter 40 0 0 1 928

Sum ekstern �nansiering 1 332 319 1 601 188 1 340 342 1 512 732

         

Overført fra driftsregnskapet 167 295 167 295 181 068 179 667

Bruk av avsetninger 144 478 80 900 68 500 141 901

Sum �nansiering 1 644 092 1 849 383 1 589 910 1 834 300

         

Udekket/udisponert 0 0 0 0

Tabell 13.5 Regnskapsskjema 2A - investering

Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2018

Justert

budsjett 2018

Opprinnelig

budsjett 2018

Regnskap

2017

           

Oppvekst og utdanning          
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2018

Justert

budsjett 2018

Opprinnelig

budsjett 2018

Regnskap

2017

3722001 IT i undervisning / utskifting 0 0 0 12 896

3722003 Utstyr oppvekst 806 805 0 125

3722005 Chromebook skoler 0 0 0 653

3733001 Utstyr gjelder hele levekår 0 0 0 708

3733003 Biler 71 100 0 0

31123002 Utstyr hele levekår 268 269 0 0

37123002 Flytting til Byfjorden 0 252 0 0

Helse og velferd          

3733001 Utstyr gjelder hele levekår 0 0 0 507

3733003 Biler 1 815 1 859 1 500 3 250

3733004 Nødnett-telefoner levekår 304 305 0 0

3744006 Helsehuset i Stavanger 0 0 0 3 256

3833001 Utskifting alarmer / mottakssentraler 0 0 0 4 702

3833002 Velferdsteknologi 113 2 000 3 000 400

3833003 Områdeløft Hillevåg 0 0 2 500 0

3833004
Omsorgsbygg 2030 mulighetsstudier

og prosjektering
0 2 000 2 000 0

3844023
Dagtilbud psykisk

utviklingshemmede
0 0 0 859

3844075 Nye signalanlegg ved sykehjemmene 816 965 0 0

3844079 Blidensol - diverse 350 350 0 0

31123002 Utstyr hele levekår 1 014 110 0 0

37123002 Flytting til Byfjorden 2 803 2 551 0 0

391433000 Storhaug områdeløft 0 0 2 000 0

By- og

samfunnsplanlegging
         

3811001 Digitalisering av eiendomsarkiv 0 0 0 2 683
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2018

Justert

budsjett 2018

Opprinnelig

budsjett 2018

Regnskap

2017

Bymiljø og utbygging          

154 Flørliprosjektet 0 855 0 0

208 Stavanger Forum, energisentral 295 0 0 1 973

1000 Kjøp/salg eiendom 0 0 5 000 0

1280 Urban Sjøfrønt 1 993 1 993 0 534

1351 Folkebadet 2 327 2 700 0 2 302

1980 Samleprosjekt 65 65 0 0

1990 Samleprosjekt 34 34 0 0

4000 Kjøp boliger vanskeligstilte 0 5 000 0 0

4021 Barnehage inventar og utstyr 1 598 2 000 1 000 489

4112 Stavanger Forum- Ny Ishall 8 0 0 2

4300 Byggeprosjekter Stavanger eiendom 0 0 0 0

4333 Haugåsveien 26/28 15 nye leiligheter 0 0 0 445

4337 Lervik sykehjem 21 542 26 250 39 250 106 916

4700 Rehab. adm.senter 759 1 000 1 000 222

4703 Inventar/utstyr/uteanlegg 3 985 3 000 2 500 1 713

4705 Uforutsett rehab barnehage 6 090 2 500 2 000 2 953

4706 Uforutsett rehab. Skoler 7 466 4 500 2 500 11 286

4711 Rehab. inst./bofel. 1 341 1 000 1 000 2 468

4712 Rehab. idrettshaller 3 789 1 000 6 500 793

4819 Tou tilstandsanalyse 1 714 1 730 0 19 478

4844 Svømmehall Kvernevik 0 0 0 2 790

4845 Svømmehall Hundvåg 0 0 0 736

4850 Utstillingshall 0 0 0 16

4852 Emmaus barnehage sør 0 0 0 351

4913 Avfallsanlegg ved 4 sykehjem 0 0 0 3 095
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2018

Justert

budsjett 2018

Opprinnelig

budsjett 2018

Regnskap

2017

8900 Prosjektkostnader til fordeling 1 048 0 0 890

9991 Salg av eiendom/råmark 0 0 0 478

387417 Nytt sykehus 22 789 0 0 0

3716005 Kjøp av nye søppelspann 2 030 2 000 2 000 1 540

3716036 Miljøstasjoner 16 0 0 25

3716072 Nedgravde containere 2 172 2 000 2 000 2 647

3726004 Byomforming 445 2 000 2 000 409

3726021 Vannmålere - off ledninger 492 600 600 818

3726024 Ringledninger-forsterkninger 4 281 2 400 2 400 2 822

3726026 Vannledninger-utbyggingsområder 1 344 3 000 3 000 2 064

3726027 Fornyelse -renovering 35 998 32 000 32 000 28 439

3726031 Lekkasjereduksjon 747 0 0 625

3726048 Straktiltak 5 167 2 000 2 000 672

3736011 Byomforming 1 901 5 000 5 000 451

3736028 Kloakkrammeplan 36 0 0 102

3736029 Separering 15 814 9 000 9 000 10 633

3736030 Fornyelse og renovering 38 108 40 000 40 000 42 418

3736048 Strakstiltak 2 362 2 500 2 500 5 075

3736050
Stasjonsoppgradering inkl. brutt

vannforsyning
17 0 0 0

3744004 Godeset skole, modulbygg 0 0 0 53

3744005 Gausel skole, modulbygg 0 0 0 57

3744008
Rehabilitering av badene ved �re

sykehjem
37 424 27 000 27 000 29 431

3744009
Hinna idrettsanlegg inkl.

rekkefølgekrav
13 964 16 000 16 000 668

3744010 Rehabilitering av eiendomsmassen 2 225 0 0 5 482
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2018

Justert

budsjett 2018

Opprinnelig

budsjett 2018

Regnskap

2017

3744012
Energikonverteringer-

mulighetsstudie
0 1 500 1 000 0

3744013
Nytt datanettverk for tekniske

løsning
1 692 2 000 1 500 0

3744014 Skole beredskap 863 2 000 2 000 0

3744015 Blidensol sykehjem 35 569 35 570 0 0

3744019 Oppgjør sukf - tomt Jåtten skole 0 8 000 0 0

3765003 Løkker, baner, skate 1 315 1 000 6 100 967

3765014 Rehabilitering idrettsanlegg 1 979 2 000 0 4 882

3765021 Rehabilitering parkanlegg 527 250 700 414

3765023 Prosjekt friområde 10 900 12 370 10 000 11 051

3765032 Kunst i offentlige rom (lekeplasser) 0 0 1 000 0

3765033 Ny målestasjon Schancheholen 988 1 030 350 41

3766010 Sykkel 0 0 2 250 0

3766013 Nye veianlegg 0 0 2 100 0

3766014 Tra�kksikkerhet 3 692 2 000 15 300 1 728

3766015 Gatelys 6 788 6 250 10 000 7 371

3766017 Miljø og gatetun 0 0 3 500 0

3766019 Asfaltering 5 431 5 000 8 000 5 000

3766022 El-biler park og vei 277 277 0 478

3766023
Rekkefølgekrav - støytiltak ved

gamleveien
5 110 10 000 10 000 0

3766052 Rehabilitering 0 0 1 500 0

3766062 Sentrum 0 0 9 000 0

3766910 Utearealer skoler 6 309 5 950 8 000 557

3766911
Lunde skole oppgradering av

skolegård
496 500 5 000 0

3766913 Bossdunker 465 500 0 0
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2018

Justert

budsjett 2018

Opprinnelig

budsjett 2018

Regnskap

2017

3769001 Ishockeyvant - Stavanger Ishall 2 415 4 000 0 0

3788003 Kjøp av tomt til kommunale bygg 0 0 0 241

3788004 Terrorsikring 1 322 1 000 0 0

3788005 Levekårsløft Storhaug 303 303 0 0

3826001 Ryfast vannverket 5 129 15 000 15 000 5 000

3836001 Ryfast/pumpest. avløpsverket 10 293 25 000 25 000 5 000

3844001 Energitiltak kommunale bygg 0 2 600 0 25 869

3844002 Varmesentral olav kyrresgate 19 -185 0 0 20 158

3844003
Olav kyrresgate 19 og Stavanger

svømmehall
155 684 152 100 101 000 59 882

3844004 Kongsgata47/49, rehabilitering 34 0 0 9 594

3844005 Olav kyrresgate 23, taktekking 0 0 0 4 447

3844007 Madlamark skole, nybygg 1 840 4 000 10 000 1 635

3844008 Vaulen skole, nybygg og utvidelse 967 2 000 5 000 287

3844010 Skeie skole modulbygg, 3 klasser 1 276 1 276 0 15 373

3844011 Jåtten skole nybygg 14 rom 0 0 0 187

3844013 Tastaveden skole rehabilitering 1 287 1 000 3 000 79

3844015 Hundvåg skole - utbygging 26 255 26 800 19 400 12 592

3844016
Gautesete skole - reform 2006 -

rehbilitering
46 805 54 000 43 000 4 550

3844018 Ytre Tasta barnehage, rehabilitering 0 0 0 9

3844021 Selveide boliger i bofellesskap 55 14 500 14 500 22

3844024 Hetlandshallen dobbelhall 40 519 52 500 52 500 40 222

3844025
Stavanger idrettshall , garderober /

fasade
9 533 8 400 8 400 13 836

3844028 Bekkefaret kirke, rehabilitering 22 273 22 000 8 000 8 001

3844031
Fredrikke qvams gate 12

bofellesskap,
0 0 6 600 968
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2018

Justert

budsjett 2018

Opprinnelig

budsjett 2018

Regnskap

2017

3844035 Nylund skole, utbygging 4 934 12 500 12 500 127

3844036 Lunde skole invendig 12 925 13 000 12 000 12 471

3844038
Lasssahagen rehabilitering /

ombygging
2 065 0 0 4 951

3844040 Oppgradering av signalanlegg 0 0 0 715

3844041 Lås på medisinrom/vaktrom -43 0 0 947

3844044 Energitiltak i kommunale bygg 59 1 200 0 20 166

3844045 Schancheholen brannstasjon 5 543 4 000 4 000 0

3844046 Lervig brannstasjon 1 287 4 000 4 000 0

3844047 Hundvåg kirke rehabilitering 80 3 000 0 0

3844049 Tasta barnehage 9 221 15 000 15 000 844

3844050 Tastavarden barnehage 418 3 000 3 000 524

3844051 Ytre Tasta barnehage, utvidelse 423 5 000 5 000 1 615

3844052 Boligtilbud demente 0 0 0 627

3844055
Cricketbane tilrettelegging,

interkomm
401 700 6 200 220

3844057 Kannik skole, utvidelse 12 207 10 750 10 000 10 623

3844058 Rehabilitering, tiltakspakke fra staten 0 0 0 10 197

3844059 Sunde og Kvernevik bydelshus 263 2 800 3 200 821

3844060 Nye tou, 2. Byggetrinn 67 733 58 000 58 000 21 023

3844063 Madlamark skole idrettshall 27 1 000 5 000 75

3844065 Skoler investering i iks/smarteknologi 0 0 2 000 0

3844067 Energitiltak - Enøk pakke 3 22 160 25 000 25 000 0

3844068 Energitiltak klimasatsinger 0 3 500 3 500 0

3844069 Energikonvertering - Skeie skole 0 500 500 0

3844070
Rekkefølgekrav 3

barnehageprosjekter Tasta
0 6 000 6 000 0
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2018

Justert

budsjett 2018

Opprinnelig

budsjett 2018

Regnskap

2017

3844073 Grovgarderober på 6 barnehager 9 236 5 000 5 000 0

3844074 Stavanger legevakt mulighetsstudie 1 013 2 000 2 000 0

3844075 Nye signalanlegg ved sykehjemmene 0 1 035 5 000 0

3844076 Boligtilbud demente -prosjektering 749 3 000 3 000 0

3844077 Mulighetsstudie rådhuset 2 292 2 500 0 111

3844078 Nytt bofellesskap på Hinna 1 127 6 600 0 0

3844081 Forum Expo , kjøp av andel (1/3) 62 727 0 0 0

3865003 Løkker, baner, skate, byggeprosjekt 61 700 0 1 248

3865014
Rehabilitering idrettsanlegg,

byggeprosjekt
1 459 4 000 0 1 695

3865026 Treningspark på Emmaus 2 867 0 0 937

3866001
Utskifting av gatelysarmatur som

inneh. Kvikksølv
15 895 10 000 10 000 14 523

3866002 Nytt garderobeanlegg Midjord 306 0 0 12 034

3866003 Konserthuset 157 0 0 513

3866005 Hillevåg torg 0 0 0 39

3866006 Tivolifjellet 1 492 3 350 0 454

3866007 Kunstgressbaner, rehabilitering 990 0 0 21 860

3866008 Økt opparbeidelse av friområder 300 1 000 4 000 2 222

3866011 Hillevåg torg 988 0 0 11 548

3866012 Kvernevik ring 0 0 0 8 228

3866013 Nye veianlegg, byggeprosjekter 333 1 600 0 849

3866014 Tra�kksikkerhet, byggeprosjekt 255 4 050 0 3 080

3866015 Gatelys byggeprosjekt 2 222 3 750 0 560

3866017 Miljø og gatetun, byggeprosjekt 2 335 5 350 0 5 468

3866018 Rehab sykkelruter 10 113 3 300 11 000 11 057

3866020 Opprustning av historiske hager 0 0 0 2 672
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2018

Justert

budsjett 2018

Opprinnelig

budsjett 2018

Regnskap

2017

3866022 Opprustning av skolevei 0 0 0 100

3866023
Opprustning av området rundt

Vålandstårnet
0 0 0 2 553

3866024
Langøy kai nordøst -

vedlikeholdsmidler
8 862 2 000 0 59

3866025 Peiseren Vassøy - vedlikeholdsmidler 1 798 0 0 36

3866026
Klubben kai Jåttåvågen -

vedlikeholdsmidler
5 982 0 0 1 503

3866027
Husebøstykket barnehage -

vedlikeholdsmidler
635 0 0 468

3866028
Stokka barnehage -

vedlikeholdsmidler
140 0 0 1 237

3866029
Mariemarka barnehage

vedlikeholdsmidler
1 148 0 0 23

3866030
Kannik skole ballbinge -

vedlikeholdmider
934 0 0 472

3866031
Vannassen barnehage -

vedlikeholdsmidler
512 0 0 547

3866032
Kongsgata prosjektering og

rehabilitering
3 389 2 000 18 000 246

3866034
Dreneringstiltak -

vedlikeholdsutgifter
174 0 0 2 916

3866035 Flomvernutstyr 0 0 0 263

3866036 Tielvene 4 685 0 0 29

3866052 Rehabilitering vei, byggeprosjekt 1 321 2 000 0 33

3866062 Sentrum, byggeprosjekt 1 641 5 450 0 656

3866063 Hundeluftgårder 96 0 0 0

3866064 Tra�kksikring Jåtten 4 369 4 500 4 500 936

3866065 Overtakelse fylkesveier 42 0 0 0

3866066 Bymiljøpakken 2 278 0 0 0

3866910 Utearealer skoler, byggeprosjekt 1 324 2 050 0 8 599
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2018

Justert

budsjett 2018

Opprinnelig

budsjett 2018

Regnskap

2017

3869001
Vannsklier og publikumsutstyr

svømmehaller
0 1 150 1 150 0

3882001 Brannstasjon 0 0 0 10

3888005 Rehabilitering sak 217/15 i Bystyre 0 3 500 3 500 0

3888011 Inventar og utstyr OK 19 1 959 1 605 0 0

3915763 Sanering avløp 0 0 0 1 875

39138218 Diverse forprosjekter utbygging 0 0 0 26

44042401 Brannsikring Gamle stavanger 72 1 500 3 000 365

391244000 Kjøp boliger vanskeligst 25 622 29 100 27 200 21 848

391244874 Holmeegenes rehab 570 0 0 2 768

391244877 Nødstrøm-aggregat-sykehjem 343 0 0 988

391244883 Eiganes skole - planlegging 0 0 0 6 402

391265003
Løkker,baner,skate og nærmiljø,

byggeprosjekt
98 1 500 0 46

391266010 Sykkel, byggeprosjekt 0 0 0 413

391266013 Nye veianlegg, byggeprosjekt 0 0 0 3 804

391266014 Tra�kksikkerhet, byggeprosjekt 0 0 0 201

391266017 Miljø og gatetun, byggeprosjekt 156 0 0 851

391266091 Kulvert over motorveien 62 0 0 22 953

391344885 Stokkatunet barnehage 0 0 0 200

391365003
Løkker,baner,skate og nærmiljø,

byggeprosjekt
218 1 700 0 748

391365032
Kunst i offentlig rom(lekeplasser),

byggeprosjekt
74 1 000 0 2 765

391366010 Sykkel, byggeprosjekt -119 6 200 0 23 733

391366013 Nye veianlegg, byggeprosjekt 80 0 0 80

391366018 Sykkelstrategi 368 20 550 20 000 275

391366020 Gang-/sykkelsti austre Åmøy 685 985 5 000 4
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2018

Justert

budsjett 2018

Opprinnelig

budsjett 2018

Regnskap

2017

391366062 Sentrum, byggeprosjekt 0 0 0 14

391444803
Bjørn farmandsgate 25 bofellsskap

puh
16 786 21 650 21 000 27 357

391444805 Hetlandshallen utvendig tak 0 0 0 1

391444808 Vålandsbassengene 0 600 600 1 852

391444814 Storhaug bydel ny barneskole 386 5 000 5 000 105

391444819 Nye gamlingen 3 060 4 000 0 40 965

391444821 Domkirken 2025 16 890 20 000 20 000 19 625

391465003 Friområder 0 0 0 21

391465014 Disposisjonsplaner 0 0 0 15

391465025 Tasta skatepark 5 0 0 2 222

391465026 Levekårsløft Storhaug 1 472 2 750 0 1 812

391465027 Tasta skatepark del 2 19 010 10 500 10 500 8 262

391466014 Diverse veier 16 560 1 200 0 12 999

391466015 Diverse 0 0 0 1 354

391466018 Consul Sigvald Bergensensvei 0 0 0 285

391466052 Hundvåg ring 907 0 0 20

391676433 Mor Åsesvei 166 0 0 0

Innbygger- og

samfunnskontakt
         

7081 Kunstnerisk utsmykking 1 466 0 0 2 514

3711002 Ny hjemmeside kommunikasjon 0 0 0 3 200

3844066 Investering smartteknologi 1 101 7 000 10 000 0

3711003 Inventar-utstyr byarkivet 0 0 0 165

3711006 Back up løsning it-2017 53 0 0 4 329

3811002 Avvik og varslingssystem 0 2 800 2 800 0

3844065 Skoler investering i iks/smarteknologi 4 528 4 600 0 2 826
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2018

Justert

budsjett 2018

Opprinnelig

budsjett 2018

Regnskap

2017

Felles inntekter og

utgifter
         

9990 Generell �nansiering 18 917 0 -1 179

378002 Maskiner IUA 108 0 0 0

378003 Ikt-midler folkevalgte 0 0 0 625

378006
Web-tv til bystyresalen og

formanskapssalen
0 0 0 511

3880001 Diverse utstyr møbler Nye Stavanger 144 100 0 0

3880002
Videokonferanseutstyr vikevåg og

judab
113 200 0 0

3880003
Gang og sykkelvei mellom austre og

vestre Åmøy
0 565 0 0

3880004 Fiber til kommunale bygg 500 500 0 0

3880005 Planlegging av Øyfast 0 1 000 0 0

3888002
Oppgradering kirkeparker og

gravlunder
0 2 000 2 000 0

3888003
Utredning av trykk- og

avløpsledninger
0 700 700 0

3888004 Prosjektering Tasta gravlund 0 600 600 0

3888007 Nye Stavanger 0 0 5 000 0

4800001 Tastarustå bydelspark trinn 1 193 193 0 366

4800002 Hinna park, infrastruktur 1 987 1 064 0 26 612

4800003 Tou næringspark, infrastuktur 510 268 0 646

4800004 Jm Norge AS 211 114 0 211

4800005 Tastarustå bydelspark 335 176 0 10 910

4800006 Justering egne bygg 242 0 0 0

4800007 2020 Park AS - vei og va-anlegg 0 0 0 11 014

4800008 Hinna Park AS - ledningsnett 630 394 0 4 104

4800009 Hinna Park AS - grøntanlegg 1 028 541 0 10 579
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2018

Justert

budsjett 2018

Opprinnelig

budsjett 2018

Regnskap

2017

4800010 Hinna Park AS vei og va-anlegg 1 252 973 0 10 374

4800011
Hinna Park AS friområde /

grøntanlegg
3 620 1 905 0 32 137

4800012 Sameiet grannesveien - va-anlegg 0 0 0 2 321

4800013
Haugesundgata Eiendom AS -

grøntanlegg
0 0 0 10 057

4800014 Møldalhagen AS - vei og va-anlegg 290 159 0 14 840

4800015 Tastarustå 2011 1 173 766 0 69 136

4800016
Øvre straen 2012 borger mester

middelthonsgate
16 16 0 3 505

4800017 Gosen næringsselskap 2014 vei 6 6 0 1 864

4800018 Ipark eiendom 2017 vei- og va anlegg 29 19 0 8 286

4800019 Jm Norge 2017 vei 170 90 0 4 650

4800020
Husabøryggen 2018

kvartalslekeplass
3 427 3 312 0 0

4800021 Hinna Park 2018 promenade 2010 12 881 11 404 0 0

4800022 Hinna Park 2018 friområde 2011 1 514 1 347 0 0

4800023 Hinna Park 2018 promenade 2012 2 702 2 479 0 0

4800024 Hinna Park 2018 park 2013 3 875 3 536 0 0

4800025
Hinna Park 2018 vikingtrekanten

2014
962 890 0 0

4800026 Hinna Park 2018 friområde 2015 1 192 1 120 0 0

4800027 Hinna Park 2018 scenerommet 2010 4 214 3 705 0 0

4800028 Jadarholm 2018 21 638 20 125 0 0

           

Sum investeringer i

anleggsmidler
  1 131 456 1 147 628 1 001 400 1 232 425

Tabell 13.6 Regnskapsskjema 2B - investering
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Hovedoversikt balanse

Hovedoversikt balanse (beløp i 1.000 kr) Note Regnskap 2018 Regnskap 2017

EIENDELER      

Anleggsmidler   27 518 137 26 001 548

Faste eiendommer og anlegg 7 13 546 585 13 003 615

Utstyr, maskiner og transportmidler 7 682 618 618 395

Utlån 11 2 655 955 2 682 166

Konserninterne langsiktige fordringer 11, 16 880 112 884 591

Aksjer og andeler 12 792 469 718 273

Pensjonsmidler 5 8 960 397 8 094 508

Omløpsmidler   3 134 132 3 051 878

Kortsiktige fordringer 13 569 717 559 956

Konserninterne kortsiktige fordringer 13, 16 2 045 29 245

Premieavvik 5 426 146 372 805

Aksjer og andeler 14 0 0

Obligasjoner 14 522 160 525 346

Kasse, postgiro, bankinnskudd   1 614 064 1 564 527

SUM EIENDELER   30 652 268 29 053 426

EGENKAPITAL OG GJELD      

Egenkapital   10 397 540 9 384 620

Disposisjonsfond 10 644 294 543 698

Bundne driftsfond 10 166 895 195 410

Ubundne investeringsfond 10 29 395 80 400

Bundne investeringsfond 10 59 548 109 474

Regnskapsmessig mindreforbruk 17 200 013 178 148

Kapitalkonto 24 9 337 237 8 317 331

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 15 -39 841 -39 841
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Regnskapsprinsipper

Kommuneregnskapet er �nansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og

anvendelsen av disse.

Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke gjøres fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og

heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter.

Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet

betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts-

eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for

regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet (beste estimat).

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet

som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

Ved opprettelse av nye foretak overføres verdier og forpliktelser i tråd med kontinuitetsprinsippet.

Virkning av endring i regnskapsprinsipp

Hovedoversikt balanse (beløp i 1.000 kr) Note Regnskap 2018 Regnskap 2017

Langsiktig gjeld   18 570 373 18 062 900

Pensjonsforpliktelser 5 10 356 908 9 927 872

Ihendehaverobligasjonslån 9 5 130 000 4 790 000

Serti�katlån 9 0 150 000

Andre lån 9 3 019 465 3 131 028

Konsernintern langsiktig gjeld 9, 16 64 000 64 000

Kortsiktig gjeld   1 684 356 1 605 906

Annen kortsiktig gjeld 16 1 684 356 1 605 906

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   30 652 268 29 053 426

MEMORIAKONTI      

Memoriakonto   442 328 431 277

Ubrukte lånemidler   421 535 410 003

Andre memoriakonti   20 793 21 275

Motkonto til memoriakontiene   -442 328 -431 277

Tabell 13.7 Hovedoversikt balanse
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Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp føres mot egne

egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige

virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen inn mva-kompensasjonen.

Private alders- og sykehjem og barnehager

Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRA-

forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men regnskapsførers

som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger i

alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders-

og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene.

Selvkostberegninger

På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger

beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av kommunal- og moderniseringsdepartementet i dokument H-

3/14. Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder:

Barnehager

Kommunale boliger

Pleie- og omsorgstjenester

Skolefritidsordningen

Klassi�sering av anleggsmidler og omløpsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassi�sert som anleggsmidler. Andre

eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapir

som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler.

Kommunen følger KRS nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har

særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å

opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en

standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og

aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og avskrivning

av anleggsmiddelet.

Kommunen har portefølje�nansiering av investeringene.

Klassi�sering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen gjeld

er kortsiktig gjeld.

Vurdering av omløpsmidler

335



Utestående fordringer Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives

fortløpende gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap

pr. 31.12.

Finansielle omløpsmidler

Markedsbaserte �nansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr 31.12.

Urealisert gevinst behandles i tråd med Finansreglement.

Vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like

store årlig beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter senest året etter at anleggsmidlet er

anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperioden er tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og

årsberetning.

Utlån

Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel av selskapets

lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til

kommunen. Utlånsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.

Aksjer og andeler

Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til andel av

aksjekapital i selskapet.

Organisering av kommunens virksomhet – foruten kommunale foretak

Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, rådmannen med stabsavdelinger og det utøvende nivået, -

virksomhetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære organisasjon, med

unntak av:

Kommunale foretak (KF)

Interkommunale selskap (IKS)

Interkommunale samarbeid (koml. §27) og vertskommunesamarbeid (koml. §28)

Aksjeselskap (hvor Stavanger kommune har eierinteresser)

Stavanger utvikling KF og Stavanger Boligbygg KF ble etablert 01.07.16. Regnskapsåret 2017 er da første året hvor

etableringene av disse foretakene har fått full effekt på driften. Overdratte eiendeler, gjeld og egenkapital dannet

åpningsbalansen i de nye foretakene, og var basert på de verdiene de var bokført til i kommunens regnskap på

etableringstidspunktet (kontinuitetsprinsippet). Overdragelsen ble gjennomført i samsvar med god kommunal

regnskapsskikk, med regnskapsføring utelukkende i balansen i kommunens regnskap og i foretakenes regnskap.

Viser for øvrig til note.12 og 20, som viser hvilke selskaper kommunen har eierinteresser i.

 

 

336



13.2 Noter

Note nr. 1 Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter

Note nr. 2 Lønnsutgifter

Brukerbetalinger (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Foreldrebetaling barnehager 121 913 118 534

Foreldrebetaling skole- og fritidsordning 110 524 110 612

Egenbetaling institusjoner 191 399 175 298

Annet 39 016 37 511

Sum totalt 462 852 441 955

     

Andre salgs- og leieinntekter (beløp i 1.000 kr)    

Kommunale avgifter 446 119 435 496

Leieinntekter 48 691 50 373

Annet 148 618 138 649

Sum totalt 643 428 624 518

Tabell 13.8 Note 1

Lønnsutgifter drift (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Fastlønn 3 815 929 3 583 225

Lønn til vikarer 237 551 222 460

Lønn til ekstrahjelp 209 412 191 632

Lønn vedlikehold 4 778 4 607

Overtidslønn 47 940 43 970

Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 172 335 166 250

Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen 134 616 119 282

Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige 35 305 33 452

Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 4 657 866 4 364 878
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Note nr. 3 Spesi�kasjoner fra investeringsregnskapet

Lønnsutgifter drift (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Sosiale utgifter    

Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 1 193 497 1 150 710

Sum 5 851 363 5 515 588

     

Lønnsutgifter investering (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Fastlønn 22 845 23 202

Lønn til ekstrahjelp 531 0

Overtidslønn 1 131 849

Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 116 122

Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige 26 16

Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 24 649 24 189

Sosiale utgifter    

Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 5 816 5 718

Sum 30 465 29 907

Tabell 13.9 Note 2

Mottatte avdrag på utlån (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Mottatte avdrag fra Lyse AS 43 676 43 676

Mottatte avdrag formidlingslån 157 580 152 039

Mottatte avdrag på konsern lån 9 645 7 826

Andre mottatte avdrag på utlån 31 453 3 121

Sum 242 354 206 662

     

Statlige overføringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Overføringer fra staten 6 550 696
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Note nr. 4 Årsverk

Mottatte avdrag på utlån (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Tilskudd fra Husbanken 243 173  

STUI overføringer 2 985 10 114

Sum 252 708 10 810

     

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Kjøp av driftsmidler 30 915 51 725

Kjøp av transportmidler 1 994 3 465

Vedlikehold byggetjenester nybygg 791 228 736 174

Materialer til vedlikehold og nybygg 32 596 38 821

Konsulenttjenester 144 377 141 535

Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg 9 137 196 982

Andre kjøp av varer og tjenester 108 094 29 745

Sum 1 118 341 1 198 447

     

Salg av driftsmidler (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Salg av driftsmidler 119 65

Salg av bygninger 2 500 80 000

Salg tomter/arealer 9 234 13 410

Refusjon privat grunnmark/råmark 0 0

Sum 11 853 93 476

Tabell 13.10 Note 3

Årsverk
Regnskap

2018

Regnskap

2017

Antall årsverk * 7 827 7 738

Antall ansatte 9 778 9 374
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I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune.

Årsverk
Regnskap

2018

Regnskap

2017

Antall kvinner 7 783 7 471

Antall menn 1 995 1 903

Antall kvinner i høyere stillinger 799 532

Antall menn i høyere stillinger 395 312

*    

* Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% lønn teller fra 2016 med som 1

årsverk.
   

Tabell 13.11 Note 4a

Fordeling heltid/deltid
Regnskap

2018

Regnskap

2017

Antall ansatte i deltidsstillinger 3 765 3 649

Antall kvinner i deltidsstillinger 3 100 3 002

Antall menn i deltidsstillinger 665 647

*    

* Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% dekningsgrad teller fra 2016 ikke

som deltid.
   

Tabell 13.12 Note 4b

Lønn, godtgjørelse og pensjon (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018

Rådmann 2 085

Ordfører 1 565

Tabell 13.13 Note 4c

Revisjonshonorarer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon 4 214 3 510

Honorar for rådgivning 926 450

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 760 748
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Note nr. 5 Pensjon

Stavanger kommune har tariffestede kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte.

Pensjonsordningene er ytelsesbaserte og leveres av Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere, og Kommunal

Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) for sykepleiere og øvrige yrkesgrupper.

Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon. Pensjonene fra

KLP/SPK samordnes med utbetalingene fra folketrygden i de tilfeller regelverket krever det. Stavanger kommune har

fra 1.1.2003 vært selvassurandør for deler av AFP-ordningen.

Blidensol sykehjem ble overtatt av Stavanger kommune fra 1. mars 2018. Fra samme dato ble ansatte ved

sykehjemmet overført til Stavanger kommunes pensjonsavtale. Dette innebærer at premiefond, pensjonsforpliktelser

og pensjonsmidler som Blidensol sykehjem hadde opparbeidet fram til 1. mars 2018 inngår i Stavanger kommunes tall

per 31. desember 2018. Blidensol sykehjems pensjonsordning ble fram til 1. mars 2018 ført etter veileder fra Norsk

regnskapsstiftelser (NRS). Ved regnskapsføring etter NRS opparbeides det ikke premieavvik, og det er følgelig ikke

overført premieavvik fra Blidensol sykehjem til Stavanger kommune som følge av overtakelsen.

Forskjellen mellom betalt netto pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad er premieavviket. Årets positive

premieavvik reduserer pensjonskostnaden og balanseføres. Premieavviket opparbeidet i årene 2002-2010

amortiseres over 15 år, premieavvik i årene 2011-2013 amortiseres over 10 år. Premieavvik opparbeidet f.o.m 2014

amortiseres over 7 år.

Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd i KLP) benyttes i sin helhet til reduksjon av premieinnbetalinger

i det enkelte år. Premiefond i KLP var per 31.12.2017 kr 108,5 mill., herav kr 1,7 mill. overført fra Blidensol sykehjem. I

2018 er det inntektsført bruk av premiefond med kr 108,5 mill.

Kommunen tar inn estimerte brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen. Det foretas ny beregning av

de pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Forskjellen mellom

avlagte tall for pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik.

Estimatavviket for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser balanseføres i sin helhet.

Tabell 13.14 Note 4d

Pensjonskostnad (beløp i 1.000 kr) KLP SPK
Sum

31.12.18

Sum

31.12.17

Årets pensjonspremie inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning) 543 131 106 371 649 502 579 310

Netto pensjonskostnader inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning) -428 009 -110 864 -538 873 -532 614

= Årets premieavvik 115 122 -4 493 110 629 46 696

         

AKKUMULERT PREMIEAVVIK        

Akkumulert 01.01. 336 891 -9 483 327 408 341 550

+/- Premieavvik for året 115 122 -4 493 110 629 46 696
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Pensjonskostnad (beløp i 1.000 kr) KLP SPK
Sum

31.12.18

Sum

31.12.17

+/- Resultatført 1/7, 1/10 og 1/15 av tidligere års premieavvik -65 234 682 -64 552 -61 510

Arbeidsgiveravgift av premieavviket 31.12. 54 536 -1 874 52 661 46 070

Akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift 31.12. 441 314 -15 167 426 145 372 806

         

Premieavvik og amortisering inkl arbeidsgiveravgift- virkning på

driftsresultat (minus er reduksjon, pluss en økning)
56 921 -4 347 52 574 -16 903

         

PENSJONSMIDLER (eks. arbeidsgiveravgift)        

Regnskap per 31.12. 7 846 976 1 113 421 8 960 397 8 094 508

Herav estimatavvik 2018 142 125 -125 407 16 718 -110 006

Virkning av planendringer 2018   0 0 0

         

PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift)        

Regnskap per 31.12. 8 705 054 1 651 854 10 356 908 -112 077

Herav estimatavvik 2018 -148 278 -120 312 -268 590 33 012

Virkning av tariffendring IB 2018, inkl i estimatavvik   0 0 0

         

NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift) 858 078 538 433 1 396 511 1 833 364

         

Økonomiske forutsetninger 2018:Økonomiske forutsetninger 2018: KLPKLP SPKSPK      

Forventet avkasting KLP/SPK 4,5 4,2    

Diskonteringsrente (risikofri rente) 4,5 4    

Forventet lønnsvekst 2,97 2,97    

Forventet G-reg./pensjonsreg 2,97 2,97    

Pensjonsregulering 2,2      

Forholdstallet fra KMD: 1 1    
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Note nr. 6 Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Drift

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen

produksjon. Det vil si alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv

bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for

tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med, føres her.

Overføringer

Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres

bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner.

Pensjonskostnad (beløp i 1.000 kr) KLP SPK
Sum

31.12.18

Sum

31.12.17

Dødelighetstabell K2013FT K2013    

Uføretariff/Uføretabell KLP-uføretariff K1963 (200%)    

Tabell 13.15 Note 5

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Kommunalt tilskudd private barnehager 452 477 428 537

Tilskudd private alders- og sykehjem 384 873 454 844

Kjøp fra staten 57 345 65 773

Kjøp fra fylkeskommuner 2 461 1 607

Kjøp fra kommuner 69 732 69 700

Kjøp fra kommunale foretak (KF) 339 629 313 999

Kjøp fra interkommunale selskap (IKS) 246 215 330 775

Tilskudd til privatpraktiserende (leger, fysioterapeuter) 97 449 94 215

Overf. til andre 360 471 246 955

Totalt 2 010 652 2 006 405

Tabell 13.16 Note 6a
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Stavanger Konserthus IKS har pr 31.12. en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 571 mill. Stavanger

kommune har forpliktet seg å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd.

Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.18 en langsiktig gjeld til kommunalbanken på 215 mill. Stavanger kommune

skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 53,65%.

Multihallen og Storhallen IKS har pr 31.12.18 en langsiktig gjeld til kommunalbanken på 97 mill. Stavanger kommune

skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til en eierbrøk som er 53,65%.

Note nr. 7 Anleggsmidler

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens § 8.

Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivingsplan:

Overføringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017Overføringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Overføring til staten 877 285

Overføring til fylkeskommuner 30 280

Overføring til kommuner 591 901

Tap på krav 2 695 7 241

Overføring til kommunale foretak (KF) 70 582 74 707

Overføring til interkommunale selskap (IKS) 65 617 70 168

Økonomisk sosialhjelp 194 786 194 781

MVA knyttet til kompensasjonsordningen 196 306 185 827

Fritak eiendomsskatt 0 56 063

Andre overføringer 343 511 322 015

Totalt 874 995 912 268

Tabell 13.17 Note 6b

Anleggsmiddelgruppe Avskrivn.plan Eiendeler

Gruppe 0 0 år Kunst, tomtegrunn

     

Gruppe 1 5 år EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.

     

Gruppe 2 10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende.
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Note nr. 8 Finansinntekter og utgifter

Anleggsmiddelgruppe Avskrivn.plan Eiendeler

     

Gruppe 3 20 år Brannbiler, parkeringsplasser, tra�kklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg,

    pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.

Gruppe 4 40 år Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende

     

Gruppe 5 50 år Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og

    andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.

Tabell 13.18 Note 7a

Beløp i 1.000 kr   Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5

Bokført verdi 01.01.   2 196 565 79 405 538 989 304 696 8 014 061 2 488 294

Tilgang i regnskapsåret   43 841 9 470 130 052 41 712 456 244 404 983

Avgang i regnskapsåret*         0 0  

Delsalg i året     -71     -2 465  

Avskrivninger i regnskapsåret   0 -16 190 -58 329 -18 934 -251 072 -47 835

Nedskrivninger   -7 979 0 -709   -36 525 -39 000

               

Bokført verdi 31.12   2 232 427 72 614 610 003 327 474 8 180 243 2 806 442

    1) 2) 2) 1) 1) 1)

Hovedoversikt balanse:              

1) Faste eiendommer og anlegg     13 546 586        

2) Utstyr, maskiner og transportmidler     682 617        

               

Sum ordinære avskrivinger     392 360        

Tabell 13.19 Note 7b
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1) I utbytte andre inngår utbytte fra SF kino med kr 2,7 mill og Renovasjonen IKS med kr 1 mill. Øvrige utbytte andre

er utbytte markedbaserte �nansielle eiendeler.

2) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med kr 28,3 mill,-

I tillegg kommer overføringer fra kommunale foretak (30 mill fra Stavanger Parkering KF, 3 mill fra Stavanger

Byggdrift KF og 20,4 fra Stavanger Bolig KF) – disse inngår i andre overføringer i hovedoversikt drift

Renteinntekter og utbytte (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017Renteinntekter og utbytte (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Renter bankinnskudd 35 869 30 562

Renter �nansforvaltn. 16 258 16 131

Forsinkelsesrenter 1 067 1 287

Renter rentebytteavtaler 24 624 23 702

Utbytte Lyse Energi AS 218 380 209 645

Utbytte andre 1) 5 713 28 572

Andre renteinntekter 2) 88 053 84 213

Sum 389 963 394 111

Renteutgifter og låneomkostninger (beløp i 1.000 kr)Renteutgifter og låneomkostninger (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018Regnskap 2018 Regnskap 2017Regnskap 2017

Renter innlån 141 415 138 893

Renter rentebytteavtaler 82 431 86 735

Andre rente- og �nansutgifter 1 403 631

Sum 225 250 226 260

Gevinst/tap �nansielle instrumenter (beløp i 1.000 kr)Gevinst/tap �nansielle instrumenter (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018Regnskap 2018 Regnskap 2017Regnskap 2017

Urealisert kurstap 1 323 0

Realisert kurstap 15 869 6 012

Sum 17 192 6 012

     

Urealisert gevinst 0 1 541

Realisert gevinst 7 733 15 636

Sum 7 733 17 177

Tabell 13.20 Note 8
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Note nr. 9A Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långivere

Gjeldsforpliktelser (beløp i 1.000 kr)     Regnskap 2018 Regnskap 2017

Kommunens samlede lånegjeld     8 213 464 8 135 028

         

Fordelt på følgende kreditorer:        

Obligasjonslån        

DNB Markets, �ytende rente     600 000 850 000

Danske bank, fast rente     600 000 1 240 000

Sparebank1 SR-Bank, �ytende rente     600 000 1 100 000

Sparebank1 SR-Bank, fast rente     500 000  

Nordea, �ytende rente     930 000  

Swedbank, �ytende rente     300 000  

Kommunalbank fast rente     1 600 000 1 600 000

      5 130 000 4 790 000

Serti�katlån        

SEB     0 150 000

      0 150 000

Andre lån        

Startlån        

Husbanken startlån, �ytende rente     1 768 410 1 641 217

Husbanken startlån, fast rente     181 202 266 910

Investeringslån        

Husbanken investeringslån �ytende     25 1 035

Husbanken investeringslån fast     15 041 16 868

Kommunalbank �ytende rente     1 054 636 1 204 998

Annen langsiktig gjeld     150 0

      3 019 464 3 131 028
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Stavanger kommune har obligasjons- og serti�katlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på inntil 30

år på disse lånene. De avsatte avdragene er nedbetalt på langsiktig gjeld.

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens(KL) §50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag

etter forenklet formel utgitt av KRD. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges

Kommunerevisorforbund, da den gir et minste-krav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på

låne�nasierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med tilsammen 335 199 tusen

kroner. Minste lovlige avdrag etter KL §50 nr. 17 utgjør 241 038 tusen kroner, eller 286 322 tusen kroner når vi

beregner uten ikke avskrivbare anleggsmidler. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2018.

Låneopptak i Kommunale foretak tas opp via kommunen og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte årsregnskap

2018 

for foretakene.

De Kommunale foretakenes egenkapital er tidligere styrket med 64 mill ved en overføring fra kommunens

kapitalkonto. Beløpet står som en langsiktig forpliktelse i kommunens balanse og som en langsiktig fordring i

foretakenes balanser.

Note nr. 9B Sikringsinstrument

Stavanger kommunes �nansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto

�nansutgifter over tid samtidig som det sikres forutsigbarhet i kommunens �nansielle stilling.

Stavanger kommune bruker hovedsakelig fastrentelån, men har også rentebytteavtaler som sikringsinstrumenter.

Ved bruk av disse instrumentene oppnår kommunen forutsigbarhet i fremtidige rentekostnader. Rentesensitiviteten i

porteføljen rapporteres og kontrolleres med mål om å holdes på et minimum.

Samlet har Stavanger Kommune benyttet rentebytteavtaler for kr 2,39 mrd. I tillegg har kommunen kr 5,3 mrd. i ulike

fastrentelån, samt �ytende for 2,9 mrd. Den gjennomsnittlige løpetiden, durasjonen, for rentebytteavtalene er ca. 2,9

år, og 67 % av bruttogjelden er sikret med fastrente. Dersom rentebanen øker med 1% vil Stavanger kommunes årlige 

renteutgifter øke med ca. 17 millioner.

Gjeldsforpliktelser (beløp i 1.000 kr)     Regnskap 2018 Regnskap 2017

Konsernintern langs. gjeld        

Forpliktelse EK foretak (jf note 11)     64 000 64 000

Sum     64 000 64 000

Avdrag på gjeld        

Avdrag (beløp i 1. 000 kr) Budsjett Regnskap 2018 Regnskap 2017 Regnskap 2016

Utgiftsført avdrag 341329 335 199 332 368 320 632

Beregnet minste lovlige avdrag   241 038 232 873 149 410

Differanse   94 161 99 495 171 222

Tabell 13.21 Note 9A
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Rentesikringen er forankret i Stavanger kommunes �nansreglement kapittel 5, og risikobildet rapporteres månedlig

og 

tertialvis.

Note nr. 10 Avsetninger og bruk av avsetninger

UB 31.12 viser saldo på  disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og

investeringsformål. Av saldo på kr 644,294 mill, utgjør kursreguleringsfond kr 59,200 mill. pensjonsfond kr 184,535

mill. digitaliseringsfond kr 100,000 mill.

 Alle fond (beløp i 1.000 kr)     Regnskap 2018 Regnskap 2017

Avsetninger til fond     421 439 535 515

Bruk av avsetninger     450 290 300 556

Til avsetning senere år     0 0

Netto avsetninger     -28 851 234 959

Disposisjonsfond (beløp i 1.000 kr)Disposisjonsfond (beløp i 1.000 kr)       Regnskap 2018Regnskap 2018 Regnskap 2017Regnskap 2017

IB 01.01.     543 698 346 858

Avsetninger driftsregnskapet     256 840 276 920

Bruk av avsetninger driftsregnskapet     -156 244 -78 580

Bruk av avsetninger investeringsregnskapet     0 -1 500

Beregnet beholdning pr 31.12.     644 294 543 698

UB 31.12.     644 294 543 698

Differanse     0 0

Tabell 13.22 Note 10a

Bundet driftsfond (beløp i kr 1.000 kr)   Regnskap 2018   Regnskap 2017

IB 01.01.     195 410 149 986

Avsetninger driftsregnskapet     121 139 126 512

Bruk av avsetninger driftsregnskapet     -149 568 -80 075

Bruk av avsetninger investeringsregnskapet     -86 -1 013

Beregnet beholdning pr 31.12.     166 895 195 410

UB 31.12.     166 895 195 410
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UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres

av kommunestyret. De mest vesentlige fondene er fond for overføring av øremerkede midler som utgjør kr 123,280

mill og selvkost fond vann og avløp som utgjør kr 43,620mill.

Overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet følger av budsjett og fremkommer i regnskapsskjema 1 A.

Det kan kun overføres det beløp innenfor budsjettets rammer som er nødvendig for å sikre �nansiell dekning i årets

investeringsregnskap.

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til

investeringsmål.

Bundet driftsfond (beløp i kr 1.000 kr)   Regnskap 2018   Regnskap 2017

Differanse     0 0

Tabell 13.23 Note 10b

Overføringer (beløp i 1.000 kr)     Regnskap 2018 Regnskap 2017

Overført fra drift- til investeringsregnskap     -167 295 -179 667

Tabell 13.24 Note 10c

Ubundet investeringsfond (beløp i 1.000kr)     Regnskap 2018 Regnskap 2017

IB 01.01.     80 400 98 005

Avsetninger     29 895 68 550

Bruk av avsetninger     -80 900 -86 155

Beregnet beholdning pr 31.12     29 395 80 400

UB 31.12.     29 395 80 400

Differanse     0 0

Tabell 13.25 Note 10d

Bundet investeringsfond (beløp i 1.000 kr)     Regnskap 2018 Regnskap 2017

IB 01.01.     109 474 99 175

Avsetninger     13 565 63 533

Bruk av avsetninger        

Bruk av bundne investeringsfond     -63 492 -53 233

Beregnet beholdning pr 31.12.     59 548 109 474

350



UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål

og kan ikke endres av kommunestyret. Av saldo per 31.12 utgjør overføring av ubrukte øremerkede midler til

investeringsformål kr 49,600 mill.

Bundet investeringsfond (beløp i 1.000 kr)     Regnskap 2018 Regnskap 2017

UB 31.12.     59 548 109 474

Differanse     0 0

Tabell 13.26 Note 10e

Fordeling mellom skjema 1 A / 1 B (beløp i 1.000 kr)   Regnskap 2018 Justert budsjett Opprinnelig budsjett

Avsetninger disposisjonsfond   256 840 201 618 0

Regnskapsskjema 1A   256 840 201 618 0

Regnskapsskjema 1B   0 0 0

         

Bruk av avsetninger disposisjonsfond   -156 244 -115 557 -1 200

Regnskapsskjema 1A   -144 094 -103 407 0

Regnskapsskjema 1B   -12 150 -12 150 -1 200

         

Overføringer   167 295 167 295 181 068

Regnskapsskjema 1A   167 295 167 295 181 068

Regnskapsskjema 1B   0 0 0

         

Avsetninger Bundne Driftsfond   121 139 35 489 0

Regnskapsskjema 1A   33 903 29 479 0

Regnskapsskjema 1B   87 236 6 010 0

         

Bruk Bundne driftsfond   -149 654 -149 808 -30 280

Regnskapsskjema 1A   -53 665 -51 697 0

Regnskapsskjema 1B   -95 989 -98 111 -30 280

Tabell 13.27 Note 10f
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Note nr. 11 Utlån

Utlån (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Startlån 1 734 296 1 687 801

Avsatt til tap på framtidige utlån -25 384 -25 384

Sum utlån startlån 1 708 912 1 662 417

     

Viking Fotball ASA 2 550 2 550

Ansvarlig lånekapital Lyse 873 520 917 196

Rogaland Rideklubb 2 239 2 319

Tou Scene 100 300

SKP 0 0

Varmestuens venner 737 785

Museum Stavanger AS 4 162 4 692

Forus og Gausel Idrettslag 1 442 1 592

Oilers Invest AS 58 910 61 356

Base Property AS 0 28 000

Vesterlen Krets av NSF 960 960

Idrettslaget Skjalg 1 150  

Hagltårnet Næring AS 1 274  

Sum andre utlån 947 043 1 019 749

     

Sum utlån 2 655 955 2 682 166

     

Natur og Idrettsservice KF 12 293 14 348

Sølvberget KF 30 645 31 198

Stavanger Bolig KF 683 708 680 058

Stavanger Utvikling KF 153 467 158 987
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Note nr. 12 Aksjer og andeler

Utlån (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Konserninterne langs. fordr. 880 112 884 591

     

Avsatt på bundne investeringsfond 9 705 9 651

Tabell 13.28 Note 11

Aksjer (beløp i 1.000 kr)
Aksje-

kapital

SK'andel av aksje-

kapital

SK'andel

aksjer

Bokført

verdi
Mottatt utbytte

Lyse AS 1 008 983 440 683 43,68 % 440 683 218 380

Rogaland Teater AS 108 28 25,93 % 28  

Universitetsfond Rogaland AS 3 800 1 380 36,32 % 13 800  

ODEON kino

Stavanger/Sandnes
1 000 332 33,15 % 5 118 2 718

Glad Mat AS 108 4 4,08 % 5  

Lysefjorden Utvikling AS 500 48 9,60 % 298  

Stavanger Sentrum AS 250 100 40,00 % 704  

Blue Planet AS 1 950 23 1,17 % 50  

Allservice AS 2 958 1 490 50,38 % 1 490  

Forus Næringspark AS 15 100 7 399 49,00 % 7 400  

Filmkraft Rogaland AS 1 600 560 35,00 % 560  

Museum Stavanger AS 100 47 47,00 % 55  

Ryfast AS 700 200 28,57 % 200  

Attende AS 1 532 812 53,00 % 785  

Stavanger Forum AS 3 638 2 675 73,53 % 22 497  

Bysykkelen AS 4 000 1 000 25,00 % 2 000  

Valide invest AS 150 15 9,98 % 1 500  

Hagltårnet Næring AS 50 635 50 635 100,00 % 66 773  
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Stavanger bystyre vedtok 18.06.2018 i sak 66/18 Sola Arena – godkjenning av endelig kostnadsramme og reviderte

selskapsavtaler å endre Stavanger kommunes eierandeler for Multihallen og Storhallen IKS samt Sørmarka

�erbrukshall IKS. Eierandeler i Multihallen og Storhallen IKS endres som følge av at Sola kommune går inn som deleier

fra 2018.  Videre vil eierandeler for begge selskapene justeres hvert 4. år etter folketall per 01.01 i tråd med reviderte

selskapsavtaler Justert eierandel påvirker ikke størrelse på bokført kapitalinnskudd betalt ved inntreden i selskapene.

Note nr. 13 Utestående fordringer

Aksjer (beløp i 1.000 kr)
Aksje-

kapital

SK'andel av aksje-

kapital

SK'andel

aksjer

Bokført

verdi
Mottatt utbytte

SumSum 1 097 1121 097 112 507 432507 432    563 946563 946 221 098221 098

Andeler (beløp i 1.000 kr) Totale andeler SK' andeler SK eierandel Bokført verdi Mottatt utbytte/overf.

Stavangerregionen Havn IKS*   0 80,69 % 0  

IVAR IKS *   0 39,35 % 0  

Rogaland brann og redning IKS 5 000 2 356 47,11 % 2 595  

Rogaland Revisjon IKS 4 000 1 264 31,59 % 1 278  

Renovasjonen IKS   0 50,00 % 7 997 1 000

Stavanger Konserthus IKS 100 89 89,00 % 89  

Sørmarka �erbrukshall IKS* 600 322 53,65 % 384

Multihallen og Storhallen IKS* 600 322 53,65 % 374

Opera Rogaland IKS 800 400 50,00 % 400  

Rogaland Kontrollutvalgsekr. 600 210 35,00 % 210  

Biblioteksentralen AL   0   1  

Samvirkelaget Flørli   0   650  

Egenkapitalinnskudd KLP   0   214 524  

Andeler Dragaberget

Barnehage SA
4   20  

Sum 11 700 4 966   228 522 1 000

Sum aksjer og andeler 1 108 812 512 397   792 469 222 098

Tabell 13.29 Note 12

Utestående fordringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017
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*jf. note 16.

Note nr. 14 Finansielle omløpsmidler

Utestående fordringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant) 5 056 2 372

Sentrale styringsorganer 97 043 154 723

Stavanger Eiendom 6 978 7 717

Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom 55 158 44 792

Oppvekst 30 238 16 047

Levekår 282 072 238 866

Kultur og byutvikling 8 867 4 327

Mva-kompensasjon 63 806 80 700

Syke-svangerskap 39 305 28 997

Kortsiktige fordringer lønn -806 -567

Feilkonto 9999 0 -15

Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer -18 000 -18 000

Sum kortsiktige fordringer* 569 717 559 956

Konserninterne fordringer 31 531 89 045

Herav:    

Konserninterne fordringer inkludert ovenfor* 29 486 59 800

Forfalte terminer utlån konserninterne 2 045 29 245

Tabell 13.30 Note 13

Aktiva klasse (beløp i 1.000 kr)

Markeds-

verdi

2018

Bokført

verdi

2018

Årets

resultatførte

verdiendring

Aksjefond 33 893 44 065 -10 172

Grunnfondsbevis 17 933 17 312 620

Ansvarlige lån, fondsobligasjoner 199 338 209 559 -10 221
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Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at �nansielle omløpsmidler skal

vurderes med resultateffekt til markedsverdi.

Bokført verdi 31.12 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12

Investeringene i �nansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende �nansreglement av 05.02.2018.

Note nr. 15 Endringer i regnskapsprinsipp

Aktiva klasse (beløp i 1.000 kr)

Markeds-

verdi

2018

Bokført

verdi

2018

Årets

resultatførte

verdiendring

Industriobligasjoner/serti�kater 184 570 184 874 -304

Bankobligasjoner og bankinnskudd 99 923 100 160 -237

- Herav bankinnskudd -52 143 -52 143 0

Andre verdipapir 11 11 0

Grønn �nansforvaltning 38 637 37 882 755

Kursregulering pr 01.01   -18 237 18 237

Urealisert tap pr 31.12*   -1 323 1 323

Sum 522 160 522 160 -0

*      

Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til

anskaffelseskost pr 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Urealsert tap på 1,32 mill

og realiserte gevinster på 7,73 mill er resultatført i 2018. Realisert tap på 15,9 mill. er

tapsført i 2018. Kursreguleringsfondet er pr 31.12.18 på 59,2 mill. og er stort nok i henhold til

�nansreglementet.

     

Tabell 13.31 Note 14

Endring i regnskapsprinsipp (beløp i 1.000kr)   Regnskap 2018 Regnskap 2017

IB   39 841 39 841

UB   39 841 39 841

Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2017 av følgende poster:      

  År    

Utbetalte feriepenger 1993 98 967  

Varebeholdning 2001 6 472  
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Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i

2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av 

regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført

mot  konto for endring av regnskapsprinsipp.

Note nr. 16 Fordringer og gjeld til kommunale foretak

Endring i regnskapsprinsipp (beløp i 1.000kr)   Regnskap 2018 Regnskap 2017

Kompensasjon for mva 2001 -13 989  

Øvrige endringer periodiseringsprinsipp   33 912  

Tilskudd til ressurskrevende brukere 2008 -85 521  

Sum bokført mot konto for prinsippendring   39 841  

Tabell 13.32 Note 15

Fordringer og gjeld til kommunale foretak (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Konsernintern kortsiktig fordring    

Stavanger Parkeringsselskap KF 289 30 061

Sølvberget KF 4 134 3 742

Stavanger Byggdrift KF 599 260

Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 390 1 458

Stavanger Bolig KF 23 652 44 472

Stavanger Utvikling KF 2 467 9 051

Sum konserninterne kortsiktige fordringer* 31 531 89 045

Herav kundefordringer 29 486 59 800

Herav kortsiktige fordringer utlån 2 045 29 245

     

Konsernintern langsiktig fordring    

Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 12 293 14 348

Sølvberget KF 30 645 31 198

Stavanger Bolig KF 683 708 680 058

Stavanger Utvikling KF 153 467 158 987
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Fordringer og gjeld til kommunale foretak (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Sum konserninterne langsiktige fordringer 880 112 884 591

     

Sum konserinterne fordringer 911 643 973 636

     

Konsernintern kortsiktig gjeld    

Stavanger Parkeringsselskap KF 654 568

Sølvberget KF 3 529 8 601

Stavanger Byggdrift KF 17 609 13 867

Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 10 230 11 812

Stavanger Bolig KF 3 296 1 007

Stavanger Utvikling KF 13 122 0

Sum konsernintern kortsiktig gjeld** 48 440 35 855

Øvrig kortsiktig gjeld 1 631 797 1 570 051

Sum kortsiktig gjeld 1 680 237 1 605 906

     

Konsernintern langsiktig gjeld    

Sølvberget KF 5 000 5 000

Stavanger Byggdrift KF 30 000 30 000

Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 29 000 29 000

Sum konsernintern langsiktig gjeld 64 000 64 000

     

Sum konsernintern gjeld 112 440 99 855

*    

* Kortsiktig fordring KF inngår i kommunens kundereskontro. Jf note 13    

** Kortsiktig gjeld KF inngår i kommunens leverandørreskontro.    

Tabell 13.33 Note 16
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Note nr. 17 Spesi�kasjoner over regnskapsmessig mindreforbruk
(overskudd) drift

Note nr. 18 Garantier gitt av kommunen

Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12

Regnskapsmessig mindreforbruk (beløp i 1.000 kr) Budsjett 2018 Regnskap 2018 Regnskap 2017

Tidligere opparbeidet mindreforbruk 0 178 148 159 387

Årets disponering av mindreforbruk -178 148 -178 148 -159 387

Nytt mindreforbruk i regnskapsåret 0 200 013 178 148

Totalt mindreforbruk til disponering -178 148 200 013 178 148

Tabell 13.34 Note 17

Garanti gitt til (beløp i 1.000 kr) Garantibeløp Garantien utløper:

IVAR IKS 39,95% * 1 502 926 2022,28,29,30,34,35,36,37,39,40,41,45,46,48

Stavanger Konserthus IKS 703 764 2035

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 593 2025

Stavangerregionen havn IKS 152 159 2021-2035

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland 31 380 2038

Stiftelsen Øyane sykehjem 176 2019

Borettslaget Gauselparken 18 061 2033

Borettslaget Krosshaug I 8 664 2035

Borettslaget Ramsvik 8 584 2033

Borettslaget Ramsvik 8 823 2033

Forus Utvikling AS 44 000 2031

Private barnehager/andelsbarnehager 15 659 2020 / 2030

Ryfast AS 1 830 000 2039 og 2040

Vikinghallen AS 74 048 2039

Stiftelsen Stavanger ishall 51 600 2040
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Garantiforpliktelser totalt har økt med 1,9 mrd fra 2016 til 2018. Dette skyldes i hovedsak garanti til Ryfas AS og

IVAR IKS som er økt med hhv 1,3 mrd og 0,4 mrd. Garantiforpliktelser som er inkludert i 2018 som ikke var med i

2016 er Renovasjonen IKS, Multihallen og Storhallen IKS, Sørmarka �erbrukshall IKS og Museum Stavanger AS.

Ryfast AS har tatt opp ytterligere lån i 2018 som ikke var utbetalt pr 31.12.18. Regner vi med denne

garantiforpliktelsen vil den totale forpliktelsen øke fra 4,8 mrd til 5,0 mrd. Totalt garantibeløp utgjør 46 % av

kommunens brutto driftsinntekter for 2018.

Note nr. 19 Interkommunalt samarbeid

Garanti gitt til (beløp i 1.000 kr) Garantibeløp Garantien utløper:

Forus Flerbrukshaller AS 85 200 2055

Renovasjonen IKS 30 261 løpende

Multihallen og Storhallen IKS 52 007 løpende

Sørmarka Flerbrukshall IKS 115 223 løpende

Museum Stavanger AS 20 227 2025 og 2032

Med hjemmel i sosiallovgivningen 11 675 2019 og utover

     

Sum garantier 4 766 030  

*    

*Oppført med andelen som Stavanger kommune garanterer for    

Tabell 13.35 Note 18

Interkommunalt samarbeid (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Ryfylke Friluftsråd (§27-samarbeid)    

Overf.fra Stavanger kommune 1 835 1 783

Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 667 1 615

Sum andre inntekter 10 224 8 022

Sum inntekter 13 726 11 419

Benyttet til dekning av utgifter -15 668 -8 747

Netto resultat -1 942 2 673

Netto avsetning (bruk) 3 765 -2 348
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Interkommunalt samarbeid (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Resultat 1 823 325

     

IUA (§27-samarbeid)    

Overf.fra Stavanger kommune 796 703

Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 385 1 214

Sum andre inntekter 1 060 861

Sum inntekter 3 242 2 778

Benyttet til dekning av utgifter 2 238 1 918

Netto resultat 1 004 860

Netto avsetning 1 004 860

Resultat 0 0

     

Krisesenteret (vertskommunesamarbeid)    

Overf. fra samarbeidende kommuner 3 883 2 821

Andre ref./inntekter 960 936

Sum inntekter 4 843 3 757

Benyttet til dekning av utgifter 4 895 3 705

Netto resultat -52 52

Netto bruk -52 52

Resultat 0 0

     

Ungdom og fritid K-46 (vertskommunesamarbeid)    

Overf. fra samarbeidende kommuner 593 609

Overf.fra Rogaland Fylkeskommune 0 0

Andre ref./inntekter 1 099 2 061

Sum inntekter 1 691 2 670
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Interkommunalt samarbeid (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Benyttet til dekning av utgifter 1 995 2 955

Netto resultat -303 -285

Netto bruk -303 -285

Resultat 0 0

     

Legevakten (vertskommunesamarbeid)    

Overf. fra samarbeidende kommuner 13 862 11 248

Sum inntekter 13 862 11 248

Benyttet til dekning av utgifter 13 629 11 248

Netto driftresultat 232 0

Netto avsetning 232 0

Resultat 0 0

     

Sør- og midt Rogaland arbeidsgiverkontroll (vertskommunesamarbeid)    

Overf. fra samarbeidende kommuner 2 747 2 184

Andre ref./inntekter 0 0

Sum inntekter 2 747 2 184

Benyttet til dekning av utgifter 3 270 2 076

Netto driftresultat -523 108

Bruk av fond 523 415

Avsatt til fond 0 523

Resultat 0 0

     

Skatteoppkreverfunksjonen (vertskommunesamarbeid)    

Overf. fra samarbeidende kommuner 3 171 2 902

Benyttet til dekning av utgifter 3 171 2 902
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Interkommunalt samarbeid (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Resultat -0 -0

     

Nye Stavanger (vertskommunesamarbeid)    

Andre statlige overføringer 100 50 100

Andre inntekter 1 354 107

Sum inntekter 1 454 50 207

Benyttet til dekning av utgifter 18 750 1 404

Netto driftsresultat -17 296 48 804

Bruk av fond 48 804 0

Avsatt til fond 31 508 48 804

Resultat 0 -0

     

Barnevernsvakten (vertskommunesamarbeid)    

Overf. fra samarbeidende kommuner 2 071 2 099

Andre ref./inntekter 84 22

Sum inntekter 2 155 2 121

Benyttet til dekning av utgifter 2 155 2 121

Netto resultat 0 0

Netto bruk 0 0

Resultat 0 0

     

Landsbrukskontoret (vertskommunesamarbeid)    

Overføring fra Stavanger kommune 928 905

     

Jæren friluftsråd (§ 27-samarbeid)    

Overføring fra Stavanger kommune 1 835 1 783
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Note nr. 20 Selvkostområde

Regnskapsresultatet til byggesak viser et mindreforbruk på kr 0,36 mill. Gjenstående merforbruk på Kr 5,308 mill

dekkes over kommunens driftsregnskap. I tillegg til dette kommer renter på Kr 0,130 mill.

Interkommunalt samarbeid (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

     

Rogaland kontrollutvalgssekretariat (§27-samarbeid)    

Overføring fra Stavanger kommune 760 720

Tabell 13.36 Note 19

Tabell 13.37 Note 20

Selvkostområder   2018  
Balansen

2018
   

   InntekterInntekter KostnaderKostnader
Mer(+)/ Mer(+)/   

mindreforbruk (-)mindreforbruk (-)

Årets dekningsÅrets deknings  

-grad i % *)-grad i % *)

Avsetn(+)/ bruk av Avsetn(+)/ bruk av   

(-) deknings-gradsfond(-) deknings-gradsfond

Renter dekningsRenter deknings  

-gradsfond-gradsfond

DekDek

-grad-grad

pr. pr. 

Renovasjon 156 383 163 978 7 594 0,95 % -7 594 304

Vann 112 887 119 029 6 141 0,95 % -6 141 485 1

Avløp 206 363 218 066 11 703 0,95 % -11 703 515 1

Byggesak 22 789 22 429 -360 1,02 % 360 130

*            

* Årets

dekningsgrad før

avsetning/bruk av

selvkostfond.

           

** Selvkostfondene

er bundne

driftsfond. Disse

kan kun benyttes

til dekning av

framtidige

driftsutgifter på

tilhørende

selvkostområde.

Selvkostfond må

benyttes innen en

3-5 års periode.
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Selvkostregnskapet for feiing viser et mindreforburk på  Kr 0,542 mill. Gjenstående merforbruk på Kr 2,886 mill

dekkes over kommunens driftsregnskap.

Note nr. 21 Avgiftsituasjonen

Kompensasjon av merverdiavgift på sosiale boliger

Boligmassen gjennomgås løpende og klassi�seres i ulike tjenestegrupper. Det er krevd kompensasjon for

merverdiavgift tilknyttet boliger som har en konkret tilrettelegging, og som i tillegg blir bebodd av personer som har

behov og krav på denne tilretteleggingen, jf. forskrift til kompensasjonsloven § 7. Stavanger kommune har ført

kompensasjon for rus- og psykiatriboliger som er særskilt tilrettelagt på lik linje med øvrige tilrettelagte boliger.

Justeringsavtaler

Stavanger kommune inngår justeringsavtaler med private utbyggere for å få refusjon av merverdi-avgift tilknyttet

utbygging av kommunal infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Utbygger og Stavanger kommune

inngår frivillig avtale med bakgrunn i vedtak fattet 28.11.2013 av formannskapet i Stavanger kommune.

Justeringsperioden for inngåtte justeringsavtaler er 10 år. Kommunen bærer risikoen for en rettmessig/rettidig

rapportering av det årlige merverdiavgiftskravet og/eller søknad om merverdiavgiftskompensasjon. Endret bruk eller

salg kan medføre endret plikt eller rett til justering.

Fire nye justeringsavtaler er inngått i 2018. Alle disse inneholder justeringsrett. Den ene av disse er en korrigering av

tidligere avtale om 100 % justeringsplikt, som nå inneholder både justeringsplikt og justeringsrett. Det er også en

avtale som gjelder eldre anlegg. Dette medfører at det årlige justerings-beløpet for 2018 er relativt mye høyere i

2018 enn det normalt ellers ville vært, da alle år frem til og med 2018 blir tatt med som justeringsrett i 2018 for

denne avtalen. Stavanger kommune følger GKRS sin anbefaling om regnskapsmessig behandling av justeringsavtaler. I

tråd med denne anbefalingen er justeringsrett som følge av avtalene ført i investeringsregnskapet. Det samme er

tilbakeføringen av justeringsinntekt til utbyggerne da dette har en tett sammenheng med justeringsinntekten.

Nettoeffekten av de nye justeringsavtalene som inneholder justeringsrett utgjør en merinntekt på kr 800 470 i 2018.

Tilsvarende tall for 2017 var kr 99 761. Totalt for alle eksisterende avtaler utgjør merinntekten i 2018 kr 2 538 849.

Tilsvarende tall for 2017 var kr 1 792 177.

Anleggsbidragsavtaler

Stavanger kommune tilbyr jf. formannskapets vedtak av 26.03.2013 såkalte anleggsbidragsavtaler i

overensstemmelse med formannskapets vedtak av 28.11.2013. Ved anleggsbidragsavtaler fører kommunen

fortløpende kompensasjon eller fradrag for inngående merverdiavgift på anleggs-kostnadene tilknyttet kommunale

infrastrukturtiltak så langt det er rettslig adgang til det. Utbygger betaler bidrag til dekning av øvrige

anleggskostnader. Én avtale om anleggsbidrag er inngått i 2018. I tillegg er det inngått en separat avtale om bygging

av private infrastrukturtiltak tilknyttet samme utbygging. Ved denne avtalen er det ingen avgiftsbehandling. I 2018 er

det fradragsført kr 5 536 804 i merverdiavgift på grunnlag av anleggsbidragsavtalen.

Justeringsforpliktelser egne bygg, anlegg og fast eiendom

Stavanger kommune har plikt og rett til å justere merverdiavgift tilknyttet egne bygg, anlegg og fast eiendom, dersom

bruken som lå til grunn ved anskaffelsen senere blir endret, jf. forskrift til kompensasjonsloven § 6. Endringene kan

være både til gunst og ugunst for kommunen. Justeringsperioden er 10 år, og gjelder investeringer der utgiftene

beløpsmessig overstiger kr 500 000 inkludert merverdiavgift.
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I 2018 er det to bygg som tidligere helt eller delvis har blitt leid ut til privat barnehage og privat skole som er tatt

tilbake til 100 % kommunal drift. Manglende rett til kompensasjon for merverdiavgift ved disse byggene i

utleieperioden gir nå grunnlag for justeringsrett med 10 % årlig i gjenværende del av justeringsperioden. I 2018 er det

krevd justeringsrett for kr 242 427 tilknyttet dette.

I 2018 er det også tilbakebetalt kompensert merverdiavgift tilknyttet prosjekter som ved ferdigstillelse ikke har blitt

benyttet til 100 % kompensasjonsberettiget formål.

Note nr. 22 Investeringsprosjekter

Oversikten viser noen pågående/planlagte �erårige investeringsprosjekter.

Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000kr) Kostnadsramme
Regnskap

2018

Justert

budsjett

2018

Kostnad

tidligere

år

1351 Folkebadet 10 000 2 327 2 700 6 547

3744009 Hinna idrettsanlegg inkl. rekkefølgekrav 40 000 13 964 16 000 668

3844002 Varmesentral Olav Kyrresgate 19 32 000 -185 0 31 736

3844003
Olav Kyrresgate 19 Og Stavanger

svømmehall. rehabilitering
267 300 155 684 152 100 74 133

3844004 Kongsgata47/49, rehabilitering 10 000 34 0 10 416

3844007 Madlamark skole, nybygg 270 000 1 840 4 000 2 244

3844008 Vaulen skole, nybygg og utvidelse 286 000 967 2 000 287

3844013 Tastaveden skole rehabilitering 185 000 1 287 1 000 716

3844015 Hundvåg skole - utbygging 40 500 26 255 26 800 13 728

3844016
Gautesete skole - reform 2006 -

reahbilitering - funksjonsendring
150 000 46 805 54 000 5 064

3844021
Selveide boliger Ii bofellesskap for personer

med utviklingshemming
60 000 55 14 500 173

3844024 Hetlandshallen dobbelhall 88 200 40 519 52 500 41 393

3844028 Bekkefaret Kirke, rehabilitering 31 000 22 273 22 000 8 778

3844035 Nylund Skole, utbygging 25 000 4 934 12 500 158

3844036 Lunde skole invendig 28 000 12 925 13 000 14 357

3844038
Lasssahagen rehabilitering / ombygging Av 6

boliger
12 000 2 065 0 5 249
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000kr) Kostnadsramme
Regnskap

2018

Justert

budsjett

2018

Kostnad

tidligere

år

3844044 Energitiltak i kommunale bygg 23 100 59 1 200 23 310

3844045 Schancheholen brannstasjon 140 000 5 543 4 000 0

3844046 Lervig brannstasjon 150 000 1 287 4 000 0

3844049 Tasta barnehage 36 000 9 221 15 000 1 006

3844050 Tastavarden barnehage 47 000 418 3 000 628

3844051 Ytre Tasta barnehage, utvidelse 45 000 423 5 000 9 708

3844057 Kannik skole, utvidelse 27 150 12 207 10 750 11 985

3844059 Sunde og Kvernevik Bydelshus 6 600 263 2 800 1 422

3844060 Nye Tou, 2. byggetrinn 110 000 56 402 58 000 12 352

3844063 Madlamark skole idrettshall 54 000 27 1 000 75

3844067 Energitiltak - Enøk pakke 3 27 000 22 160 25 000 0

3844073 Grovgarderober på 6 barnehager 30 000 9 236 5 000 0

3866001
Utskifting av gatelysarmatur som

inneh.kvikksølv
40 000 15 895 10 000 19 433

3866002 Nytt garderobeanlegg Midjord 33 500 306 0 32 542

391366020 Gang-/sykkelsti Austre Åmøy 5 000 685 985 4

391444803 Bjørn Farmandsgate 25 Bofellsskap Puh 52 650 16 786 21 650 35 281

391444814 Storhaug bydel ny arneskole 273 000 386 5 000 262

391444819 Nye Gamlingen 134 500 3 060 4 000 126 613

391444821 Domkirken 2025 305 000 16 890 20 000 34 186

391465026 Levekårsløft Storhaug 0 418 2 750 1 261

391465027 Tasta Skatepark del 2 23 000 19 010 10 500 8 781

4337 Lervik sykehjem 461 000 21 542 26 250 421 805

4819 Tou Tilstandsanalyse 100 500 1 714 1 730 98 783

Sum   3 659 000 545 685 610 715 1 055 085

Sum øvrige prosjekter     585 771 536 913  
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Note nr. 23 Endring i arbeidskapital

Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000kr) Kostnadsramme
Regnskap

2018

Justert

budsjett

2018

Kostnad

tidligere

år

Sum utgifter i

investeringer
    1 131 456 1 147 628  

*          

* oppgitt

eks.�nansieringsinntekter
         

Tabell 13.38 Note 22

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

Anskaffelse av midler    

Inntekter driftsdel 10 340 817 10 071 787

Inntekter investeringsdel 529 293 596 219

Innbetalinger ved eksterne �nanstransaksjoner 1 228 677 1 355 517

Sum anskaffelse av midler 12 098 787 12 023 523

     

Anvendelse av midler    

Utgifter driftsdel 9 925 623 9 501 344

Utgifter investeringsdel 1 131 450 1 232 425

Utbetaling ved eksterne �nanstransaksjoner 1 048 700 1 036 034

Sum anvendelse av midler 12 105 773 11 769 803

     

Anskaffelse - anvendelse av midler -6 986 253 720

     

Endring i ubrukte lånemidler 11 532 120 150

Endring/korrigering arbeidskapital * -742 787

Endring i arbeidskapital 3 804 374 656
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Note nr. 24 Kapitalkonto

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017

*    

* Hovedsakelig endring omløpsmidler ifm. korrigering utlån.    

Tabell 13.39 Note 23

Kapitalkonto (beløp i 1.000 kr)      

01.01.Balanse (underskudd i kapital)   01.01Balanse (kapital) 8 317 331

       

Debetposteringer i året:   Kreditposteringer i året:  

       

Salg av fast eiendom og anlegg   Aktivering av fast eiendom og anlegg 946 780

Nedskrivninger fast eiendom 83 504 Oppskriving av fast eiendom  

Nedskrivning maskiner og utstyr 709    

Avskriving av fast eiendom og anlegg 317 841 Aktivering BBL-leil  

Korrigeringer anlegg Avskrivninger      

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 2 536 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 139 522

Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler 74 518    

Gammel kunst, nedskriving kapitalkonto   Annet 531

Nedskrivninger aksjer og andeler   Kjøp av aksjer og andeler 74 236

Avdrag mottatt på formidlings/startlån 157 933 Utlån formidlings/startlån 204 428

Avdrag mottatt på andre utlån 110 608 Utlån egne midler 32 150

Avskrevet utlån   Oppskriving utlån  

Bruk av midler fra eksterne lån 560 618 Avdrag på eksterne lån 493 714

Forpliktelse foretak      

Pensjonsforpliktelse - netto endring (økn)   Pensjonsforpliktelse - netto endring (red) 436 852

Salg aksjer 40    
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Stavanger 15.02.2019

13.3 Konsernregnskap

Prinsipper for konsernregnskapet

Stavanger kommune sitt konsernregnskap, er en konsolidering av alle selskaper som inngår i Stavanger kommune som

rettssubjekt. Konsernregnskapets formål er å gi en oversikt over kommunekonsernets økonomiske resultat og den

totale verdien av eiendeler, gjeld og egenkapital, det vil si et samlet økonomisk bilde av kommunens virksomhet og

engasjementer.

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet er det følgende prinsipper lagt til grunn:

Føringer i investeringsregnskapet vil gjenspeile seg i balansen. Det er på denne bakgrunn at konsernregnskapet blir

satt opp ved konsolidering av driftsregnskapet og balansen for de ulike selskap.

Alle vesentlige konserninterne kostnader og inntekter elimineres med utgangspunkt i kostrarapporteringen for 2018.

Alle balanseposter konsolideres ved å eliminere konserninterne fordringer og gjeldsposter.

I Stavanger Utvikling KF ligger   alle tomter og utviklingsområder klassi�sert som varelager, dette omklassi�seres til

anleggsmiddel i konsernregnskapet da det i konsernsammenheng er å regne som et anleggsmiddel etter kommunale

prinsipper

I konsernet føres det etter kommunale prinsipper. De to foretakene som fører etter regnskapsloven, er Stavanger

Utvikling KF og Stavanger Parkering KF. Regnskapene for disse er i det vesentlige omklassi�sert til kommunale

Kapitalkonto (beløp i 1.000 kr)      

       

31.12 Balanse (Kapital)   31.12. Balanse (undersk i kapital)  

9 337 237   9 826 425  

Tabell 13.40 Note 24
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prinsipper i konsernets balanse.

Omklassi�seringen av regnskapene til foretakene som føres etter regnskapsloven, har hatt resultatpåvirkning i den

grad kapitalslitet er kommet til uttrykk i driftsregnskapet gjennom avskrivninger fremfor avdrag.

Økonomiske oversikter
Stavanger

kommune

Stavanger

byggdrift

KF

Natur- og

idrettservice

KF

Sølvberget

KF

Stavanger

bolig KF

Stavanger

Parkering

KF

Stavanger

utvikling

KF
elimi

Økonomisk oversikt - drift              

Driftsinntekter              

Brukerbetalinger 462 852 0 0 0 0 0 0

Andre salgs- og

leieinntekter
643 428 10 507 10 456 2 986 235 435 102 230 25 466

Overføringer med krav til

motytelse (780)
1 226 218 293 189 170 005 7 304 12 996 0 0

Rammetilskudd 2 328 567 0 0 0 0 0 0

Andre statlige

overføringer
348 980 0 0 0 0 0 0

Andre overføringer (880) 120 396 1 178 1 270 81 560 19 0 0

Skatt på inntekt og formue 4 944 822 0 0 0 0 0 0

Eiendomsskatt 265 555 0 0 0 0 0 0

Andre direkte og indirekte

skatter
0 0 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter 10 340 817 304 873 181 732 91 850 248 450 102 230 25 466

               

Driftsutgifter              

Lønnsutgifter 4 657 866 132 175 82 126 40 220 9 918 23 424 7 056

Sosiale utgifter 1 193 497 41 652 24 949 12 512 2 838 0 0

Kjøp av varer og tj som

inngår i tj.produksjon
1 328 908 106 635 48 193 21 512 86 436 34 740 22 268

Kjøp av tjenester som

erstatter tj.produksjon

(380)

2 010 653 3 710 4 749 8 584 87 056 0 0

Overføringer (480) 874 995 18 272 10 642 2 956 42 777 30 000 0
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Økonomiske oversikter
Stavanger

kommune

Stavanger

byggdrift

KF

Natur- og

idrettservice

KF

Sølvberget

KF

Stavanger

bolig KF

Stavanger

Parkering

KF

Stavanger

utvikling

KF
elimi

Avskrivninger 392 360 545 4 674 2 861 30 927 12 011 0

Fordelte utgifter -140 295 0 0 0 -1 931 0 0

Sum driftsutgifter 10 317 983 302 988 175 333 88 645 258 021 100 174 29 324

Brutto driftsresultat 22 834 1 885 6 399 3 205 -9 571 2 056 -3 857

               

Finansinntekter              

Renteinntekter og utbytte 389 963 1 176 239 208 1 465 2 114 5

Gevinst på �nansielle

instrumenter

(omløpsmidler)

7 733 0 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån 27 954 0 0 0 0 0 0

Sum eksterne

�nansinntekter
425 650 1 176 239 208 1 465 2 114 5

Finansutgifter              

Renteutgifter og

låneomkostninger
225 250 18 268 724 20 341 3 724 2 352

Tap på �nansielle

instrumenter

(omløpsmidler)

17 192 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 335 199 0 2 055 4 053 23 850 10 745 5 520

Utlån 1 877 0 0 0 0 0 0

Sum eksterne

�nansutgifter
579 518 18 2 323 4 777 44 191 14 469 7 872

Resultat eksterne

�nanstransaksjoner
-153 868 1 158 -2 084 -4 569 -42 725 -12 355 -7 866

               

Motpost avskrivninger 392 360 545 4 674 2 861 30 927 12 011 0

Netto driftsresultat 261 326 3 588 8 989 1 497 -21 369 1 712 -11 723
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Økonomiske oversikter
Stavanger

kommune

Stavanger

byggdrift

KF

Natur- og

idrettservice

KF

Sølvberget

KF

Stavanger

bolig KF

Stavanger

Parkering

KF

Stavanger

utvikling

KF
elimi

Interne

�nanstransaksjoner
             

Bruk av tidligere års

regnsk.m. mindreforbruk
178 148 13 020 4 791 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 156 244 0 0 1 806 15 000 0 6 203

Bruk av bundne fond 149 568 0 0 1 022 0 0 0

Sum bruk av avsetninger 483 960 13 020 4 791 2 829 15 000 0 6 203

               

Overført til

investeringsregnskapet
167 295 0 6 897 230 0 0 0

Dekning av tidligere års

regnsk.m. merforbruk
0 0 0 1 209 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 256 840 10 034 4 791 0 0 0 0

Avsatt til bundne fond 121 139 0 0 2 840 0 0 0

Sum avsetninger 545 274 10 034 11 688 4 279 0 0 0

               

Regnskapsmessig

mer/mindreforbruk
200 013 6 574 2 092 46 -6 369 1 712 -5 520

               

               

Oversikt - balanse              

EIENDELER              

Anleggsmidler 27 518 137 382 077 229 266 143 130 1 028 607 277 741 1 770

Faste eiendommer og

anlegg
13 546 585 0 0 44 326 1 012 106 263 170 0

Utstyr, maskiner og

transportmidler
682 618 2 494 25 686 8 986 0 13 642 0

Utlån 2 655 955 0 0 1 842 0 0 0
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Økonomiske oversikter
Stavanger

kommune

Stavanger

byggdrift

KF

Natur- og

idrettservice

KF

Sølvberget

KF

Stavanger

bolig KF

Stavanger

Parkering

KF

Stavanger

utvikling

KF
elimi

Konserninterne

langsiktige fordringer
880 112 30 000 29 000 5 000 0 0 0

Aksjer og andeler 792 469 9 124 3 795 2 065 289 929 1 770

Pensjonsmidler 8 960 397 340 459 170 784 80 911 16 213 0 0

Omløpsmidler 3 134 132 130 776 43 548 24 101 75 219 135 848 523 747

Kortsiktige fordringer 540 231 28 578 5 366 3 930 4 533 37 561 449 977

Konserninterne

kortsiktige fordringer
31 531 17 609 10 230 3 529 3 296 654 13 122

Premieavvik 426 146 21 820 7 996 2 281 41 0 0

Aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 0

Serti�kater 0 0 0 0 0 0 0

Obligasjoner 522 160 0 0 0 0 0 0

Kasse, postgiro,

bankinnskudd
1 614 064 62 769 19 957 14 362 67 349 97 633 60 648

SUM EIENDELER 30 652 268 512 853 272 814 167 232 1 103 827 413 590 525 517

               

EGENKAPITAL OG GJELD              

Egenkapital 10 397 540 64 740 33 634 25 242 347 444 209 843 293 697

Herav:              

Disposisjonsfond 644 294 73 952 13 523 1 013 2 740 181 488 299 217

Bundne driftsfond 166 895 0 0 2 840 0 0 0

Ubundne investeringsfond 29 395 1 267 0 0 29 384 0 0

Bundne investeringsfond 59 548 0 0 0 0 26 643 0

Regnskapsmessig

mindreforbruk
200 013 6 574 2 092 46 0 1 712 0

Regnskapsmessig

merforbruk
0 0 0 0 -6 369 0 -5 520

Udisponert i inv.regnskap 0 0 0 0 0 0 0
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Økonomiske oversikter
Stavanger

kommune

Stavanger

byggdrift

KF

Natur- og

idrettservice

KF

Sølvberget

KF

Stavanger

bolig KF

Stavanger

Parkering

KF

Stavanger

utvikling

KF
elimi

Udekket i inv.regnskap 0 0 0 -540 -3 416 0 0

Kapitalkonto 9 337 237 -17 053 18 019 21 882 325 105 0 0

Endring i

regnskapsprinsipp som

påvirker AK Drift

0 0 0 0 0 0 0

Endring i

regnskapsprinsipp som

påvirker AK Invest

-39 841 0 0 0 0 0 0

Langsiktig gjeld 18 570 373 399 130 213 246 126 028 703 503 147 994 156 956

Pensjonsforpliktelser 10 356 908 399 130 200 954 95 383 19 795 5 309 3 489

Ihendehaverobligasjonslån 5 130 000 0 0 0 0 0 0

Serti�katlån 0 0 0 0 0 0 0

Andre lån 3 019 465 0 0 0 0 142 685 0

Konsernintern langsiktig

gjeld
64 000 0 12 293 30 645 683 708 0 153 467

Kortsiktig gjeld 1 732 795 48 983 25 934 15 962 52 879 27 307 71 811

Annen kortsiktig gjeld 1 684 356 48 384 25 543 11 829 29 228 27 018 69 344

Derivater 0 0 0 0 0 0 0

Konsernintern kortsiktig

gjeld
48 440 599 390 4 134 23 652 289 2 467

Premieavvik 0 0 0 0 0 0 0

Korrigering for prinsipp

som påvirker EK
0 0 0 0 0 -1 266 5 520

SUM EGENKAPITAL OG

GJELD
30 700 708 512 853 272 814 167 232 1 103 827 383 878 527 984

MEMORIAKONTI              

Memoriakonto 442 328 0 0 4 780 0 0 0

Herav: 0 0 0 0 0 0 0

Ubrukte lånemidler 421 535 0 0 4 780 0 0 0
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Tabell 13.41 Konsern 2018. Tall i tusen kr.

Økonomiske oversikter
Stavanger

kommune

Stavanger

byggdrift

KF

Natur- og

idrettservice

KF

Sølvberget

KF

Stavanger

bolig KF

Stavanger

Parkering

KF

Stavanger

utvikling

KF
elimi

Ubrukte konserninterne

lånemidler
0 0 0 0 0 0 0

Andre memoriakonti 20 793 0 0 0 0 0 0

Motkonto for

memoriakontiene
-442 328 0 0 -4 780 0 0 0
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