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RÅDMANNENS FORSLAG

11  IInnnnlleeddnniinngg

OOmmssttiilllliinngg  ffoorr  ffrraammttiiddeenn

Den økonomiske framtiden er fortsatt usikker og regionen er i gang med store omstillinger.

Stavanger kommune skal videreutvikle gode velferdstjenester innenfor strammere økonomiske rammer

i tiden framover. Investeringsnivået i perioden er fortsatt høyt.

Fortsatt lav økonomisk vekst

Konjunkturnedgangen i regionen har påvirket rammebetingelsene til Stavanger kommune med lav vekst

i skatteinntektene de siste årene. Det er en markert nedgang i skatteinntektene for kommunen, i

motsetning til utviklingen i landet for øvrig. Arbeidsledigheten er på 4,8 prosent i Stavanger, det høyeste

på mange år.Tjenestenivået må tilpasses til et vedvarende lavere inntektsnivå. En lav utgiftsvekst

fremover vil være avgjørende for å kunne opprettholde en bærekraftig økonomi over tid, og slik sett

opprettholde et økonomisk handlingsrom.

Langsiktige velferdsutfordringer

Som resten av landet står Stavanger kommune overfor en langsiktig utfordring med en aldrende

befolkning. Dette fører til en sterk vekst i behovet for velferdstjenester, og andelen av befolkningen som

er yrkesaktiv, og betaler skatt, blir stadig mindre. For å unngå en uforholdsmessig høy skattebelastning

på husholdningene, må arbeidsproduktiviteten i offentlig sektor økes og man må være forsiktig med å

øke standarden på tjenestene ut over dagens nivå.

Velferd og folkehelse

Kommunen har svært gode resultater av satsingen på «Leve HELE LIVET». Det legges opp til fortsatt

sterk satsing på hverdagsrehabilitering og forebygging.
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Det er innarbeidet tiltak i tråd med regjeringens satsingsområder innenfor blant annet tidlig innsats i

skolen, opptrappingsplan på rusfeltet, helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

Høye ambisjoner om lave utslipp

Klima- og miljøutfordringene er ett av de største samfunnsutfordringene i årene framover. Stavanger må

redusere klimautslippene. De lokale, direkte klimagassutslippene i Stavanger er hovedsakelig knyttet til

transport og bruk av fossil energi. Gjennom god areal- og transportplanlegging skal kommunen

tilrettelegge for kort avstand mellom innbyggernes daglige gjøremål, slik at disse kan gjennomføres ved

gange, sykling og kollektivtransport. Energi- og varmeløsninger, som ikke er basert på fossile brensler og

bedre energistyring av bygg, gir positiv klimaeffekt og kan åpne nye muligheter for næringsutvikling.

Verdibevaring

Bærekraftig økonomiforvaltning over tid innebærer også verdibevaring på egen bygningsmasse.

Økonomisk handlingsrom og helhetlig prioritering avgjør rekkefølgen på vedlikeholdet og hvor rask det

bygningsmessige vedlikeholdsetterslepet kan reduseres. Finansiering av verdibevarende vedlikehold for

hele bygningsmassen må derfor gjennomføres over flere perioder.

Omstilling tar tid

Stavanger kommune har i en årrekke fram til 2014 hatt en svært god økonomi og en jevn økonomisk

vekst. På det høyeste hadde kommunen en skatteinntekt som var på 147 prosent av

landsgjennomsnittet, mens det nå i handlingsplanperioden legges opp til et skattenivå på i underkant av

130 prosent av landsgjennomsnittet. Det er en ny situasjon for kommunen. Imidlertid tar det lang tid å

tilpasse kostnadene til nye inntektsrammer, da investeringer og gode velferdstjenester er vanskelig å

reversere. Dette gir utfordringer i en overgangsperiode mot et nytt inntektsnivå.

Hovedgrep for økonomisk handlekraft

Rådmannen vil peke på fire hovedgrep for å håndtere utfordringene i handlings- og

økonomiplanperioden:

Tilpasning til demografiske endringer1. 

Nøktern og effektiv drift2. 

Høyt investeringsnivå3. 

Utvikle kapasitet og kompetanse for langsiktig omstilling4. 

Tilpasning til demografiske endringer

Rådmannens budsjettforslag for planperioden 2017-2020 handler i stor grad om videreføring av

gjeldende handlings- og økonomiplan, men driftsnivået er justert for demografiske endringer, politiske

vedtak og planer. Siden inntektssystemet tilpasses endringer i demografien, må også utgiftene til

kommunen tilpasses endringer i demografien. Det betyr at kapasiteten i barnehagene må tilpasses

lavere antall barn i årene som kommer, og kapasiteten i sykehjemsplasser ikke må økes før endringer i

demografien tilsier at behovet er til stedet.

Nøktern og effektiv drift

Det er innarbeidet innsparings- og effektiviseringskrav på 0,8 prosent av netto budsjettramme på

tjenesteområdene. Dette er løst med en kombinasjon av konkrete tiltak og generelle

effektiviseringskrav. Tiltakene utgjør tilsammen kr 51 mill. i 2017 og øker til kr 105 mill. i 2020.

Netto driftsresultat er 1,7 prosent i 2017, økende til 3,0 prosent i 2020. Dette er et svakere resultat enn

de økonomiske måltallene for gjeldende handlings- og økonomiplan. Rådmannen har vurdert om kravet

til netto driftsresultat bør justeres ned i planperioden, men vil anbefale at måltallet på 3 prosent netto
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driftsresultat opprettholdes grunnet høyt investeringsnivå.

Høyt investeringsnivå

Investeringsnivået ligger fortsatt høyt med kr 4,7 mrd. i planperioden. Hovedprioriteringene er bygging

og rehabilitering av skoler, sykehjem, bofellesskap og park- og idrettsanlegg. Brutto lånegjeld vil i

planperioden stige fra kr 5,9 mrd. til kr 6,7mrd. i slutten av planperioden. Rådmannen mener at dette er

på grensen til hva kommunen kan bære på lang sikt. Investeringsnivået bør ikke øke ut over dette nivået,

og det stiller også større krav til overskudd i den ordinære driften for å få til nødvendige overføringer fra

drift til investering.

Utvikle kapasitet og kompetanse for langsiktig omstilling

Stavanger kommune har kompetanse og ressurser til å forme og skape framtidens muligheter. For å

utvikle og forsterke kommunens omstillingskompetanse og –kapasitet vil rådmannen foreslå tre

tverrgående satsinger:

Forbedring, fornying og effektivisering

Smartby og digitalisering

Innbyggerinvolvering og samskaping

Innovasjon og omstilling er nødvendig både ut fra kortsiktige og langsiktige økonomiske og demografiske

utfordringer. Men rådmannen vil likevel påpeke at smartby, digitalisering og forbedringsarbeid også gir

nye muligheter til å skape nye og bedre tjenester til innbyggerne uavhengig av økonomiske rammer.

Innovasjon og omstilling kan bare realiseres gjennom målrettet arbeid over tid av ledere og

medarbeidere. Stavanger kommune vil fortsette satsingen på kompetanseutvikling, gode

arbeidsprosesser, godt arbeidsmiljø og godt lederskap.

 

Stavanger 28. oktober 2016

Per Kristian Vareide                                                                                 Olve Molvik

rådmann                                                                                                           konst. direktør økonomi
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RÅDMANNENS FORSLAG

22  UUttffoorrddrriinnggeerr  oogg  mmuulliigghheetteerr
Stavanger står overfor store samfunnsutfordringer, med usikkerhet knyttet til sysselsetting og

befolkningsutvikling. Utviklingen i olje- og gassnæringen har ført til høyere arbeidsledighet og behov for omstilling

av det regionale næringslivet. Kommunen skal fortsette det tette samarbeidet med næringslivet, akademia og

andre aktører med mål om å legge til rette for videre næringsutvikling og høy sysselsetting. Økende forskjeller

innen levekår må begrenses. Grunnlaget for god helse legges tidlig i livsløpet. Kommunen skal videreføre tidlig

innsats og forebygging for å bedre egenmestring og folkehelse blant innbyggerne.

Byplanlegging og byutvikling må vektlegge samordnet areal- og transportplanlegging for å minimalisere

transportarbeidet. Det må også legges bedre til rette for miljøvennlig transport, som et ledd i å og bidra til å løse

byens klimautfordring.

Det økonomiske handlingsrommet må forbedres for å sikre kommunen en bærekraftig utvikling og evne til å møte

framtidige utfordringer. Dette vil kreve større endringer i arbeidsformer, tjenesteleveranser og

samhandlingsmønstre. Et langsiktig fornyings- og omstillingsarbeid skal gjennomføres i hele organisasjonen.

2.1 Innledning

2.2 Sysselsetting og
befolkningsutvikling

2.3 Velferd og folkehelse

2.4 En klimarobust by

2.5 Verdibevaring

2.6 En handlekraftig organisasjon
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 2 UTFORDRINGER OG MULIGHETER

22..11  IInnnnlleeddnniinngg

Våren 2016 inngikk Stavanger en intensjonsavtale med Finnøy og Rennesøy om å etablere en ny felles

kommune. Målet er blant annet å styrke regionens attraktivitet og konkurransekraft for å sikre framtidig

bosetting, arbeidsplasser, gode transportløsninger og velferdstjenester.

Kommuneplanen

Kommuneplanen består av to hoveddeler, samfunnsdelen med mål og strategier og arealdelen med bestemmelser o

Samfunnsdelen for Stavanger 2014-2029 har følgende fem mål:

En god by å bo i

Mangfold og deltakelse

Regionsenter med internasjonalt engasjement

Robust og nyskapende næringsliv

Handlekraftig organisasjon

Vedtatte mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel inngår i grunnlaget for handlings- og økonomiplanen og

tjenesteområdenes budsjett.

Handlings- og økonomiplanen har en tidshorisont på fire år og rulleres årlig med årsbudsjettet. Mål og strategier for å

møte utfordringene i perioden 2017-2020 bygger på gjeldende planer, planprosesser og kommunal planstrategi.

Utfordringene og mulighetene i HØP 2017-2020 reflekterer arbeidet med Planstrategi 2016-2019. Planstrategien

tar stilling til hvilke samfunnsutfordringer som skal møtes av nye, eller revidering av eksisterende planer.

Planprogrammet skal beskrive tema og gjennomføring av planprosessen.

Kommuneplanen har en tidshorisont på 16 år og rulleres hvert fjerde år. Sammen med tematiske planer

gir Kommuneplanen overordnede føringer for Handlings- og økonomiplanen. Planene finnes i

planoversikten i kapittel 9.

Kommuneplan for Stavanger 2014-2029 viser at kommunen retter innsatsen mot regionalt samarbeid,

folkehelse og utbygging av en tettere bebygd by.

Figuren under viser sammenhengen mellom elementene i det kommunale planarbeidet:

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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Planstrategi

Kommuneplan

PlanprogramHandlings- og 
økonomiplan

Virksomhets- 
planer

Årsrapport

1-årshjul 4-årshjul

Figur 2.1 Det kommunale planarbeidet

I det følgende beskrives hovedtrekkene i kommunens utfordrings- og mulighetsbilder for kommende

planperiode. Sammen med mål, strategiske valg for å møte utfordringene og indikatorer for

måloppnåelse, vil dette danne utgangspunkt for å prioritere tiltak det skal satses på i de enkelte

tjenesteområdene. En nærmere beskrivelse av prioriterte tiltak finnes i tjenestekapitlene.
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 2 UTFORDRINGER OG MULIGHETER

22..22  SSyysssseellsseettttiinngg  oogg  bbeeffoollkknniinnggssuuttvviikklliinngg

Sysselsettingen i regionen påvirker flyttestrømmene, og er avgjørende for befolkningsutviklingen.

Nedskjæringer i olje- og gassnæringen har ført til høyere arbeidsledighet og behov for omstilling av det

regionale næringslivet. Byen og regionen har et innovativt og internasjonalt næringsliv, med betydelig

evne og vilje til endring og utvikling. Det er god samhandling mellom næringslivet, myndigheter, frivillig

sektor og forsknings- og utdanningsmiljøer. Stavanger kommune har en viktig rolle i å legge til rette for

at næringslivet kan ta i bruk eksisterende kompetanse i nye sektorer og kunne skape nye arbeidsplasser.

For eksempel er kompetanse knyttet til teknologi for effektiv energiproduksjon- og bruk, erfaringer det

bygges videre på ved utvikling av næringsklynger innen velferdsteknologi, avansert mekanisk

verkstedindustri, løsninger for smarte byer og hjem og IKT mer generelt.

Stavanger skal være en attraktiv by for unge i etableringsfasen. For å oppnå dette skal kommunen bidra

til videre utvikling av Stavanger som universitetsby, tilrettelegge for flere arbeidsplasser og et attraktivt

boligtilbud for denne befolkningsgruppen.

Befolkningsutviklingen danner utgangspunkt for planlegging av tjenestebehov, som igjen påvirker

kommunens økonomi. I 2015 var befolkningsveksten i Stavanger på 0,4 prosent, og det er lavere enn de

foregående årene. I arbeidet med Handlings- og økonomiplanen er det lagt til grunn en befolkningsvekst

økende fra 0,5 til 0,8 prosent. Usikkerheten knyttet til sysselsettings- og befolkningsutviklingen er

imidlertid stor.

Tabellen og figuren nedenfor viser hvordan en slik framskrivning av folkemengden for planperioden

2017-2020 vil fordele seg på aldersgrupper:

Befolkningsendring i prosent i perioden 2016-2020

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

Alder 2016 2017 2018 2019 2020

0-5 10 287 10 076 9 922 9 913 9 954

6-15 15 829 16 014 16 170 16 276 16 288

16-66 91 647 91 826 91 891 92 349 92 755

67-79 10 331 10 795 11 362 11 751 12 266

80 + 4 550 4 562 4 561 4 616 4 687

SUM 132 644 133 272 133 906 134 905 135 950

Tabell 2.1 Befolkningsframskriving for planperioden 2017-2020: Folkemengde per 1.
januar
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De største målgruppene for kommunale tjenester er barn og unge i alderen 1 til 15 år og innbyggere

eldre enn 67 år. Antall barn i barnehagealder forventes å gå noe ned de nærmeste tre årene før det øker

igjen. Antallet barn i skolealder antas å ha en relativt lav vekst i hele planperioden. Veksten i

aldersgruppen 16 til 66 år, som inkluderer personer i yrkesaktiv alder, forventes å bli lavere enn

foregående år. Gruppen fra 67 til 79 år antas å ha størst prosentvis vekst i planperioden. Innbyggere

eldre enn 80 år forventes å ha en relativt liten prosentvis vekst det første året, for så å være stabil det

påfølgende året og vokse litt igjen de to siste årene i planperioden. I årene etter planperioden forventes

imidlertid betydelig vekst i aldersgruppen eldre enn 80 år. Hjelpebehovet vil sannsynligvis tilta i tråd

med økt levealder, og det antas at hjelpebehovet kommer senere i livsløpet enn i dag. En aldrende

befolkning forventes å ha økt behov for helse- og omsorgstjenester, noe som vil kreve omstillinger og

utvikling av nye arbeidsmåter. Kommunen vil i tiden framover prioritere forebygging, tidlig innsats og

utvikling av teknologiske hjelpemidler i samarbeid med næringslivet.

Det forventes redusert befolkningsvekst, og en befolkning som blir eldre. Statistikkvedlegget utdyper

dette.

Det er usikkert hvor mange asylsøkere og flyktninger kommunen skal ta i mot og bosette i tiden

framover. Det er derfor vanskelig å planlegge behovet for tjenester og boliger, og følgelig også

økonomien knyttet til dette.

Utvikling av nye boliger og tilrettelegging av eksisterende boliger må gjennomføres slik at det bidrar til

en balansert befolkningsutvikling.

Behovet for boliger til eldre eneboende og usikkerheten knyttet til bosetting av asylsøkere og

flyktninger er spesielt utfordrende for kommunen. Boligtype og kvaliteten i boligområdene må være

attraktiv. Gode servicetilbud, sosial infrastruktur, møteplasser og rom for fysisk aktivitet er viktig.

Figur 2.2 Befolkningsframskriving for planperioden 2017-2020: Folkevekst

2016 2017 2018 2019 2020

0-5 6-15 16-66 67-79 80+ Samlet
-3 %

-2 %
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Mål

Tilrettelegge for næringsutvikling og flere arbeidsplasser

Tilby et tilstrekkelig antall boliger i gode bomiljø for alle

Befolkningsvekst

Tilrettelegge for næringsutvikling og flere arbeidsplasser

Stavanger kommune arbeider aktivt med å legge til rette for næringsutvikling og flere arbeidsplasser.

Antall sysselsatte og antall arbeidsplasser i Stavanger er indikatorer som overvåker statusen på næringsutviklingen

og utviklingen i antall arbeidsplasser i kommunen. Målsetningen er en jevn vekst som grunnlag for en forutsigbar

struktur på kommunens tjenestetilbud og økonomi.

Tilby et tilstrekkelig antall boliger i gode bomiljø for alle

Stavanger kommune skal legge til rette for at det tilbys et tilstrekkelig antall boliger for alle i gode bomiljø.

Alle husholdninger skal være i stand til å etablere seg i en eid eller leid bolig med hensiktsmessig standard, størrelse,

beliggenhet og pris. Boligbyggingen vil variere fra år til år og er blant annet avhengig av befolkningsutvikling og

demografi, plasseringen til nye og eksisterende næringslokaler, tilgang på offentlig tjenestetilbud og transport.

Befolkningsvekst

Befolkningsutviklingen danner grunnlaget for planlegging av tjenestebehovet og kommunens økonomi.

Befolkningsutviklingen består av to komponenter: Netto innvandring (summen av innenlandsk og utenlandsk

innflytting og utvandring i Stavanger kommune) og fødselsoverskuddet (differansen mellom fødsler og dødsfall per

år).

Stavanger kommune legger til grunn netto befolkningsvekst fram til 2034 på om lag 1 % per år.

Strategiske valg for å møte utfordringene

Befolkningsutviklingen påvirkes av flere faktorer, spesielt sysselsetting. Kommunen vil i samarbeid med

næringslivet og akademia fortsette tilrettelegging for å bevare og skape arbeidsplasser. Stavanger

kommunes bidrag gjennom innovasjonsmidler og støtte til næringsutvikling vil også fortsette.

Vekstfondets tiltak og investeringer vil bli en viktig del av kommunens arbeid for å sikre økt

næringsutvikling og innovasjon i skjæringspunktet mellom næringsliv, forskning, innbyggere og

kommunen. Stavanger kommune har i stor grad organisert arbeidet knyttet til næringsutvikling i felles

regionale satsinger, som Greater Stavanger og Forus næringspark. Samarbeidspartnerne

Stavangerregionens Europakontor og Region Stavanger følger opp deler av kommunens næringsarbeid,

og de ivaretar også deler av Stavanger kommunes internasjonale arbeid.

I tillegg til sysselsetting, er det også andre faktorer som påvirker kommunens befolkningsutvikling. Det

gjelder blant annet tilgang til attraktive boliger, et velfungerende transportsystem, kvalitet på offentlig

tjenestetilbud og kultur- og fritidstilbud.

De fleste boligene bygges av private aktører. Kommunen har et boligsosialt ansvar overfor grupper som

ikke kommer inn på boligmarkedet på egen hånd. Kommunen bidrar også gjennom god planberedskap og

effektiv plan- og byggesaksbehandling. Stavanger kommune har nylig opprettet to kommunale foretak,

Stavanger utvikling KF og Stavanger bolig KF. Foretakene skal gjennom samarbeid med private aktører,

blant annet bidra til å utvikle viktige utbyggingsområder og sørge for en målrettet boligproduksjon,
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deriblant boliger for vanskeligstilte.

Kommunens bidrag til et velfungerende transportsystem, kvalitet i det offentlige tjenestetilbudet og

kultur- og fritidstilbud beskrives i tjenestekapitlene.

De forventede demografiske endringene preger kommunens planlagte investerings- og driftsnivå.

Indikatorer for måloppnåelse

Klikk her for å se indikatorer og målsetninger knyttet til hvert mål.

Mål: Tilrettelegge for næringsutvikling og flere arbeidsplasser  

Indikator Målsetning

Antall sysselsatte i Stavanger Vekst

Antall arbeidsplasser i Stavanger Vekst

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

Indikator Målsetning

Boligbygging i andel av årlig byggeprognose 100 % av byggeprognosen

Mål: Befolkningsvekst  

Indikator Målsetning

Netto befolkningsvekst
-Netto innvandring (Summen av innenlandsk og utenlandsk)
-Fødselsoverskudd

1 % økning per år
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 2 UTFORDRINGER OG MULIGHETER

22..33  VVeellffeerrdd  oogg  ffoollkkeehheellssee

Sammenliknet med mange andre land har Norge en relativt jevn fordeling av inntekt, utdanning, helse,

bolig og andre velferdsgoder. De sosiale ulikhetene øker imidlertid og reproduseres i stor grad.

Folkehelseprofilen for Stavanger viser at 22 prosent av elevene faller ut av videregående skole. I tillegg

til at dette er et problem for den enkelte elev, er frafallet en stor samfunnsutfordring som innebærer

lavere yrkesdeltakelse og høyere utgifter til trygd og sosialstønad. Ungdomsundersøkelsene viser

imidlertid at de fleste ungdommer i Stavanger har en god oppvekst.

Levekårsundersøkelser viser at levekårene i Stavanger varierer geografisk i en «lappeteppestruktur» –

uten noen klar øst-vest deling. Denne strukturen utfordres nå, og utviklingen går i retning av mer

sammenhengende områder med levekårsutfordringer. Stavanger har større inntektsulikheter enn landet

for øvrig, og sammen med forskjeller i levealder mellom de med lav og høy utdanning peker dette i

retning av større sosiale ulikheter i levekår, levevaner og helse.

Med vekst i arbeidsledigheten og bosettingen av flyktninger vil andel fattige barn øke. Tiltak for de

fattige barna og tiltak for å få foreldrene i jobb er viktig. Utviklingen innenfor sosialhjelpsområdet må ha

høy oppmerksomhet.

Grunnlaget for god helse legges tidlig i livsløpet. Stavanger kommune vil fortsatt satse på forebygging og

tidlig innsats. Barnehager og skoler er viktige for utjevning av sosial ulikhet. Barnehagene og skolene skal

blant annet bidra til å gi barn og unge kompetansen den enkelte og samfunnet trenger i framtiden.

Erfaringer viser at antallet barn og unge som trenger et individuelt tilrettelagt barnehage- og skoletilbud

øker. Tidlig innsats er derfor et prioritert område for å forebygge framtidige helse- og

levekårsutfordringer.

Utjevning av sosiale helseforskjeller gjennom folkehelsearbeid fortsetter. Folkehelsesatsingen er basert

på tverrfaglig samarbeid og involverer frivillig sektor og organisasjoner utenfor kommunen.

Levekårsløftet i nordøstre del av Storhaug er iverksatt for å bedre levekårene i den delen av byen.

Gjennom slike områdesatsinger skal kommunen i samarbeid med lokale ressurser bidra til fysiske, sosiale

og miljømessige forbedringer.

Det er høye forventninger til kommunale tjenester, både med hensyn til kvalitet, volum og individuelle

tilpasninger. Grensene mellom eget ansvar og det offentliges ansvar for velferd og helse må tydeliggjøres

framover. Kommunale tjenester må understøtte den enkeltes vilje og evne til å mestre egen hverdag.

Samtidig vil det bli behov for nye løsninger og arbeidsmåter. For at den enkelte skal kunne ha et aktivt liv

og klare seg selv, skal det fremdeles satses på forebygging, rehabilitering, velferdsteknologi og sosiale

nettverk. Arbeidet med å redusere behovet for institusjonsplasser gjennom satsing på Leve HELE LIVET

fortsetter. Endringer i sykdomsbilde og -omfang skaper behov for kommunal kompetanse og

tjenestetilpasning. Det er viktig å sikre tilgang på fagpersonell og rekruttering til sektoren.

En voksende innvandrerbefolkning krever økt kunnskap om helsevaner. Når det gjelder bosetting og mer

langsiktig integrering av flyktninger, er samarbeidet med frivillig sektor viktig for kommunen.

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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Mål

Ruste barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i samfunns- og arbeidsliv

Egenmestring og god helse gjennom hele livet

Redusere sosiale ulikheter

Gode tjenester til personer med behov for bistand og oppfølging

Inkludering og god integrering av flyktninger

Ruste barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i samfunns- og arbeidsliv

Resultater på nasjonale prøver og gjennomføring i VG1 i Stavanger kommune

Utdanning er viktig for å ruste barn og unge til å klare seg godt som voksne. Resultatene på nasjonale prøver på 5. og

8. trinn viser hvor godt Stavanger kommune er i stand til å forberede barn og unge til å bli aktive og skapende

deltakere i samfunns- og arbeidsliv.

Gjennomføringsgraden på VG1 gir en indikasjon på i hvor stor grad Stavanger-skolen har lykkes i å gi elevene et faglig

grunnlag for å gjennomføre videregående opplæring. Ungdom som ikke gjennomfører VG1 har en større risiko for å

oppleve sosiale problemer som voksne.

Stavanger kommune har som målsetning at flest mulig elever skal gjennomføre VG1, med en gjennomføringsgrad på

85 % eller høyere.Målsetningen er begrunnet med at Stavanger kommune ønsker å være bedre enn gjennomsnittet på

både nasjonale prøver og gjennomføringsgrad VG1.

Egenmestring og god helse gjennom hele livet

Beskrivelse av indikatorene

Andel innbyggere over 80 år uten hjemme- og institusjonstjenester

Leve HELE LIVET er Stavanger kommunes strategi for å utsette behovet for hjemme- og institusjonstjenester blant

byens befolkning. Målsetningen for andelen eldre over 80 år uten hjemme- og institusjonstjenester er en økning med

0,5 – 1 prosentpoeng av populasjonen per år. Per 31.12.2015 var andelen 40,9 %.

Målsetningen på indikatoren er fastsatt basert på en helhetlig vurdering.

Andel av ressursene i hjemmebaserte tjenester til opplæring og rehabilitering

Leve HELE LIVET er Stavanger kommunes strategi for å utsette behovet for hjemme- og institusjonstjenester blant

byens befolkning. Et satsingsområde er å styrke ressursandelen til hjemmebaserte tjenester knyttet til opplæring og

rehabilitering fra dagens 7,5 % og med 1-2 prosentpoeng per år. Per 31.12.2015 var andelen 7,5 %.

Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig. Opplæring og

rehabilitering bidrar til at flere kan mestre egen hverdag. Målsetningen på indikatoren er satt til 1-2 % økning per år

basert på en helhetlig vurdering.

Dekningsgrad helsesøstre

Stavanger kommune skal gjennom sin satsning Tidlig innsats identifisere og følge opp barn og unge med behov for

hjelp. Indikatoren viser dekningsgrad av helsesøstre, fordelt på barnetrinnet og ungdomstrinnet.

Målsetningen er 300 elever per 100 % helsesøsterstilling i barneskolen og 550 elever per 100 % helsesøsterstilling i

ungdomsskolen.
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Redusere sosiale ulikheter

Beskrivelse av indikatorene.

Inntektsulikhet i Stavanger sammenlignet med landet for øvrig

Barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt

Inntekt regnes av mange som den indikatoren som forteller mest om levekår fordi inntekt er en ressurs som påvirker

tilgangen til mange andre arenaer. I en økonomi der de fleste varer og tjenester kan kjøpes, er størrelsen på inntekten

av stor betydning. Inntektsnivået vil blant annet ha betydning for deltakelse på boligmarkedet, utdanning og

fritidsaktiviteter.

Det nasjonale nivået på inntektsulikhet er 2,7 og nivået i Stavanger er 3,3. Stavanger kommune kan bidra til å

redusere inntektsulikheten. En reduksjon på 0,05 poeng per år er vurdert som realistisk.

Andel barn i familier med vedvarende lav inntekt er 9,4 % på landsbasis, og Stavanger kommune har som målsetning å

være under dette nivået.

Nye sosialhjelpsmottakere i alderen 18-30 år uten behov for stønad 3 måneder etter første utbetaling

Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-30 år som fremdeles mottar stønad 3 måneder etter første utbetaling, har en

vesentlig høyere risiko for å forbli sosialhjelpsmottakere. Stavanger kommune arbeider aktivt med å redusere

enkeltindividers behov for stønad og det er et langsiktig mål at flere enn 70 % av nye sosialhjelpsmottakere i alderen

18-30 år ikke har behov for stønad 3 måneder etter første utbetaling.

Økonomisk sosialhjelp skal være en midlertidig ytelse. Unge sosialhjelpsmottakere er en prioritert gruppe, og

kommunen skal intensivere oppfølgingen av denne gruppen. 70 prosent er et nytt og ambisiøst mål.

Gode tjenester til personer med behov for bistand og oppfølging

Beskrivelse av indikatorene

Gode tjenester til personer med behov for bistand og oppfølging

Brukerundersøkelser bidrar til å kartlegge kvaliteten på tjenestene som leveres av Oppvekst og levekår. På

levekårsområdet er det valgt å trekke inn svar på helhetlig tilfredshet fra brukerundersøkelsene på sykehjem

(korttids- og rehabiliteringsplasser), hjemmesykepleie og pårørendeundersøkelse i bofelleskap for mennesker med

utviklingshemming.

De valgte bruker- og pårørendeundersøkelsene dekker store tjenesteområder innen levekårsområdet. Levekår skal

gjennomføre store omstillings- og omorganiseringsprosesser i planperioden. Kommunen har et høyt ambisjonsnivå

for tilfredsheten på tjenestene som leveres. Målsettingen er fastsatt til 80 poeng i alle bruker- og

pårørendeundersøkelsene på levekårsområdet.

Ventelister i bofelleskap med stasjonær bemanning

Stavanger kommune har venteliste på plass i bofellesskap med stasjonær bemanning, og framskrivinger viser at

kommunen kan regne med en økning i antall personer med behov for et botilbud. Bofellesskapene vil bli omorganisert

i 2017 for å legge til rette for forbedret helhetlig styring og effektiv ressursutnyttelse. Stavanger kommune arbeider

aktivt med å tilpasse botilbudet med behovet til brukerne.

Målsetningen for indikatoren er fastsatt til 10 % reduksjon basert på en helhetlig vurdering.
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Inkludering og god integrering av flyktninger

Beskrivelse av indikatorene

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage sammenlignet med innvandrerbarn

Barnehage er vurdert som en av de mest effektive arenaene for integrering av innvandrerbarn.

Målsetningen er basert på at dagens nivå er 89 %, og Stavanger kommune har som ambisjon å øke andelen hvert år.

Andel sysselsatte etter gjennomført introduksjonsprogram

Sysselsetting er et meget effektivt verktøy for integrering, og bidrar i tillegg til å redusere sosiale ulikheter.

Nasjonale måltall for sysselsetting og/eller aktivitet er satt til at minst 55 % av deltakerne i introduksjonsprogrammet

skal starte direkte i arbeid eller utdanning etter endt program og at 70 % skal være i arbeid eller utdanning innen ett

år etter endt introduksjonsprogram. Stavanger kommune følger de nasjonale måltallene.

Strategiske valg for å møte utfordringene

Skole og barnehage skal gi barn og unge den kompetansen det er behov for i framtiden. Skolen og

nærmiljøet er også viktige arenaer for sosial inkludering og utjevning. Tidlig innsats overfor barn og unge

for å forebygge utenforskap og framtidige helse- og levekårsutfordringer skal prioriteres.

Stavanger kommune vil videreføre arbeidet med levekårsløft i større deler av det sammenhengende,

sentrumsnære byområdet som har levekårsutfordringer.

Kommunen vil forebygge helseproblemer gjennom tilrettelegging for aktivitet og sunn livsstil. Byen skal

utvikles med et godt tilbud av turveier, friområder, idrettsområder og grønn infrastruktur. Stavanger skal

også ha spesielt tilrettelagte tilbud for dem som trenger hjelp til å mestre egen hverdag bedre.

Kommunens skal forsterke satsingen på Leve HELE LIVET, blant annet ved bruk av ny teknologi.

Eldre mennesker er en ressurs som i sterkere grad må involveres i samfunnets ulike oppgaver.

Stavanger kommune vil stimulere til frivillig innsats, blant annet i integreringsarbeidet med en voksende

innvandrerbefolkning. Det er et stort kompetansebehov blant helse- og omsorgspersonell når det

gjelder innvandrergruppers helse, sykdomsforståelse, risikofaktorer og sammenhengen mellom

migrasjon og helse. I tillegg er kjennskap til kulturelle utfordringer viktige for å sikre innvandrere en

likeverdig helse- og omsorgstjeneste.
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Indikatorer for måloppnåelse

Klikk her for å se indikatorer og målsetninger knyttet til hvert mål.

Mål: Ruste barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i samfunns- og arbeidsliv  

Indikator Målsetning

Gjennomsnitt nasjonale prøver 5.trinn >52,5 poeng

Gjennomsnitt nasjonale prøver 8.trinn >52,5 poeng

Gjennomføringsandel VG1 > 85 %

Mål: Egenmestring og god helse gjennom hele livet  

Indikator Målsetning

Andel innbyggere over 80 år uten hjemme- og
institusjonstjenester

Økning med 0,5-1 prosentpoeng per år fra 40,9% pr
31.12.2015

Andel av ressursene i hjemmebaserte tjenester til
opplæring og rehabilitering

Økning med 1-2 prosentpoeng per år fra 7,5 % pr
31.12.2015

Dekningsgrad helsesøstre
300 elever per 100% stilling i barneskolen og 550 elever
per 100% stilling i ungdomsskolen

Mål: Redusere sosiale ulikheter  

Indikator Målsetning

Inntektsulikhet i Stavanger sammenlignet med landet for øvrig
Reduksjon med 0,05 per år fra dagens nivå i
Stavanger (3,3) Nasjonalt nivå: 2,7

Barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt < 9,4 %

Nye sosialhjelpsmottakere mellom 18-30 år som ikke mottar
sosialhjelp 3.mnd etter første utbetaling

> 70 %

Mål: Gode tjenester til personer med
behov for bistand og oppfølging

 

Indikator Målsetning

Helhetlig tilfredshet i brukerundersøkelser
på levekårsområdet

> 80 poeng på brukerundersøkelsene knyttet til Hjemmesykepleie,
Sykehjem og Bofellesskap for mennesker med utviklingshemming

Ventelister i bofellesskap med stasjonær
bemanning

10 % reduksjon per år

Mål: Inkludering og god integrering av flyktninger  
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Mål: Inkludering og god integrering av flyktninger  

Indikator Målsetning

Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage sammenlignet
med innvandrerbarn

> 89 %

Andel sysselsatte etter gjennomført
> 55 % etter introduksjonsprogram og > 70 % ett
år etterpå

Andel bosatte flyktninger 100 % ved utgangen av året
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 2 UTFORDRINGER OG MULIGHETER

22..44  EEnn  kklliimmaarroobbuusstt  bbyy

Stavanger må, som alle andre byer, redusere sine klimautslipp. De lokale, direkte klimagassutslippene i

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

Transport utgjør rundt to tredeler av Stavangers direkte klimagassutslipp. Stavanger har vedtatt mål om

å redusere direkte utslipp av klimagasser med 20 prosent i 2020 i forhold til utslippene i 1991.

Utslippene har økt siden 1991, og måloppnåelse i 2020 krever en reduksjon på ca. 30 prosent av dagens

utslippsnivå. Kommunen må derfor stimulere til fossilfri transport. Gjennom god areal- og

transportplanlegging skal kommunen legge til rette for kort avstand mellom innbyggernes daglige

gjøremål slik at disse kan gjennomføres ved gange, sykling og kollektivtransport.

Energi- og varmeløsninger som ikke er basert på fossile brensler, og bedre energistyring av bygg gir

positiv klimaeffekt og kan åpne nye muligheter for næringsutvikling.

Klimaendringene vil kunne gi havnivåstigning, som igjen kan gjøre lavtliggende områder utsatte for

oversvømmelser, og andre ekstremværhendelser. Klimaendringer kan komme til å endre rammene for

kommunale oppgaver, eksempelvis hvor og hvordan det bygges, drift og vedlikehold av infrastruktur,

behov for helsetjenester, hvilke næringer og bedrifter kommunen bør tilrettelegge for, og forvaltning av

naturen.

Mål

Begrense klimagassutslippene

Omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn

Stimulere til fossilfri transportsektor og energi- og varmeløsninger

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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Begrense klimagassutslippene

Beskrivelse av indikatorene

Vekst i biltransport

I arbeidet med å redusere klimagassutslippene er redusert bruk av bil et viktig virkemiddel.

Målsetningen om 0-vekst er i samsvar med målsetningen for hele regionen i Bypakke Nord-Jæren.

Totalt energiforbruk (kWh/m2) fra kommunale bygg

Stavanger kommune har forpliktet seg til å redusere energiforbruket.

Totalt spesifikt energiforbruk er energiforbruket til alle formålsbygg med normal drift gjennom året. Bygninger som

for eksempel har oppstart om høsten vil ikke være med i datagrunnlaget. Utleieboliger og utleiebygg vil heller ikke

være med i datagrunnlaget.

Stavanger kommune har en målsetning om at veksten i energiforbruket skal være mindre enn 3 % per år.

CO2 tonn utslipp fra kommunale bygg

Stavanger kommune har forpliktet seg til å redusere CO2-utslipp.

C02-utslipp beregnes på bakgrunn av årlig energiforbruk fra kommunens energikilder og multipliseres med

tilhørende C02-faktor i henhold til Fremtidens byer/ZEB. For boliger inngår ikke utleieboliger i datagrunnlaget.

Stavanger kommune har en målsetning om at CO2-utslipp skal reduseres med 2% per år.

Omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn

Beskrivelse av indikator

Overskridelse av nasjonal målsetning for bedre luftkvalitet

Konsentrasjonen av støvpartikler er et godt mål på luftkvalitet.

Målsetningen om maksimalt 7 overskridelser (50 µg/m³ per døgn for PM10) er basert på regjeringens nasjonale mål

for luftkvalitet.

Stimulere til fossilfri transportsektor og energi- og varmeløsninger

Beskrivelse av indikator

Reisevaner ved bruk av miljøvennlig transport

Flere tiltak er iverksatt for å stimulere til bruk av fossilfri transport. Eksempler på slike tiltak er sykkelstamvei,

bysykler og Hjem-Jobb-Hjem. Økt bruk av fossilfri transport i reisevaneundersøkelsen vil gi en indikasjon på effekten

av disse satsningene.

Strategiske valg for å møte utfordringene

Iverksetting av fysiske tiltak alene er ikke tilstrekkelig for å nå miljø- og klimamålene.

Holdningsskapende arbeid er også nødvendig. Det må gjøres attraktivt å velge atferd og løsninger som

er mindre belastende for miljøet, og skapes stolthet og entusiasme rundt slike valg, blant annet gjennom

kampanjer og tiltak for økt gange, mer sykkelbruk og økt bruk av kollektivtransport.

Arealplanlegging, privat og offentlig infrastruktur og bygninger må dimensjoneres for å takle store

mengder nedbør.
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Byplanlegging og byutvikling må samordne areal- og transportplanleggingen for å minimalisere

transportbehovet. Kort avstand fra kollektivtransport til bolig og arbeidsplass er også viktig.

Kommunens kunnskap og kompetanse om klimaspørsmål og -løsninger må kontinuerlig videreutvikles,

både internt og i samarbeid med eksterne kompetansemiljøer. Stavanger vil arbeide for å være en

attraktiv by for investeringer og fagkompetanse innenfor klima og miljø.

Indikatorer for måloppnåelse

Klikk her for å se indikatorer og målsetninger knyttet til hvert mål

Mål: Begrense klimagassutslippene  

Indikator Målsetning

Vekst i biltransport 0-vekst i personbiltransport

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

C02 tonn utslipp fra kommunale bygg 2 % reduksjon per år

Mål: Omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn  

Indikator Målsetning

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

Mål: Stimulere til fossilfri transportsektor og
energi- og varmeløsninger

 

Indikator Målsetning

Reisevaner ved bruk av miljøvennlig transport
1 prosentpoeng forbedring per år for andel reisende med
sykkel, kollektivt eller til fots.
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 2 UTFORDRINGER OG MULIGHETER

22..55  VVeerrddiibbeevvaarriinngg

Verdibevaring av eiendom handler om mer enn bare bygningsmessig vedlikehold. Kommunen sine

formålsbygg har også utearealer som må vedlikeholdes for å bevare bruksverdien. Kommunale veier må

vedlikeholdes. Ledningsnett og pumpestasjoner må fornyes for å sikre helsemessig og god

vannforsyning, redusere vannlekkasjer, unngå forurensning ved utslipp av avløpsvann og redusere

oversvømmelser som følge av begrenset kapasitet i ledningsnettet. Historiske bygg og eiendommer må

også ivaretas.

Økonomisk handlingsrom og helhetlig prioritering avgjør rekkefølgen av vedlikeholdet, og hvor raskt det

bygningsmessige vedlikeholdsetterslepet kan reduseres. Behovet for aktiviteter relatert til

verdibevaring er betydelig. Finansiering av verdibevarende vedlikehold for hele bygningsmassen må

derfor skje over flere perioder.

Formålsbygg må være funksjonelle, fleksible og framtidsrettede med program for funksjons- og

kapasitetsendringer. Bygg kan for eksempel brukes på nytt til andre formål, særlig ved renovering bør

dette vurderes. Kommunale bygg må kunne gi rom for framtidens arbeidsplasser.

Mål

God teknisk standard på kommunale bygg og anlegg

Langsiktig forvaltning

Tilstrekkelig dokumentasjon av tilstanden til kommunens bygg og anlegg

Smarte løsninger for å minimalisere vedlikeholdsbehovet på nye bygg og anlegg

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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God teknisk standard på kommunale bygg og anlegg

Beskrivelse av indikatorene

Registrert tilstand formålsbygg

Tilstandsgrad er en objektiv vurdering av tilstanden til formålsbyggene. Indikatoren viser gjennomsnittlig tilstand for

hver gruppe av formålsbygg. Skalaen går fra 0-3.

Målsetningen til Stavanger kommune er at alle formålsbygg, som et minimum, skal ha tilstandsgrad 1.

Vedlikeholdsetterslep

Vedlikeholdsetterslepet er avviket mellom ønsket og faktisk tilstand på bygg og anlegg. Økonomisk handlingsrom og

helhetlig prioritering avgjør rekkefølge og omfang på gjennomføring av vedlikehold og hvor raskt det

bygningsmessige vedlikeholdsetterslepet kan reduseres.

Målsetningen for vedlikeholdsetterslepet i Stavanger er 0 % vekst.

Fornyelsestakt vann- og avløpsnett

Stavanger kommune har som mål at vann- og avløpsnettet skal fornyes med minimum 1% per år for å sørge for god

teknisk standard.

Langsiktig forvaltning

Beskrivelse av indikator

Middels Holte-sats

Middels Holte-sats er det ressursbehovet som kreves for å verdibevare bygningsmassen og forebygge

vedlikeholdsetterslep. Indikatoren viser hvor stor gjennomsnittlig andel av middel Holte-sats som er allokert til

kategorien formålsbygg.

For å verdibevare bygningsmassen og forebygge vedlikeholdsetterslepet er Stavanger kommunes ambisjon at alle

bygg får tildelt middels Holte-sats.

Tilstrekkelig dokumentasjon av tilstanden til kommunens bygg og anlegg

Beskrivelse av indikator

Tilstandsvurderte bygninger i år

Indikatoren viser hvor mange bygg som er blitt tilstandsvurdert av Stavanger Eiendom inneværende år.

Stavanger kommune har som målsetning å gjennomføre minimum 140 tilstandsvurderinger av bygg hvert år.

Smarte løsninger for å minimalisere vedlikeholdsbehovet på nye bygg og anlegg

Beskrivelse av indikator

Vannforbruk

Redusert vannforbruk indikerer mindre lekkasje og behov for vedlikehold på VA-infrastruktur.

Stavanger kommune har som mål at vannforbruket skal være maksimum 17 millioner kubikkmeter per år i 2020.
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Strategiske valg for å møte utfordringene

Kommunen må prioritere nøye hva den skal bygge, og hvilke bygg som skal renoveres og rehabiliteres,

vedlikeholdes, selges og kjøpes.

Nye bygg har FDV-kostnader (forvaltnings- drifts- og vedlikeholdskostnader) tilsvarende middels

Holte-sats, slik at det blir rom for verdibevarende vedlikehold og god teknisk standard. Etter hvert vil

dette gjelde for alle bygg.

Holte-modellen

Kategorisering av standard for FDV-kostnader til kommunens bygningsmasse tar utgangspunkt i Holthe-modellen, s

Lav sats innebærer bare forefallende vedlikehold og konsekvenser vil være gradvis nedjustering av standarden og

vekst i vedlikeholdsetterslepet. Middels Holthe-sats innebærer verdibevarende vedlikehold. Høy Holthe-sats gir

mulighet for utvikling av bygget basert på standardheving og forskriftskrav.

Tilstandsgrad

Nybygg har tilstandsgrad 0. Tilstandsgrad 1 brukes på bygg som er bra, 2 på bygg som er dårlige og 3 tilsier rivning a

Vis mer

Smartby-løsninger og andre nye metoder må benyttes i vedlikeholdsarbeidet. Vedlikeholdet må

innrettes med et langsiktig perspektiv, samtidig som omfanget av strakstiltak minimaliseres.

Vedlikeholdsstrategien skal følges opp med årlige befaringer, og detaljert tilstandsvurdering av alle bygg

hvert fjerde år. Tilstrekkelig dokumentasjon av bygningsmassen gir grunnlag for videre arbeid med

verdibevaring.

Kommunens vedlikeholdsplaner prioriterer strukturelle og tekniske tiltak for de forskjellige

bygningsgruppene. Offentlige pålegg blir prioritert, historiske bygg og eiendommer må også ivaretas.

…

…
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Indikatorer for måloppnåelse

Klikk her for å se indikatorer og målsetninger knyttet til hvert mål.

Mål: God teknisk standard på kommunale bygg og anlegg  

Indikator Målsetning

Registrert tilstandsgrad barnehage Gjennomsnitt: Tilstandsgrad 1

Registrert tilstandsgrad skole Gjennomsnitt: Tilstandsgrad 1

Registrert tilstandsgrad institusjoner Gjennomsnitt: Tilstandsgrad 1

Vedlikeholdsetterslepet 0 % vekst i vedlikeholdsetterslepet

Fornyelsestakt vann- og avløpsnett > 1 % per år

Mål: Langsiktig forvaltning  

Indikator Målsetning

Middels Holte-sats barnehage 100 % av alle bygg i formålskategorien

Middels Holte-sats skole 100 % av alle bygg i formålskategorien

Middels Holte-sats institusjoner 100 % av alle bygg i formålskategorien

Mål: Tilstrekkelig dokumentasjon av tilstanden til kommunens bygg og
anlegg

 

Indikator Målsetning

Tilstandsvurderte bygg per år
> 140 tilstandsvurderte bygg per
år

Mål: Smarte løsninger for å minimalisere vedlikeholdsbehovet på nye bygg og anlegg  

Indikator Målsetning

Vannforbruk < 17 mill. m3 i 2022
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22..66  EEnn  hhaannddlleekkrraaffttiigg  oorrggaanniissaassjjoonn

Kommunen står overfor utfordringer som krever større endringer i arbeidsformer, tjenesteleveranser,

kultur og samhandlingsmønstre. Det økonomiske handlingsrommet har endret seg de siste årene og

kommunens ambisjonsnivå og gjennomføringstempo må avstemmes i tråd med rammebetingelsene.

Digitalisering og bruk av ny teknologi er viktige faktorer for omstilling og framtidig handlekraft. Det er

behov for å styrke gjennomføringen av kommunens digitaliseringsarbeid for å bidra til mer effektivitet.

En innledende analyse av organisasjonen viser behov for å utvikle og ta i bruk nye styrings- og

organisasjonsformer. Organisasjonen må også styrke sine evner til å utvikle helhetlige løsninger på tvers

av etablerte strukturer.

Kommunen arbeider mye med forbedring, nytenkning og innovasjon. Det er imidlertid behov for å stake

ut en tydeligere felles retning for å systematisere dette arbeidet. Videre er det behov for å styrke både

kompetanse og innovative løsninger på tvers av organisasjonen, slik at kommunen kan realisere

nytteverdien av dette arbeidet overfor innbyggerne.

Sykefraværet i kommunen har ligget over måltallet de siste årene. Dette krever vedvarende høy

oppmerksomhet og mer målrettede tiltak. Både det generelle arbeidet med HMS og organiseringen av

HMS arbeidet (inkludert avvik- og varslingssystemer), må forbedres og videreutvikles.

Sektorovergripende internkontroll skal også videreutvikles, og det er startet et arbeid med å avklare

hvordan dette kan gjennomføres.

Stavanger kommune må ha kompetent ledelse og engasjerte medarbeidere for å være en attraktiv

arbeidsgiver. Kommunen må ha nødvendig kompetanse. Oppmerksomheten på å beholde og utvikle

medarbeiderne må videreføres.

Mål

Opprettholde det økonomiske handlingsrommet

God utnyttelse av arbeidskraft

Kompetente og engasjerte medarbeidere

Forbedret varslingskultur

Strategiske valg for å møte utfordringene

Utviklingen i kommunens økonomiske handlingsrom krever systematisk innsats for økt produktivitet,

fornying og effektivisering. I dette arbeidet vil digitalisering, forenkling og forbedring av

arbeidsprosesser stå sentralt.

Økende kompleksitet i behov krever nytenking og utprøving av løsninger på tvers. Kommunen må

tilrettelegge for økt involvering og samarbeid med innbyggere, interesseorganisasjoner, næringsliv og

akademia i plan- og beslutningsprosesser og i tjenesteleveranser.

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

24



Raskere endringstakt krever økt fleksibilitet og dynamikk i arbeidsprosesser, ledelse og organisering.

Forutsigbarheten i kommunens rammebetingelser reduseres, samtidig som skiftene i tjenestebehov

skjer raskere.

Opprettholde det økonomiske handlingsrommet

Beskrivelse av indikatorene

Netto driftsresultat

Stavanger kommune skal styre etter tildelte rammer. Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for

økonomisk balanse og er avgjørende for å nå øvrige finansielle mål over tid. Netto driftsresultat beskriver kommunens

økonomiske handlefrihet og viser hvor mye kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og

avsetning fra årets drift til senere disposisjon.

Stavanger kommune har i sin finansielle strategi innarbeidet at netto driftsresultat over tid bør ligger på om lag 3 % av

driftsinntektene.

Egenfinansiering av investeringer

Stavanger kommune har som målsetning at investeringer skal finansieres med minimum 50 % egenkapital.

Gjeldsgrad

Det langsiktige målet for kommunens finansiering ved bruk av gjeld, eksklusiv startlån, er en gjeldsgrad som ikke skal

overstige 60 %.

God utnyttelse av arbeidskraft

Beskrivelse av indikatorene

Sykefravær

Lavt sykefravær er gunstig både for arbeidsmiljøet og økonomien. Stavanger kommune har som målsetning at

sykefraværet i organisasjonen ikke skal overstige 6%.

Heltidsansatte i kommunen

For å utnytte organisasjonens tilgjengelige arbeidskraft har Stavanger kommune et langsiktig mål om at minimum 80

% av alle ansatte skal være ansatt i en fulltidsstilling. Fulltidsstilling er definert som minimum 80% stillingsbrøk.
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Kompetente og engasjerte medarbeidere

Beskrivelse av indikatorene

Ansattes engasjement

I perioder med omstilling og endring er det viktig å opprettholde både engasjement og nødvendig kompetanse blant

medarbeiderne. Indikatoren er en sammenfatning av fem spørsmål i medarbeiderundersøkelsen knyttet til ansattes

jobbengasjement og arbeidsglede.

Målsetningen er fastsatt til 70 %.

Gjennomføringsevne

God gjennomføringsevne, sammen med god økonomi og effektiv drift, er viktige faktorer for å opprettholde det

økonomiske handlingsrommet. Måltallet viser medarbeiderens opplevelse av Stavanger kommunes

gjennomføringsevne, som en indeks i medarbeiderundersøkelsen.

Helhetlig brukertilfredshet

God ledelse og engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse skal levere gode tjenester til brukerne. Helhetlig

brukertilfredshet i de viktigste brukerundersøkelsene skal være på minimum 70 %.

Forbedret varslingskultur

Beskrivelse av indikatoren

Registrering og saksbehandling av avvik

Helse, miljø og sikkerhet har høy prioritet i Stavanger kommune. Alle HMS-avvik skal rapporteres og behandles.

For å øke bevisstheten rundt HMS og synliggjøre rapportering av avvik, er målsetningen at antall innrapporterte saker

skal øke med 3 prosentpoeng for hvert år.

Innrapporterte avvik skal også saksbehandles slik at nødvendige tiltak kan implementeres. Målsetningen er at 100 %

av årlig innrapporterte avvik skal saksbehandles.

Rådmannen vil iverksette et langsiktig fornyings- og omstillingsarbeid i hele organisasjonen. Innsatsen

konsentreres i første omgang om følgende tre tverrgående satsinger:

Forenkling, forbedring og effektivisering

Digitalisering og smartby

Innbyggerinvolvering og samskapning

Satsingsområdene bygger på og understøtter hverandre, og de konkrete tiltakene vil ofte falle inn under

og gi effekter for flere eller alle områder.

Økt innsats for langsiktig fornying og omstilling krever investeringer i form av tid, arbeidskapasitet,

kompetanse og finansiering. Det må skapes handlingsrom for utviklingsarbeid og endringsledelse, og

verktøykassen for praktisk gjennomføring må utvides. Det må investeres for å kunne ta ut gevinster

senere.

Kommunen skal øke gjennomføring av risikostyring og utarbeiding av beredskapsplaner.

Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet skal vektlegge forebygging, styrket samhandling og

redusert sårbarhet overfor hendelser som kan sette liv og helse i fare. Risiko- og sårbarhetsanalyser
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(ROS-analyser) skal danne grunnlag for risikostyring og utarbeiding av beredskapsplaner.

Stavanger kommune vil fortsatt prioritere arbeidet mot voldelig ekstremisme. Arbeidet mot

radikalisering og voldelig ekstremisme må gjøres på en måte som ikke bidrar til stigmatisering og

generalisering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller sosioøkonomisk status.

Indikatorer for måloppnåelse

Klikk her for å se indikatorer og målsetninger knytet til hvert mål.

Mål: Opprettholde det økonomiske handlingsrommet  

Indikator Målsetning

Netto driftsresultat +/- 3 %

Egenfinansiering av investeringer > 50 %

Gjeldsgrad < 60 %

Mål: God utnyttelse av arbeidskraft  

Indikator Målsetning

Sykefraværet i organisasjonen < 6 %

Andelen heltidsansatte i Stavanger kommune > 80 %

Mål: Kompetente og engasjerte medarbeidere  

Indikator Målsetning

Ansattes engasjement > 70 %

De ansattes opplevelse av organisasjonens gjennomføringsevne > 70 %

Helhetlig brukertilfredshet målt i brukerundersøkelser > 70 %

Mål: Forbedret varslingskultur  

Indikator Målsetning

Antall rapporterte avvik > 3 prosentpoeng økning per år

Andel avvik som er saksbehandlet 100 % saksbehandling av innrapporterte avvik
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33  ØØkkoonnoommiisskkee  rraammmmeebbeettiinnggeellsseerr  oogg  pprriioorriitteerriinnggeerr
Endringene i kommunens økonomiske rammebetingelser gir vedvarende lavere vekstforventninger i årene

framover. Kommunens ressursbruk må planlegges og forvaltes på en slik måte at tilstrekkelig handlefrihet

opprettholdes på langt sikt. Netto driftsresultat er utfordrende å nå i planperioden og gjeldsgraden vokser.

Usikkerhet rundt inntektsutviklingen oppstår særlig i perioder med konjunkturnedgang, befolkningsendring,

skattereform og omlegging av inntektssystemet.

3.1 Innledning

3.2 Makrobildet

3.3 Lønns-, pris og
renteforutsetninger

3.4 Frie inntekter

3.5 Andre inntekter

3.6 Netto driftsresultat

3.7 Pensjon

3.8 Forslag til investeringsbudsjett
2017-2020

3.9 Forslag til driftsbudsjett
2017-2020
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« 3 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER OG PRIORITERINGER

33..11  IInnnnlleeddnniinngg

Rådmannens budsjettforslag for planperioden 2017-2020 handler i stor grad om videreføring av

gjeldende handlings- og økonomiplan, men driftsnivået er justert for demografiske endringer og politiske

vedtak og planer med videre. Det er i tillegg innarbeidet tiltak i tråd med regjeringens satsingsområder

innenfor blant annet tidlig innsats i skolen, opptrappingsplan på rusfeltet, helsestasjoner og

skolehelsetjenesten[1].

Konjunkturnedgangen i regionen har påvirket Stavanger kommunes rammebetingelser med lav vekst i

skatteinntektene de siste årene. Det har blitt iverksatt betydelige omstillinger for å tilpasse driftsnivået

til de økonomiske rammene. Sammenligninger med andre kommuner viser imidlertid at Stavanger

fortsatt leverer gode tjenester til innbyggerne innenfor de aller fleste tjenesteområdene.

I forslag til Statsbudsjett 2017 peker regjeringen på at kommunene selv må skape et økonomisk

handlingsrom ved å effektivisere tjenestene. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til

egen virksomhet på 0,5 prosent, tilsvarer det kr 1,2 mrd. i 2017, som kan brukes til å styrke tjenestene i

tillegg til det som følger av inntektsveksten.

I årets budsjettforslag har rådmannen lagt til grunn et innsparings- og effektiviseringskrav på 0,8 % av

netto budsjettramme på tjenesteområdene og dette er løst med en kombinasjon av konkrete tiltak og

generelle effektiviseringskrav. Omstillingene vil øke utover i handlingsplanperioden. Dette vil kreve

større endringer i arbeidsformer, tjenesteleveranser og samhandlingsmønstre. Et langsiktig fornyings-

og omstillingsarbeid skal gjennomføres i hele organisasjonen.

I løpet av planperioden stiger samlet brutto driftsrammer fra kr 10,0 mrd. i 2016, kr 10,2 mrd. i 2017 og

opp til kr 10,4 mrd. i 2020. Netto driftsramme på tjenesteområdene økes fra kr 6,1 mrd. i 2016 til kr 6,3

mrd. i 2020.

Samlet forslag til investeringer i planperioden utgjør totalt om lag kr 4,7 mrd. og fordeler seg mellom

bykassen og kommunale foretak. Som følge av lavere befolkningsvekst er framdriften for enkelte

investeringer foreslått endret. Investeringsnivået er fastsatt med utgangspunkt i et langsiktig og

bærekraftig perspektiv, for å være rustet til framtidige investeringer og driftsutfordringer knyttet til en

aldrende befolkning.

De foreslåtte investeringsprosjektene og de prioriterte driftstiltakene vil bidra til å møte utfordringene

presentert i kapittel 2. De økonomiske rammebetingelsene utfordrer likevel satsingen innenfor de ulike

områdene i handlingsplanperioden.

Økonomiske måltall

Stavanger kommune har i sin finansielle strategi innarbeidet tre viktige målsettinger. Målene skal være

førende for de økonomiske prioriteringene for å bidra til å opprettholde en bærekraftig økonomi på lang

sikt, ivareta handlefrihet, samt unngå at en over tid avsetter et for lavt beløp til formuesbevaring.

Målene kan avvike i det enkelte budsjett- eller regnskapsår, men må oppnås over tid for å skape

økonomisk balanse over tid.
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De strategiske målene for økonomisk styring som er lagt til grunn i budsjettarbeidet er:

Netto driftsresultat bør over tid være om lag 3 % av driftsinntektene

Investeringer bør være om lag 50 % egenfinansiert

Gjeldsgraden ekskl. startlån skal over tid ikke ligge høyere enn 60 %

Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hva kommunen har til

disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift til senere disposisjon.

Analyser over historiske måltall viser at de overordnede styringsmålene henger sammen og er viktige å

opprettholde for å skape en god økonomisk bærekraft i framtiden. For å kunne øke det økonomiske

handlingsrommet, anbefaler rådmannen at det overordnede målet om et netto driftsresultat på 3 % i

størst mulig grad opprettholdes i planperioden. Det legges opp til en opptrappingsplan for å kunne nå

målet på sikt sammen med kommunens øvrige finansielle mål.

Målsettingene for egenfinansiering av investeringene oppnås i perioden, mens tilstrekkelig netto

driftsresultat er utfordrende ved årets rullering av handlings- og økonomiplanen. En betydelig økning i

brutto lånegjeld i kombinasjon med en lavere vekst i driftsinntektene medfører at gjeldsgraden er noe

over måltallet i planperioden.

Utviklingen i de økonomiske måltallene er nærmere beskrevet i avsnitt 3.6 og 3.8.

[1] Statsbudsjett 2017, St.prp. nr.1 S (2016-2017)

Økonomiske mål 2017 2018 2019 2020
Snitt

2017-2020
Mål

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 1,7 % 2,0 % 2,4 % 3,0 % 2,3 % 3,0 %

Investeringer, andel egenfinansiering 59 % 75 % 52 % 68 % 63 % > 50 %

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

65 % 64 % 64 % 62 % 64 % < 60 %

Tabell 3.1 Økonomiske måltall (eksklusiv kommunale foretak)
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33..22  MMaakkrroobbiillddeett

Veksten i verdensøkonomien ventes å bli på et moderat nivå framover. Usikkerheten om utviklingen i

europeisk økonomi har økt etter folkeavstemningen om Storbritannias EU-medlemskap. I USA var

veksten i første halvår uventet svak, men den er ventet å ta seg opp de kommende kvartalene. I Kina er

veksten svakere enn i tidligere år, og usikkerheten er stor på grunn av store ubalanser i økonomien.

Oljeprisfallet for to år siden innledet et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi, og tiden etterpå vært preget

av lav inntektsvekst, oppsigelser og omstilling.

Den siste tiden har veksten i fastlandsøkonomien tatt seg gradvis opp. Svakere krone bidrar til vekst i

konkurranseutsatt næringsliv, mens lav rente og ekspansiv finanspolitikk trekker opp veksten i

innenlandsk etterspørsel. Den videre utviklingen påvirkes i stor grad av prisene på olje og gass,

utviklingen i privat konsum og arbeidsledighet. Investeringene i petroleumssektoren ventes å falle også i

2017, men mindre enn i 2016.

Styringsrenten har siden mars 2016 vært rekordlav på 0,5 prosent. Årslønnsveksten i 2016 anslås til 2,4

prosent. Årslønnsveksten stiger mindre enn konsumprisveksten i 2016 og vil gi en reallønnsnedgang.

Veksten i brutto nasjonalprodukt for norsk fastlandsøkonomi anslås til 1,0 prosent i år som er det samme

som i fjor og 0,8 prosentenheter lavere enn anslått i fjor høst. Neste år ventes veksten å ta seg opp til 1,7

prosent[1].

På landsbasis har boligprisene steget med 9,1 prosent det siste året. Rogaland skiller seg ut som det

eneste fylket hvor boligprisene er lavere nå enn for ett år siden.

Redusert aktivitet i petroleumsrelaterte næringer har ført til høyere arbeidsledighet, særlig i vår region.

I Rogaland har den registrerte ledigheten økt mye det siste året, men de siste månedene er

arbeidsledigheten redusert noe. Dette må også sees i sammenheng med at flere ledige får

arbeidsrettede tiltak gjennom NAV.

Ved utgangen av september er arbeidsledigheten i Rogaland på 4,3 prosent av arbeidsstyrken, i

Stavanger på 4,8 prosent og på landsbasis 2,8 prosent[2]. Ledigheten målt ved

arbeidskraftundersøkelsen (AKU) er klart høyere enn den registrerte ledigheten.

Utviklingen i sysselsettingen har ikke holdt tritt med befolkningsveksten, og andelen av befolkningen i

aldersgruppen 15-74 år som er sysselsatt gikk ned med 2,9 prosentpoeng fra 2. kvartal 2015 til 2. kvartal

2016.[3]

[1] Kilde: Nasjonalbudsjettet 2017 Meld.St.1 (2016-2017)

[2] Kilde: Nav Rogaland – Arbeidsmaknaden i Rogaland september 2016

[3] Kilde: SSB Arbeidskraftsundersøkelsen (https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/aku/kvartal/2016-07-29)
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Lønnsvekst

Rådmannen har innarbeidet full kompensasjon for helårseffekt av lønnsoppgjøret 2016. Dette utgjør kr

153,75 mill. I forslaget til statsbudsjett 2017 er det signalisert 2,7 % lønnsvekst. Rådmannen har

innarbeidet en lønnsreserve for oppgjørene i 2017 som er tilstrekkelig til å dekke forventet lønnsvekst i

tråd med ny hovedtariffavtale (HTA), jf. A-rundskriv 1/2016 og B-Rundskriv 4/2016 fra KS. Beregning av

lønnsreserven for 2017 tilsvarer kr 90,6 mill. med virkning fra mai 2017.

Prisvekst

Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 er laget i faste 2017-kroner. Det er ikke

foreslått kompensert for prisvekst. Dette innebærer et underliggende omstillingsbehov som utgjør kr 20

mill. beregnet basert på forventet prisvekst lik 2 % og kommunens utgifter knyttet til kjøp av varer og

tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen. Fravær av priskompensasjon medfører at dersom alt annet

er likt, vil handlingsrom og kjøpekraft reduseres. Prioriteringer og behovsvurderinger må gjøres innenfor

strammere rammer.

Renteforutsetninger

Rentebanen i Norges Banks pengepolitiske rapport fra september 2016 (3/16) tilsier at det ventes en

styringsrenten nær 0,5 % de neste årene. Prognosen tilsier videre at det er noe større sannsynlighet for

at styringsrenten settes ned enn opp det nærmeste året. Styringsrenten anslås å øke til i underkant av 1

% mot slutten av 2019.

Påslaget i tremåneders pengemarkedsrente, som er differansen mellom pengemarkedsrenten og

forventet styringsrente, er høyere enn det Norges Bank tidligere har anslått. Påslaget er per oktober

2016 på om lag 0,60 prosentenheter. Økt pris på bankenes finansiering i dollar, blant annet som følge av

nye reguleringer i det amerikanske pengemarkedet, kan bidra til at påslaget også fremover holder seg

høyere enn tidligere lagt til grunn. Norges Bank venter at påslaget reduseres til 0,40 prosentenheter

våren 2017. På bakgrunn av prognoser fra blant annet Norges Bank og Statistisk sentralbyrå legger

rådmannen til grunn at tremåneders pengemarkedsrente vil ligge på 0,9 % i 2017, 0,9 % i 2018, 1,15 % i

2019 og 1,35 % i 2020.

I andre tertial 2016 var ca. 67 % av all bruttogjeld sikret mot renteendringer i form av fastrente og

rentebytteavtaler. Rådmannen vil i 2017 foreta en løpende vurdering av fordelingen mellom fast og

flytende rente basert på markedssituasjonen. Gjennomsnittlig rente på alle lån i 2017 forventes å være i

overkant av 2 %. Det legges videre til grunn at gjennomsnittlig rentenivå vil øke i takt med forventet

utviklingen i tremåneders pengemarkedsrente. Rådmannen vil presisere at det er betydelig usikkerhet

knyttet til rentenivået i planperioden. Avdragstiden på nye lån er 30 år. Det er beregnet helårseffekt på

renter- og avdrag i det året låneopptaket gjennomføres.

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

32



RÅDMANNENS FORSLAG

« 3 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER OG PRIORITERINGER

33..44  FFrriiee  iinnnntteekktteerr

Frie inntekter er avgjørende både for økonomisk handlefrihet og for det tjenestetilbudet kommunen kan

gi. Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 75 % av

Stavanger kommunes driftsinntekter i planperioden (på landsbasis utgjør de om lag 73 % i 2017 når

eiendomsskatt også inkluderes). Inntektene disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende

lover. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene. Skatteandelen utgjør på

nasjonalt nivå om lag 40 % av samlede inntekter. Stavanger kommunes skatteinntekter er på om lag 57 %

av driftsinntektene. Inntektssystemet for kommunene inneholder en mekanisme for utjevning av de

løpende skatteinntektene. Dermed vil endringer i skatteinntekter, både lokalt og nasjonalt, raskt påvirke

nivået på rammetilskuddet gjennom inntektsutjevningen.

Rammetilskuddet består i hovedsak av et innbyggertilskudd, utgiftutjevning og andre mindre

tilskuddsordninger, i tillegg til inntektsutjevning. Stavanger kommune mottar i tillegg storbytilskudd.

Inntektssystemet har vært gjennom en helhetlig revisjon i løpet av det siste året og legges nå fram med

samlede endringer i forslag til statsbudsjett. Smådriftsulemper kompenseres i mindre grad på

kommunenivå (grenseverdi 25,5 km), samtidig som regionalpolitiske tilskudd til dels er endret. 

Kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen (inkl. sektorvektingen) er oppdaterte for å fange opp endringer i

befolkningssammensetning, levekår, reiseavstander og andre strukturelle forhold.

Skatteelementene i inntektssystemet er foreløpig uendret. Revidert inntektssystem er innarbeidet i

rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020.

Nasjonale forutsetninger

I statsbudsjettet for 2017 gir regjeringen nye anslag for det økonomiske opplegget for

kommunesektoren inneværende år samt premissene for kommunesektoren for kommende år. Det er

særlig to momenter som er nye sammenlignet med det økonomiske opplegget i kommuneproposisjonen

som kom i mai; Skatteanslaget for 2016 oppjusteres og videreføres ikke i 2017, samt en større del av

realveksten i 2017 er bundet opp i statlige satsinger. Dette gir isolert sett lavere handlingsrom i 2017.

Anslag for kommunenes skatteinntekter for 2016 er betydelig oppjustert fra nivået i revidert

nasjonalbudsjett 2016 til kr 148,5 mrd. Økningen utgjør kr 3,1 mrd. og gir en forventet skattevekst på

8,7 % for kommunene samlet i 2016. Hovedårsaken er ekstraordinært store uttak av utbytter til

personlig skattytere for inntektsåret 2015, som trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen

fra 2016. Det gir økt skatt på alminnelig inntekt. Skatten deles mellom kommuner, fylkeskommuner og

staten. Deflator (antatt kostnadsvekst) er fortsatt 2,6 %. Realveksten er vesentlig sterkere enn lagt til

grunn i fjorårets forslag til nasjonalbudsjett for 2016. Den økte skatteveksten videreføres ikke til

kommunene i 2017.

For 2017 legger regjeringen opp til en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,7 %

sammenlignet med anslag på regnskap 2016, korrigert for oppgaveendringer.

Anslått lønns- og prisvekst (kommunal deflator) er 2,5 % i 2017, inkludert en antatt lønnsvekst på 2,7 %.
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Realveksten i kommunesektorens frie inntekter er beregnet til 1,2 % i forhold til revidert

nasjonalbudsjett 2016, noe som utgjør kr 4,1 mrd. og er rett i overkant av signalene i

kommuneproposisjonen for 2017. Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med kr 3,63 mrd. til

kommunene og kr 0,45 mrd. til fylkeskommunene. Denne veksten må sees i sammenheng med

kommunesektorens anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen med kr 2,1 mrd. (av samlede

merutgifter på kr 2,5 mrd.) og økte pensjonskostnader som grovt er beregnet til kr 0,9 mrd. Dette er i

henhold til befolkningsframskrivinger fra juni 2015 (SSB).

Inntektsveksten til kommunesektoren skal dekke ytterligere opptrapping på rusfeltet og tiltak i

opptrappingsplanen innen habilitering og rehabilitering. I tillegg kommer tidlig innsats i skolen,

helsestasjons- og skolehelsetjenesten, samt Fylkesveinettet som skal fornyes. Innsatsen er beregnet til

kr 800 mill. for kommunesektoren.

Tidligere øremerkede midler til tilskudd frivilligsentraler, bostedssosialt arbeid og kompetansebygging

er innlemmet i frie inntekter fra 2017. Øyeblikkelig hjelp rus og psykiatri og aktivitetsplikt

sosialhjelpsmottakere kompenseres sammen med videreføringer av tidligere satsinger og nye pålagte

oppgaver og tiltak. Midler til forsøk med statlig finansiering av eldreomsorg og økt elevtall i statlige og

private skoler er justert og trukket ut.

Forslag til statsbudsjett legger til grunn et skatteanslag for 2017 på kr 151,9 mrd. i skatt på inntekt og

formue for kommunene på landsbasis, hvilket gir en vekst på 2,3 % basert på oppjustert skatteanslag for

2016 (4,5 % fra RNB-nivå 2016). Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2017 bygger blant

annet på om lag 0,7 % sysselsettingsvekst i norsk økonomi og 2,7 % lønnsvekst fra 2016 til 2017.

Veksten tar hensyn til regjeringens videreføring og forsterking av skattereformen. Kommunalt skattøre

på 11,80 % videreføres i 2017 og er tilpasset forutsetningen om en skatteandel på 40 % av samlede

inntekter i kommunene. For 2017 foreslår regjeringen en ytterligere reduksjon i sats for inntektsskatt

fra dagens 25 % til 24 %, jf. forliket i skattereformen. Reduksjonen legges på fellesskatt til staten for

personlig skattytere.

Lokale forutsetninger

Skatteinntekter

Skatteinngangen fra formues- og inntektsskatten er budsjettert med kr 4,98 mrd. til Stavanger

kommune i 2017. Utgangspunktet er en lokal skattevekst i 2016 på 0,3 %, jf. vurdering framlagt i

forbindelse med 2. tertialrapport 2016. Hovedbegrunnelsen er negativ vekst i forskuddstrekk (per

september i år) for 2016 og økt utbytte til beskatning for inntektsåret 2015, jf. skattereform. Dette gir

en skatteinngang på kr 4,95 mrd. i 2016. Endelige effekter av årets ligningsoppgjør er ukjente på det

tidspunktet rådmannen har vurdert nivået til økonomiplanen.

Skatteinngang per innbygger utgjør 132,9 % av landsgjennomsnittet i 2016 basert på 2. tertial og utgjør

130,9 % etter revidert anslag med økt nasjonal skatteinngang. Dette er betydelig lavere enn 137,9 %

forutsatt i opprinnelig budsjett for 2016. Utviklingen sammen med anslag for kommende år

framkommer i figur 3.1.

Et av regjeringens mål er å skape økt sysselsetting. Makrobildet til Stavanger kommune er en region med

høy arbeidsdeltakelse blant innbyggerne, en olje- og gassnæring i omstilling, høyere arbeidsledighet i

regionen enn landet, lavere press på lønnsveksten og en noe svakere kjøpekraft enn de siste årene. En

sysselsettingsvekst kan ikke settes som forutsetning for kommunens inntektsutvikling kommende år.

Innbyggerveksten i Stavanger er anslått til 0,5 % for 2016 og dette legges til grunn i skatteprognosene

for kommende år. I planperioden er det lagt til grunn lavere innbyggervekst enn landsgjennomsnittet[1]

(henholdsvis 0,5-0,8 % mot 1,0-1,2 %).

34



Sett i lys av nevnte momenter legger rådmannen til grunn en skattevekst på 0,7 % fra justert nivå 2016

mot en anslått nominell vekst på 2,3 % på landsplan.  Nivået ligger i øvre del av anslått utfallsrom og er

avhengig av at vekstforutsetningene slår til.

Dette vil gi en skatteinngang per innbygger på 129,5 % av landsgjennomsnittet i 2017. Nivået

videreføres i planperioden gjennom en skattevekst lik innbyggerveksten. Utviklingen vises i figur 3.1

Rådmannen vil presisere at det alltid er usikkerhet knyttet til skatteanslaget og særlig i perioder med

svingninger i privatøkonomiske forhold eller endring i beregningsregler.

Rammetilskuddet

Ved beregningen av rammetilskuddet har rådmannen benyttet KS’ beregningsmodell hvor endringene i

inntektssystemet og statsbudsjettet er innarbeidet.

Rammetilskudd inkludert inntektsutjevning øker med kr 165 mill. (8,9 %) fra justert budsjett 2016 til

beregnet nivå for 2017 for Stavanger kommune. Økningen i rammetilskudd skyldes økte fordeler av

omlegging av inntektssystemet og reduserte omfordelinger av utgifter og inntekter til andre kommuner

ved at Stavanger kommune har blitt mer lik gjennomsnittskommunen.

Det ordinære rammetilskuddet tar utgangspunkt i et innbyggertilskudd som fordeles med et likt beløp

per innbygger. Satsen er økt mer enn prisstigningen grunnet omlegging av inntektssystemet hvor mer

midler fordeles på innbyggervolum enn per kommuneenhet. Dette slår positivt ut for Stavanger

kommune.

Innbyggertilskuddet korrigeres videre for utgiftutjevning, beregnet etter objektive kriterier som kalles

kostnadsindeks. Når en kommune har en lavere kostnadsindeks enn 1, får den en reduksjon i tilskuddet.

Omfordeling skjer til de kommunene som har kostnadsindeks over 1. Stavanger betraktes som en «lett-

drevet» kommune og har en beregnet kostnadsindeks på 0,937 i det nye systemet for 2017

(sammenlignet med 0,926 i 2016). Særlig innbyggere over 67 år og antall psykisk utviklingshemmede

Figur 3.1 Skatteinntekt per innbygger i Stavanger i prosent av landsgjennomsnittet.
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over 16 år slår ut med lav indeks (trekk i utgiftsbehov), mens innbyggere 2-5 år og innbyggere med høy

utdanning slår ut med høy indeks og gir tillegg i utgiftsbehov. Dette innebærer en utgiftutjevning i 2017

på kr 400,4 mill. og en tilsvarende reduksjon i innbyggertilskuddet. Nivået er det laveste i løpet av siste

femårsperiode. I planperioden øker utgiftutjevningen svakt. Prognoser for kriterier er vanskelig å sette

for lokale og nasjonale forhold og i tillegg vil det bli betydelige endringer etter hvert som flere kommuner

slår seg sammen og midler forflyttes. Det hefter dermed en del usikkerhet rundt framtidig utjevning.

Saker med særskilt fordeling består av midler til å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten og

tilskudd frivilligsentraler. Dette utgjør kr 20,2 mill. per år for Stavanger i planperioden.

Tapskompensasjon som følge av tap ved endringer i inntektssystemet fra 2011 til 2016 er falt bort i ny

inntektsmodell. Utgjør kr 27,4 mill.

Inntektsgarantitilskudd (INGAR) vil for 2017 ha en isolert effekt på kr 13,4 mill. for Stavanger og er

anslått til samme nivå per år utover planperioden. Dette er Stavanger sitt bidrag knyttet til finansiering

av ordningen som utgjør kr 101 per innbygger. Inntektsgarantiordningen skal sikre at ingen kommuner

får et brått inntektsbortfall gjennom en beregnet vekst i rammetilskuddet fra et år til et annet som er

lavere enn kr 300 per innbygger under beregnet vekst på landsbasis. For 2017 genererer vekst lavere

enn kr 429 per innbygger et tilskudd i ordningen. Stavanger har ingen kompensasjon i 2017 siden

kommunen har vekst i rammetilskuddet som er over vekstgrensen.

Storbytilskudd for Stavanger kommune i 2017 utgjør kr 48,8 mill. Satsen er redusert med kr 3 per

innbygger og dekker dermed ikke lønns- og prisjustering slik som tidligere år. Årsaken er omdisponering

til Groruddalsatsingen. Forskjellen utgjør kr 1,6 mill. i lavere tilskudd for Stavanger.

Stavanger kommune mottar ikke veksttilskudd eller ordinære skjønnsmidler. Prosjektskjønn må årlig

omsøkes og gjelder tiltak innen prioriterte områder iht. årlige retningslinjer.

Innbyggertilskudd korrigeres også for inntektsutjevningen, som har direkte sammenheng med

prognoser om skatteanslaget både nasjonalt og lokalt. Siden Stavanger kommune fortsatt ligger godt

over landsgjennomsnittet, blir kommunen trukket for 60 % av det overskytende. Forventet

inntektsutjevning for Stavanger i 2017 er i størrelsesorden kr 730 mill. og øker svakt utover

planperioden. Dette er kr 159 mill. lavere enn opprinnelig budsjett for 2016 og kr 51 mill. lavere enn

justert budsjett 2016. Årsaken er siste års betydelig lavere skattevekst i Stavanger enn resten av landet.

Til sammen reduseres rammetilskudd med et totalbeløp på kr 1,12 mrd. i omfordeling til andre

kommuner gjennom utgiftutjevning, INGAR og inntektsutjevning i inntektssystemet.

Oppsummert består veksten av frie inntekter for Stavanger på til sammen kr 200 mill., tilsvarende 2,9 %.

Rammetilskudd inkludert inntektsutjevning øker med kr 165 mill. (8,9 %), mens det er anslått en

skattevekst på kr 35 mill. (0,7 %). Økningen i rammetilskudd skyldes økte fordeler av omlegging av

inntektssystemet ved at mer midler fordeles på innbyggervolum enn per kommuneenhet og reduserte

omfordelinger av utgifter og inntekter til andre kommuner ved at Stavanger kommune har blitt mer lik

gjennomsnittskommunen.

Tabell 3.2 viser en oversikt over prognosen for samlede frie inntekter i 2017 og videre i planperioden.

Skatt og rammetilskudd
(tall i hele tusen kroner)

2016
Opprinnelig

vedtatt

2016
Justert

budsjett per 2.
tertial

2017
Nominelle

tall

2018
(2017

priser)

2019
(2017

priser)

2020
(2017

priser)
 

Formue- og
inntektsskatt

-5 092 000 -4 945 300 -4 980 000 -5 004 000 -5 041 000 -5 080 000  
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Vekst øvrige år er i hovedsak basert på befolkningsvekst. Prisveksten er holdt fast i 2017-nivå, jf.

kriterium for driftskostnadene.

Usikkerhet hefter rundt flere faktorer som påvirker inntektsutviklingen i Stavanger kommune.

Frie inntekter per innbygger – sammenligning med ASSS

Rådmannen har sammenlignet utviklingen i frie inntekter per innbygger fra 2012 til 2015 i Stavanger

med tilsvarende tall for ASSS-kommunene og resten av landet. Figur 3.2 viser at Stavanger i 2015 var en

av tre ASSS kommuner med høyest frie inntekter per innbygger.

Stavanger hadde lavere frie inntekter per innbygger enn snittet av landet for 2015. Frie inntekter per

innbygger var på kr 49 942 i Stavanger i 2015. Gjennomsnittlige frie inntekter for ASSS-kommunene

eksklusiv Oslo var på kr 47 596 mens landsgjennomsnittet var kr 50 630. Oslo lå på kr 56 542 i 2015.

Skatt og rammetilskudd
(tall i hele tusen kroner)

2016
Opprinnelig

vedtatt

2016
Justert

budsjett per 2.
tertial

2017
Nominelle

tall

2018
(2017

priser)

2019
(2017

priser)

2020
(2017

priser)
 

Innbyggertilskudd -2 998 000 -2 998 000 -3 099 000 -3 119 500 -3 142 500 -3 169 000  

Utgiftsutjevning, INGAR
og skjønn

406 500 406 500 393 800 398 000 400 700 405 000  

Storbytilskudd -49 000 -49 000 -48 800 -49 000 -49 300 -49 600  

Inntektsutjevning 888 700 781 400 730 000 733 500 740 100 744 600  

Sum rammetilskudd
inkl. inntektsutjevning

-1 751 800 -1 859 100 -2 024 000 -2 037 000 -2 051 000 -2 069 000  

Sum frie inntekter -6 843 800 -6 804 400 -7 004 000 -7 041 000 -7 092 000 -7 149 000  

Sum endring i %     2,9 % 0,5 % 0,7% 0,8 %  

Tabell 3.2 Sum frie inntekter for Stavanger kommune i perioden 2016-2020,
avrundet. Eksklusivt prosjektskjønn.
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[1] Landsveksten er satt til MMMM-alternativet (https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram/aar/2014-06-17) til SSB fra

juni 2016.

Figur 3.2 Frie inntekter per innbygger i ASSS-kommunene og resten av landet
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Avkastning og overføringer fra selskaper

Stavanger kommune har eierinteresser i over 35 foretak, selskap og samarbeid. Selskapene står for en

vesentlig andel av kommunens samlede tjenesteproduksjon og forvalter store verdier på vegne av

fellesskapet. Det er videre betydelige årlige overføringer mellom kommunen og selskapene i form av

driftstilskudd, utbytte og renter/avdrag på ansvarlig lån. Selskapenes virksomhet, målene med

eierskapet, lovgivning, bestemmelser i styringsdokumenter mv. er av betydning for eiernes forventning

til avkastning og overføringer. I det følgende blir det redegjort for overføringer fra aksjeselskap og

interkommunale selskap. Det vises til kapittel 8 for en omtale av overføringer mellom bykassen og

kommunale foretak (KF).

Overføringer fra Lyse AS

Stavanger kommune har en eierandel i Lyse AS på 43,68 %. Kommunen mottar inntekter fra Lyse i form

av renter og avdrag på et ansvarlig lån på kr 3 mrd. Avdragstiden på lånet er 30 år fra 2009. Renten skal i

henhold til avtale om ansvarlig lån fastsettes med utgangspunkt i tremåneders pengemarkedsrente med

et påslag på 2 prosentenheter. Basert på prognosen for tremåneders pengemarkedsrente omtalt under

punkt 3.3, vil renten på det ansvarlige lånet være på 2,9 % i 2017, 2,9 % i 2018, 3,15 % i 2019 og 3,35 % i

2020. Renteinntektene fra det ansvarlige lånet skal budsjetteres og regnskapsførers i driften. Avdragene

skal føres i investeringsregnskapet.

Stavanger kommune mottar også inntekter fra Lyse i form av utbytte. I 2016 ble det utdelt et samlet

utbytte på kr 420 mill., hvorav Stavanger kommunes andel utgjorde kr 183,4 mill. I «Styrets melding til

eierne 2016» inngår det en utbytteplan for årene 2016-2018. I meldingen blir det også redegjort for

konsernmål mot 2020, som blant annet omfatter oppnåelse av et årsresultat etter skatt større enn kr 1

mrd. Lyse har tidligere påpekt at en slik resultatutvikling tilsier betydelige (nær doblede) utbytter til

aksjonærene i forhold til 2012-nivået.

Av Lyses halvårsrapport for 2016 framgår det at resultat etter skatt utgjorde kr 630 mill. Resultat for

første halvår 2015 var på kr 310 mill. Resultatet preges av gevinst fra salget av LNG-anlegget i Risavika

og av god underliggende drift i kjernevirksomhetene energi, telekom og infrastruktur/ elnett. Basert på

halvårsresultat 2016, samt Lyses prognoser og mål for resultatutvikling er det forutsatt et samlet

utbytte til aksjonærene på kr 480 mill. i 2017, kr 500 mill. i 2018, kr 550 mill. i 2019 og kr 565 mill. i

2020. Tabell 3.3 viser Stavanger kommunes andel av forventede inntekter fra Lyse.

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

Prognose
overføringer fra Lyse
(tall i 1000 kr)

Stavanger kommunes
andel 43,68 %

2017 2018 2019 2020

Opprinnelig lån på kr 3 mrd. 1 310 280 960 872 917 196 873 520 829 844

Avdrag til føring i investering   43 676 43 676 43 676 43 676

Rente til føring i drift   27 900 26 600 27 500 27 800
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Utbytte fra Forus Næringspark AS

Aksjonærene i Forus Næringspark AS godkjente våren 2016 en aksjonæravtale som regulerer nivået på

og angir retningslinjer for utdeling av utbytte. I aksjonæravtalen legges det opp til utdeling av kr 50 mill. i

utbytte i 2016 og 2017, hvorav Stavanger kommunes andel blir årlig kr 20 mill. På ordinær

generalforsamling i 2016 ble det vedtatt utdeling av kr 50 mill. i utbytte. Det er forutsatt at det også i

2017 utdeles utbytte i tråd med aksjonæravtalen.

Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2016-2019 fattet bystyret et tekstvedtak som

innebærer at det skal avsettes kr 40 mill. over en periode på to år (ekstraordinært utbytte fra Forus

Næringspark AS) som startkapital i et vekstfond. Formannskapet behandlet den 1. september 2016 sak

178/16 vedrørende vekstfond. I saken beskrives fire hovedsatsingsområder: Digital infrastruktur, klima

og miljø, attraktivitet, samt helse og velferd. Fondet forventes disponert over 2-3 år og har til hensikt å

skape/bevare arbeidsplasser, legge til rette for næringsutvikling og bidra til å skape en smartere by.

Utbytte fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS

Stavanger kommune har en eierandel på 33,15 % i SF Kino Stavanger/Sandnes AS. Selskapet har i 2016

utdelt et samlet utbytte på kr 6 mill. I 2014 og 2015 ble det utdelt til sammen kr 44 mill. i utbytte, hvorav

kr 12 mill. i ordinært utbytte og kr 32 mill. i ekstraordinært utbytte. Aksjonærene vedtok våren 2015 en

eierstrategi for SF Kino Stavanger/Sandnes AS som blant annet innehar forventninger til avkastning og

utbytte. Basert på eierstrategien er det lagt til grunn et årlig utbytte på minimum kr 6 mill. i kommende

planperiode. Stavanger kommunes andel utgjør kr 2 mill.

Utbytte fra Renovasjonen IKS

Stavanger kommune har en eierandel på 50 % i Renovasjonen IKS, som er morselskapet i et konsern

bestående av datterselskapene Renovasjonen Egenregi AS og Renovasjonen Næring AS. I 2016 utdelte

Renovasjonen IKS et samlet utbytte på kr 1 mill., hvorav Stavanger kommune mottok kr 0,5 mill. Det er

lagt opp til en videreføring av utbytteforventningen i handlings- og økonomiplan 2016-2019 for

kommende planperiode. Dette innebærer et samlet årlig utbytte på kr 2 mill.

Inntekter fra tilskudd og kompensasjonsordninger

Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen og Reform-97

(6-årsreformen). Det gis også tilskudd som dekker rentekostnader i forbindelse med rehabilitering av

skole- og kirkebygg. Disse kompensasjonsordningene forvaltes av Husbanken. For tilsagn gitt før 2015

er renten lik den flytende renten i Husbanken (Fra 1. mars 2016 er det basisrenten som legges til grunn

for rentefastsettelsen i Husbanken). For tilsagn gitt fra og med 2015 fastsettes renten med

utgangspunkt i gjennomsnittet av observert markedsrente for statskasseveksler, inkludert et påslag på

0,5 prosentenheter. De ulike rentesatsene innebærer at renten som brukes i beregning av kompensasjon

for tilsagn gitt fra 2015 er om lag 0,5 prosentenheter lavere enn for tilsagn gitt tidligere.

I statsbudsjettet 2017 legges det opp til en harmonisering av rentesatsene for tilsagn gitt før og etter

2015. Dette innebærer at det fra 1. januar 2017 skal anvendes en rentesats for tilsagn gitt før 2015 som

er om lag 0,5 prosentenheter lavere enn gjeldende rentesats. Stavanger kommune mottar kompensasjon

hovedsakelig fra prosjekter som har fått tilsagn før 2015. Endringen gir følgelig en vesentlig reduksjon i

Prognose
overføringer fra Lyse
(tall i 1000 kr)

Stavanger kommunes
andel 43,68 %

2017 2018 2019 2020

Utbytte til føring i drift   209 500 218 000 240 000 247 000

Sum   281 076 288 276 311 176 318 476

Tabell 3.3 Overføringer fra Lyse AS
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inntekter fra kompensasjonsordningene. Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig rentenivå på 1,2 % i

2017. Lånesaldo knyttet til disse investeringene framkommer i tabell 3.11 i avsnitt 3.8.

Kompensasjonsinntekter i 2017 er beregnet til kr 24,2 mill. Satser for investeringstilskudd omtales

nærmere under avsnitt 3.8.

Egenbetalinger

Rådmannen anbefaler å øke de generelle egenbetalingene i tråd med gjeldende regler og forskrifter. Det

er i hovedsak egenbetalinger innen pleie- og omsorg som er forskriftsregulert.

For 2017 foreslår rådmannen også å øke satser for renovasjonsgebyr med 2 %, pris for vann og avløp

foreslås uendret og billettprisene i svømmehallene foreslås økt med 14 %. Som et virkemiddel for å

forbedre den lokale luftkvaliteten foreslår rådmannen å innføre piggdekkavgift fra 2017.

Satsene for elevkontingent ved kulturskolen foreslås økt med i gjennomsnitt 1,3 %. Betaling for barn i

barnehage foreslås økt til kr 2 730, mens betalingssats for skolefritidsordningen foreslås uendret i 2017.

Innen pleie- og omsorg foreslår rådmannen at egenandel på fysioterapi av fastlønnede fysioterapeuter

innføres fra 2017. I tillegg foreslås det en økning i maksimal egenandel for langtidsopphold ved sykehjem

og en endring i fradragstid knyttet til boutgifter i forbindelse med tildelt langtidsplass ved sykehjem.

En fullstendig oversikt over forslag til endringene i avgifter, gebyrer og egenbetaling fremkommer i

kapittel 12.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt for 2016 skrives ut på faste eiendommer i hele kommunen med en generell skattesats på

4 promille og en skattesats på 3 promille for boliger og fritidseiendommer. Rådmannen viderefører

satsene i hele planperioden. Likeså videreføres gjeldende fritaksregler. Det er ikke tatt høyde for

eventuelle endringer i lovverket i løpet av planperioden.

Kontormessig justering av takstverdier og bunnfradrag

Eiendomsskatt utgjør netto kr 256 mill. i 2016. En kontormessig oppjustering av takstene på 10 %

(eigedomsskattelova § 8A-4) er lagt inn med virkning fra 2016, jf. 10 år siden forrige alminnelige

taksering, og med en tilsvarende oppjustering i 2017. En eventuell økning i 2018 avventes. Dette er i

henhold til Handlings- og økonomiplan 2016-2019.

Bunnfradraget foreslås uendret på kr 400 000 for bolig og fritidsbolig. Bunnfradraget gjør at

beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt reduseres.

Inntektene antas å øke til netto kr 290 mill. i 2017 og videreføres i planperioden.

Alminnelig taksering

Siste alminnelige taksering ble gjennomført i 2004-2005 med virkning fra 01.01.2006. I henhold til

eiendomsskattelovens §§ 8A-2 skal verdien av eiendommen settes til omsetningsverdi. Det har vært en

betydelig stigning i markedsverdier på bolig, tomter og næringseiendommer siden den gang.

Boligprisene på en gjennomsnittsbolig i Stavanger har økt med over 56,5 % siste 10 år, ifølge statistikk

fra eiendomsmeglerbransjen (http://eiendomnorge.no/wp-content/uploads/2016/10/Boligstatistikk-September_02.pdf)[1], og enda mer

siden 2004. Dette innebærer en negativ realvekst i inntektene fra eiendomsskatt siden de nye takstene

ble innført i 2006.

Lovverket åpner for å foreta en ny alminnelig taksering når det er gått 10 år siden sist og med en

utsettelsesfrist på inntil 3 år. Dette faller noe uheldig tatt i betraktning kommunereformarbeidet som

pågår. Statlige avklaringer kommer først sommeren 2017. En foreløpig antatt sammenslåing mellom

Stavanger kommune og aktuelle kommuner vil skje fra 01.01.2020. Eiendomsskatten må harmoneres i

«nykommunen». En alminnelig taksering i forkant av kommunesammenslåingen må ta høyde for slike
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utfordringer og krever en større samkjøring i forkant. Rådmannen utsetter i første omgang oppstart på

et nytt takseringsprosjekt til høsten 2017 og vil i forkant legge fram en egen sak om opplegg og omfang.

Takseringsprosjektet må intensiveres påfølgende år for å få effekt fra 2020 overfor skattyterne.

Prosjektkostnader er stipulert til kr 15 mill. med fordeling kr 5 mill. i 2018, kr 7 mill. i 2019 og kr 3 mill. i

2020 for å håndtere ordinær klageprosess. Foreløpig anslag på merinntekter er kr 15 mill. som er lagt inn

fra år 2020 i økonomiplanen. 1 % kontormessig justering av takstverdiene er innlagt fra 2019 grunnet

3-års fristen.

Eiendomsskatt inngår som et av elementene for å sikre en økonomisk bærekraftig handlefrihet i

kommende perioder da eiendomsskatt er den eneste lokalt bestemte inntektskilden som kommunene

innenfor lovens rammer helt og fullt kan bestemme over selv.

Promillesats og bunnfradrag for boligeiendommer kan endres årlig

Uavhengig av en ny taksering eller kontormessig justering er det mulig å justere bunnfradrag og/ eller

promillesatsen hvert år. Promillesatsen kan endres bare for bolig- og fritidseiendommer, bare for

næringseiendommer / verk og bruk, eller for begge grupper samtidig. Promillesatser kan velges innenfor

intervallet 2 – 7 promille, dog maksimalt øke med 2 promille per år. Noen alternativer er simulert og

skissert i tabellene. Bolig og fritidsboliger er vist isolert i egen tabell. Det betyr at dersom endringer

tenkes for begge hovedgrupper av eiendommer, så må inntektseffektene legges sammen. Uthevet felt er

utgangspunkt for 2017 – rådmannens forslag. (Minusbeløp betyr redusert inntekt, plussbeløp gir

inntektsøkning.)

* Annen eiendom tilsvarer alt som ikke er bolig og fritidsbolig (næring, verk og bruk, ubebygde

eiendommer, osv.).

Eiendomsskatt Sum inntekter Merinntekt

Hovedgruppe

Promillesats Samlet effekt
endring fra 4 ‰

til 2 ‰

Samlet effekt
endring fra 4 ‰

til 6 ‰2 ‰ 4 ‰ 6 ‰

Annen eiendom(*) 60 121 182 -61 61

Tabell 3.4 Skisse på ulike inntektsnivå ved endringer i promillesats for annen
eiendommer i Stavanger kommune. Lyseblå felt er utgangspunkt for 2017 –
rådmannens forslag.

Eiendomsskatt Sum inntekter Merinntekt

Hovedgruppe

Bunnfradrag

Promillesats
Samlet
effekt

endring
bunnfradrag

og fra 3 ‰
til 2 ‰

Samlet
effekt

endring
bunnfradrag
og beholde

3 ‰

Samlet
effekt

endring
bunnfradrag

og fra 3 ‰
til 5 ‰

2 ‰ 3 ‰ 5 ‰

(hele kroner) (hele millioner kroner) (hele millioner kroner)

Bolig-/fritidseiendom 270 000 127 190 317 -42 21 148

Bolig-/fritidseiendom 400 000 112 169 281 -57 0 112

Bolig-/fritidseiendom 440 000 108 162 270 -61 -7 101

Tabell 3.5 Skisse på ulike inntektsnivå og endringer i inntekt ved alternative kombinasjoner av
endringer i promillesats og bunnfradrag for eiendomsskatt for bolig i Stavanger kommune.
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En økning av satsen med 2 promille (fra 4 promille til 6 promille for annen eiendom og fra 3 promille til 5

promille for bolig-/fritidseiendom) vil gi økt inntekt fra eiendomsskatt på ca. kr 173 mill. i 2017. En

nedjustering av promillesatsene til 2 promille vil redusere inntektene med kr 118 mill. samlet for begge

grupper. Dette forutsetter bunnfradrag på kr 400 000.

Det er også mulig å endre bunnfradraget enten alene eller sammen med en promilleendring. Dersom

bunnfradraget reduseres til gjennomsnittlig nivå i kommunene, kr 270 000 per boenhet, vil det gi kr 21

mill. i økt eiendomsskatt. Økes skattesatsen i tillegg til 5 promille på boliger, vil det kunne gi en

merinntekt på kr 148 mill.

Effekten på hva eiendomsskatten blir for en bolig følger av tabell 3.6.

Oversikt over eiendomsskatt i ASSS-kommunene og gjennomsnittet for kommunene finnes i kapittel

9.1.2. (http://hop2017.stavanger.kommune.no/9-statistikk-planer-og-brukerundersokelser/9-1-statistikk/#9-1-2-eiendomsskatt)  Stavanger kommune

ligger lavest av de ASSS-kommunene som har innført eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer.

Landsgjennomsnittet på en standardbolig er også litt høyere enn Stavanger kommune.

En eventuell endring av promillesatsen eller bunnfradrag må vedtas som en del av budsjettvedtaket.

[1] Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.

Eiendomsskatt per standardbolig (1000 kvm tomt, 120 kvm bolig)

Bunnfradrag 2 ‰ 3 ‰ 5 ‰

(hele kroner)

270 000 2 751 4 127 6 878

400 000 2 491 3 737 6 228

440 000 2 411 3 617 6 028

Tabell 3.6 Skisse på hva eiendomsskatten blir per standard bolig (i henhold til
KOSTRA) for ulike alternative kombinasjoner av endringer i promillesats og
bunnfradrag for eiendomsskatt i Stavanger kommune. Lyseblå felt er foreslått for
2017.
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 3 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER OG PRIORITERINGER

33..66  NNeettttoo  ddrriiffttssrreessuullttaatt

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse og er avgjørende for å nå

øvrige finansielle mål over tid. Lave resultater her skaper mindre muligheter til å nå de to øvrige

finansielle målene. Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hvor

mye kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift til

senere disposisjon.

Beregning av netto driftsresultat

Netto driftsresultat framkommer når brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) reduseres for avdrag

og netto renteutgifter, samt korrigeres for motpost avskrivninger.

På helt kort sikt påvirkes nivået på netto driftsresultat av endringer i kommunens inntekter og kostnader

i driften. På lengre sikt styres nivået av kommunens behov og krav til avsetninger og bruk av fondsmidler

sammen med overføring av midler til investeringer for å skape en bærekraftig økonomi.

Anbefalinger av mål for netto driftsresultat

Det generelt anbefalte nivået for kommunesektoren har vært 3 % netto driftsresultat i årene fram til 2013. Teknisk 

Rådmannen viser til sin utledning i sak 142/15 Økonomisk handlingsrom i kommende planperiode 2016-2019 til

formannskapet. Alternativ tilnærming til netto driftsresultat tar hensyn til flere økonomiske handlingsregler som ses i

sammenheng. Netto driftsresultat, investeringsnivået og egenfinansieringsgraden er avhengige av hverandre.

Samtidig skal netto driftsresultat gi kommunen handlefrihet til å håndtere svingninger i inntekter og rentenivå uten at

det går ut over tjenestetilbudet. Kommunen trenger buffer for å møte den økonomiske risiko som naturlig følger av en

omfattende kommunal virksomhet, både i bykassen og i kommunale foretak. På bakgrunn av dette bør kommunen i

den overordnede og langsiktige planleggingen legge seg i øvre sjikt av netto driftsresultat.

Stavanger kommune har i sin finansielle strategi innarbeidet at netto driftsresultat over tid bør ligge på om lag 3 % av

driftsinntektene og at investeringene bør være om lag 50 % egenfinansiert. Hensikten er å opprettholde en

bærekraftig økonomi på lang sikt.

Et langsiktig mål om å overføre 3 % av driftsinntektene til investeringer vil være tilstrekkelig og anses robust under

forutsetning om at investeringsnivået holdes på 11-13 % av driftsinntektene og at målene om egenfinansiering og

gjeldsgrad opprettholdes. Rådmannen anbefaler at målet opprettholdes. Tjenesteproduksjonen må være effektiv og

bærekraftig slik at mest mulig midler frigjøres til framtidige forpliktelser uten store svingninger på drift og

egenfinansiering.

Netto driftsresultat i planperioden

Rådmannen foreslår for 2017 et budsjett med forventet netto driftsresultat i prosent av

driftsinntektene på 1,7 %. Dette er lavere enn anbefalt målsetting. Videre i planperioden budsjetteres

det med et netto driftsresultat på 2,0 % i 2018, 2,4 % i 2019 og 3,0 % i 2020. Dette tilsvarer 2,3 % i snitt i

perioden. Rådmannen presiserer at usikkerheten er større jo lenger ut i planperioden man kommer.

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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Bruk av netto driftsresultat til å bygge opp disposisjonsfond er ikke planlagt i perioden utover politisk

vedtak om å bygge opp vekstfondet med kr 20 mill. i 2017.

Måltall for konsernet

Stavanger kommune er organisert i ulike virksomheter, hvorav bykassen utgjør om lag 92 % av alle

driftsinntekter foreslått for 2017 (ukonsolidert) og de kommunale foretakene (KF) om lag 8 %. Foreløpig

foreligger ikke konsoliderte budsjett- eller måltall for konsernet. Bystyret i Stavanger skal vedta det

enkelte budsjett som en del av det samlede budsjettvedtaket. Foretakenes budsjetter framkommer i

kapittel 8. Bykassens økonomi er hovedfokus i kapittel 3.

Netto driftsresultat i ASSS-kommunekonsernene

Netto driftsresultat var høyere i ASSS-kommunene enn gjennomsnittet for landet de siste tre årene. I

2015 hadde Stavanger et netto driftsresultat på 3,8 % (konsern) og 3,3 % (bykassen). Netto driftsresultat

i ASSS-kommunene eksklusiv Oslo var på 3,2 % av driftsinntektene. I Oslo var det på 3,4 % og

gjennomsnittet for landet var netto driftsresultat på 3,0 % i 2015.

Figur 3.4 viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter i Stavanger og de andre ASSS-

kommunene fra 2012 til 2015. For å ta hensyn til ulike organisatoriske løsninger viser figuren

konserntall. Konserntall omfatter bykassen og særbedriftene, det vil si kommunale foretak og

kommunens eierandeler i IKS-er som inngår i konsernregnskapsstatistikken til SSB.

Figur 3.3 Netto driftsresultat i 2011-2016 i Stavanger kommune (bykassen), samt rådmannens forslag 2017-2020.
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Figur 3.4 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekt for ASSS-kommunekonsernene og gjennomsnitt for landet i
perioden 2012-2015.
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 3 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER OG PRIORITERINGER

33..77  PPeennssjjoonn

Stavanger kommune har offentlig tjenestepensjon for ansatte forsikret i KLP, samt SPK for lærere.

Pensjonsselskapene er underlagt til dels ulike regelverk og har dermed ulik tilnærming til beregning av

pensjonspremier og pensjonskostnader, samt finansieringsform. Stavanger kommune er deleier i KLP i

likhet med øvrige kommuner som har sin pensjonsordning tilknyttet KLP. Årlig må egenkapitaltilskudd

tilføres. Beløpet er stipulert til kr 20,1 mill. for 2017, jf. linje 117 i investeringstabellen for planperioden

(kapittel 3.8).

Lavere rentenivåer og avkastninger vil de første årene framover kunne medføre økt premienivå og

betalingsplikt for kommunen. Endringer i forutsetninger for beregning av kostnader utfordrer

kommunens driftsbudsjett, sammen med framtidig kostnadsføring av akkumulert premieavvik. Utvikling

i uttak for AFP 62-64 påvirker også kostnadsbildet.

Framtidige pensjonskostnader

De beregnede pensjonskostnadene som kommunene fører i sine regnskaper har i mange år vært

gjennomgående lavere enn de pensjonspremiene de har måttet betale til sine pensjonsleverandører. De

årlige avvikene kalles premieavvik. Regelverket ved innføring av ordningen i 2002 forutsatte at

premieavviket ville variere mellom positive og negative verdier fra det ene året til det neste, slik at det

over en tiårsperiode ville jevne seg ut mot null. Virkeligheten har gitt kommunene flere år med positive

premieavvik som har akkumulert seg opp til store framtidige kostnadsforpliktelser. 2015 var et

unntaksår grunnet omlegginger og flere endringer i grunnlag og forutsetninger i kommunenes

økonomiske pensjonsansvar. 2016 går i samme retning for Stavanger kommune, basert på

høstprognosene. De siste årene har gitt mer svingninger enn tidligere.

Prognosene for 2017 tilsier en ny betydelig inntektsføring av årets premieavvik og dermed oppbygging

av framtidige kostnader. De årlige avvikene har bygget seg opp til et akkumulert premieavvik som

utgjorde kr 411,0 mill. per 31.12.2015 for Stavanger kommune. Nivået er beregnet til kr 488,5 mill. per

31.12.2017 og utgjør 5,2 % av budsjetterte driftsinntekter. Dette er utgifter som kommunen må dekke

inn over driftsbudsjettene de neste 7–8 årene.

Utvikling i premieavvik følger i figur 3.5.

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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Amortiseringstiden – tiden premieavviket skal tilbakeføres på – er redusert fra 15 år til 10 år i 2011 og

til 7 år fra 2014. Det betyr raskere reduksjon av akkumulert premieavvik (tidligere års inntektsførte

premieavvik) og en stadig større kostnadsbelastning på driften. Dette blir utfordrende framover i de

årene de nye premieavvikene er små og inntektsføringen ikke dekker kostnadsføringen av tidligere års

premieavvik.  I 2017 utgjør kostnaden kr 68,3 mill. stigende til kr 89,7 mill. i 2018. For Stavanger

kommune vil en stor andel av realveksten i de frie inntektene i årene framover gå med til å dekke

pensjon.

Økonomisk risiko og buffer

Lavere renter i markedet gir utfordringer om å oppnå avkastning høyere enn garantert rente[1] som

Finanstilsynet setter, samtidig som kravet bortfaller for aktører underlagt reglene i Solvens II. KLP er fra

01.01.2016 underlagt kravene til økonomisk sikkerhet som Solvens II fordrer, jf. livsforsikringsselskap.

Risiko og økonomiske buffer henger sammen. Kravene medfører en mindre ekspansiv kapitalforvaltning

dersom bufferne ikke er tilstrekkelige. Lavere avkastning fra markedene medfører at kommunene må

betale en større andel ved et gitt nivå på pensjonspremiene.

Rådmannens utredningsarbeid i 2016 påpeker viktigheten av at kommunen selv skaper nødvendige

buffer for å håndtere økonomisk risiko innen pensjonsområdet og stå rustet til perioder med behov for

ekstra tilføring av midler, jf. punkt b i sak 59/16 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/AgendaItems/Details/205473):

Kommunen må være forberedt på ytterligere krav om egenkapitaltilskudd og økte premier i framtiden

og bør innarbeide nødvendige buffer i pågående rullering av handlings- og økonomiplan for å møte en

slik risiko. Grunnet den lave inntektsveksten også kommende år har rådmannen ikke funnet midler til en

slik prioritering i planperioden.

Framtidig pensjonsleverandør og valg av assuranseordning

Historisk har Stavanger kommune hatt relativt lavt alderssnitt på kommunens ansatte og lavere

Figur 3.5 Utvikling av premieavvik 2002–2017 for Stavanger kommune. Akkumulert saldo premieavvik i balansen vises
her med negativt fortegn for å indikere hvor store inntekter som historisk er bokført og som skal kostnadsføres i
framtiden.

Sum årlig amortisering (kostnadsføring) Sum netto påvirking i drift
Akkumulert saldo premieavvik i balansen (framtidige kostnader)
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uføreandel sammenlignet med gjennomsnittskommunen i Norge. Dette er forhold som trekker i retning

av ikke å være en del av et utjevnende pensjonsfellesskap slik som dagens løsning i KLP. Alternativet er

egen pensjonskasse.

Rådmannen har over lenger tid utredet valgmulighetene og la rett over sommeren fram en sak til politisk

behandling. Utredningene tilsier lavere framtidige økonomiske gevinster med bakgrunn i demografi og

uføre, samtidig som analyser av historisk kapitalavkastning tilsier framtidige gevinster. En etablering av

egen pensjonskasse vil kreve betydelig styrking av egenkapital utover vårt innskudd i KLP, jf.

soliditetskrav, samt etableringsprosess og driftskonsept må utredes nærmere.

Behandling av saken ble utsatt til oktober-november med bystyrebehandling 14. november. 

Kommunalstyret for administrasjon (4. oktober) og kommunalstyret for finans (17. oktober) vedtok

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/File/Details/468930.PDF?fileName=Vedtak%20KADM%2C%2004102016%2C%20Sak%2059%2F16

%2C%20Valg%20av%20pensjonskassel%C3%B8sning%20for%20Stavanger%20kommune) en videreføring av dagens løsning inntil videre,

bl.a. for å avvente kommunestruktur og Finansdepartementets foreslåtte innføring av Solvens II for rene

pensjonskasser. Rådmannen har på denne bakgrunn ikke innarbeidet en egen pensjonskasse i

budsjettgrunnlaget som nå foreligger.

[1] Garantert rente er et minstekrav satt av Finanstilsynet til avkastningen for ny opptjening av

pensjonsrettigheter
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 3 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER OG PRIORITERINGER

33..88  FFoorrssllaagg  ttiill  iinnvveesstteerriinnggssbbuuddssjjeetttt  22001177--22002200

Innledning

Det samlede forslaget til investeringer i planperioden for Stavanger konsern utgjør totalt kr 4,7 mrd.,

hvorav kr 3,76 mrd. er lagt til bykassen og kr 0,96 mrd. til kommunale foretak. En stor del av

investeringsbudsjettet går til videreføring og ferdigstillelse av prosjekter som er vedtatt igangsatt

tidligere. Det foreslås også en del nye investeringer i tråd med politiske vedtak og innmeldte behov.

Med utgangspunkt i den stramme økonomiske situasjonen har det vært enda viktigere å tilpasse

investeringer i tråd med befolkningsutviklingene. Dette har medført at en del investeringer i gjeldende

handlings- og økonomiplan 2016-2019 er foreslått forskjøvet, der befolkningsutviklingen har vist at

veksten blir lavere enn tidligere anslått.

Rehabiliteringsbehov av formålsbygg er stort. I stats- og nasjonalbudsjettet for 2017 har regjeringen

foreslått å bevilge kr 650 mill. til ny tiltakspakke for Sør- og Vestlandet, hvorav Stavanger kommune sin

andel utgjør kr 81,3 mill. Med forutsetning at statsbudsjettet vedtas i henhold til framlagt forslag,

foreslår rådmannen disponering av forventet tiltakspakke.

Veksten i de eldste aldersgruppene er forventet å stige etter 2020. Investeringer knyttet til denne

aldersgruppen vil utfordre det økonomisk handlingsrommet. Rådmannen foreslår et

investeringsprogram i denne handlingsplanperioden som er bærekraftig på lang sikt og legger grunnlag

for investeringsbehovet etter 2020.

Hovedprioriteringer investeringer

Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet er bygging og rehabilitering av skoler, anskaffelser og

utvikling av eiendommer, rehabilitering av sykehjem/bofellesskap/bolig, samt park og idrettsanlegg. Av

en totalramme på ca. kr 4,7 mrd. utgjør nybygg og rehabilitering av skoler om lag kr 0,9 mrd. i perioden.

Investeringer til strategisk kjøp av arealer og arealer i utbyggingsområder beløper seg til kr 719 mill.,

hvorav kr 694 mill. tilfaller Stavanger utvikling KF og kr 25 mill. til bykassen. Det foreslås å investere kr

672 mill. i sykehjem, bofellesskap og bolig.  De største enkeltprosjektene innenfor sykehjem er Lervig

sykehjem og omsorgsboliger i bofelleskap og kommunale boliger i Haugåsveien 26/28 der det er

foreslått avsatt kr 263 mill. til ferdigstillelsen. I tillegg utgjør diverse investeringer kr 437 mill. i

planperioden og gjelder i all hovedsak to nye brannstasjoner (kr 168 mill.), kulvert over motorvei (kr 88,2

mill.) og Nye Tou 2. byggetrinn (kr 75 mill.).

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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Flere av de planlagte byggeprosjektene strekker seg utover handlingsplanperioden 2017-2020.

Ferdigstillelse av byggeprosjektene vil binde investeringsmidler etter 2020 og gi et begrenset

handlingsrom til nye prosjekter og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse i kommende årene.

Rådmannen vil av den grunn fraråde at investeringsnivået økes ytterligere i handlingsplanperioden

2017-2020. Økning av gjeld og kapitalutgifter, og ikke minst økning i driftsutgiftene på grunn av utvidet

tjenestetilbud, vil redusere det økonomiske handlingsrommet i årene framover. En økning i

investeringsnivået vil også måtte vurderes ut fra kapasitetsmessige hensyn. Et høyere samlet

investeringsnivå vil bety redusert økonomisk bærekraft.

Tabellen under viser hvordan de samlede investeringene fordeler seg per år i perioden, både

beløpsmessig og etter formål. Investeringene er eksklusiv investeringer i interkommunale selskaper, der

selskapene selv tar opp lån (Stavanger konserthus IKS, Sørmarka flerbrukshall IKS, Multihallen og

Storhallen IKS mv.) Stavanger kommune yter tilskudd til finansiering av låneopptak i IKS-ene via

driftsbudsjettet, jf. omtale i Driftstiltak – tabell og tiltaksbeskrivelser.

Figur 3.6 Brutto investeringer fordelt etter formålsbygg inkl. kommunale foretak

Formål 2017 2018 2019 2020 Sum

Skoler 138 000 248 000 311 500 246 000 943 500

Utbyggingsområder 172 000 175 000 177 000 195 000 719 000

Sykehjem/bofellesskap/bolig 327 000 159 000 116 000 69 000 671 000

Park-/idrettsbygg 208 000 194 000 98 000 55 000 555 000

VAR-sektor 137 000 128 000 121 000 112 000 498 000

Diverse bygg og anlegg 229 000 44 000 89 000 107 000 469 000
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Sk
ol

er

U
tb

yg
gi

ng
s-

om
rå

de
r

Sy
ke

hj
em

/
bo

fe
lle

ss
ka

p/
bo

lig
Pa

rk
-/

id
re

tt
sb

yg
g

V
A

R-
se

kt
or

D
iv

er
se

 b
yg

g
og

 a
nl

eg
g

Pa
rk

, v
ei

 o
g 

id
re

tt

K
ir

ke
lig

e 
fo

rm
ål

Ba
rn

eh
ag

er

U
ts

ty
r,

 in
ve

nt
ar

,
fe

lle
s 

sy
st

em
er

0 mill.

250 mill.

500 mill.

750 mill.

1000 mill.

51



Rådmannen presiserer at kostnadene ved rehabiliteringsprosjekter bygger på prognoser basert på

dagens kostnads- og detaljeringsnivå. Mer sikre tall vil først fremkomme når forprosjekt er utarbeidet.

Finansiering tilpasses antatt fremdrift. Kostnader for nybygg er basert på de siste oppdaterte

kostnadsanslagene.

De største investeringene innenfor skoleområde er knyttet til riving og nybygg av Madlamark skole,

nybygg og utvidelse av Vaulen skole, rehabilitering av Tastaveden skole, samt rehabilitering og

ombygging av Gautesete skole.  Det er til sammen foreslått avsatt om lag kr 736 mill. til disse

prosjektene. De største enkeltprosjektene innenfor sykehjem er Lervig sykehjem og omsorgsboliger i

bofelleskap og kommunale boliger i Haugåsveien 26/28 der det er foreslått avsatt kr 263 mill. til

ferdigstillelsen.

De største investeringsprosjekter som inngår i diverse investeringer gjelder i all hovedsak to nye

brannstasjoner (kr 168 mill.), kulvert over motorvei (kr 88,2 mill.) og Nye Tou 2. byggetrinn (kr 75 mill.).

Rådmannen påpeker at det i løpet av denne økonomiplanperioden startes opp en rekke større

investeringsprosjekter med betydelige driftskonsekvenser, også utover denne planperioden. Dette

gjelder særlig bofellesskap og sykehjem, samt Folkebadet når det tas i bruk. Det vises til hovedtabellen

for driftsbudsjettet hvor driftskonsekvensene framgår konkret. Det må tas hensyn til disse forholdene

når driftsnivået i denne planperioden fastsettes, dette for å sikre økonomisk handlingsrom som grunnlag

for fortsatt utvikling og opprettholdelse av et godt og tilpasset tjenestetilbud.

Nye investeringsprosjekter

Av tabell 3.8 framkommer hvilke nye investeringsprosjekter som er foreslått startet opp/ferdigstilt i

perioden 2017-2020 utover vedtak i Handlings- og økonomiplan 2016-2019. Oversikten inneholder

prosjekter som er vedtatt i løpet av 2016 og nye prosjekter som foreslås for kommende periode.

Formål 2017 2018 2019 2020 Sum

Park, vei og idrett 195 000 93 000 87 000 77 000 452 000

Kirkelige formål 43 000 34 000 41 000 31 000 149 000

Barnehager 21 000 49 000 48 000 30 000 148 000

Utstyr, inventar, felles systemer 36 000 30 000 28 000 29 000 123 000

Sum (hele kr 1 000) 1 506 000 1 154 000 1 116 500 951 000 4 727 500

Tabell 3.7 Investeringer 2017-2020 etter hovedformål (tall i 1000 kr) inkl. kommunale
foretak

Nye prosjekter Kostnadsramme
Innarbeidet i

planperioden
 

Diverse bygg og anlegg      

Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2021) 90 000 75 000  

Ny målestasjon Schancheholen 350 350  

Skolebygg      

Skeie skole modulbygg (ferdig i 2017) 17 000 1 700  
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Nye prosjekter Kostnadsramme
Innarbeidet i

planperioden
 

Godeset skole, modulbygg (ferdig i 2017) 11 900 11 900  

Gausel skole, modulbygg (ferdig i 2017) 11 000 11 000  

Barnehage      

Inventar til Stokka barnehage, avdeling Stokkadalen 1 000 1 000  

Sykehjem, bofellesskap og bolig      

Velferdsteknologi 13 000 13 000  

Ramsviktunet sykehjem, nytt sykesignalanlegg 2 000 2 000  

Rehabilitering av baderom ved fire sykehjem fra 80-tallet, disponering
av regjeringens tiltakspakke for 2017

40 000 40 000  

Park-/ idrettsbygg      

Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav (ferdig 2021) 29 200 5 000  

Idrettshall/skatehall Urban sjøfront 78 000 51 000  

Svømmehall varmtvannsbasseng v/Madlamark skole (ferdig i 2020) 66 500 52 000  

Idrettshall v/Madlamark skole (ferdig i 2020) 50 000 38 000  

Ishockeyvant-Stavanger ishall 4 000 4 000  

Kvernevik og Sunde bydelshus 6 600 6 000  

Rehabilitering av eiendomsmassen, disponering av regjeringens
tiltakspakke for 2017

25 000 25 000  

Park og vei      

Hillevåg torg, finansieres av tiltakspakken fra 2016 11 000 8 000  

Tasta skatepark, del 2 15 000 12 000  

Lunde skole, oppgradering av skolegård 5 700 5 700  

Rehabilitering av kaier og uteområder, disponering av regjeringens
tiltakspakke for 2017

16 262 16 262  

Felles      

Avvik og varslingssystem 6 200 6 200  

Bil til Stavanger legevakt 800 800  

Kirkelig fellesråd      

Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret 37 000 2 000  

Sum 537 512 387 912  

Tabell 3.8 Nye prosjekter i forhold til gjeldende Handlings- og økonomiplan
2016-2019, Tall i 1 000 kr

53



Tiltakspakke for å øke sysselsetting

Regjeringen har også for 2017 foreslått en særskilt tiltakspakke for å øke sysselsettingen på Sør- og

Vestlandet. Stavanger kommunes andel er beregnet til kr 81,3 mill. og gjelder kjøp av tjenester til

vedlikehold og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier. Tilsvarende tiltakspakke ble bevilget

for 2016 og Stavangers andel var kr 77 mill.

Med forutsetning at statsbudsjettet vedtas i henhold til framlagt forslag, foreslår rådmannen

disponering av forventet tiltakspakke i henhold til tabell under. Videre forutsettes det at utarbeidet

Rundskriv H-8/16 Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold på Sørlandet og Vestlandet legges til

grunn for disponering av tiltakspakken. Dette innebærer at tilskuddet er begrenset til vedlikehold og

rehabilitering av eksisterende bygg, anlegg og veier og ikke kan benyttes til nye investeringer, samt at

midlene må disponeres i løpet av budsjettåret 2017.

Utsatte investeringsprosjekter

Med utgangspunkt i den stramme økonomiske situasjonen har det vært enda viktigere å tilpasse

investeringer i tråd med befolkningsutviklingen. Dette har medført at en del investeringer i gjeldende

handlings- og økonomiplan 2016-2019 er foreslått forskjøvet, der befolkningsutviklingen har vist at

veksten blir lavere enn tidligere anslått. I tillegg foreslås det endret ferdigstillelse av noen prosjekter i

rådmannens budsjettforslag, der årsaken er nærmere redegjort i tekst under prosjektbeskrivelse.

Investeringsprosjekt Kostnadsramme Merknad  

Rehabilitering av baderom ved fire sykehjem
fra 80-tallet

40 000    

Rehabilitering av eiendomsmassen 25 000
Det legges fram en sak for kommunalstyret for

miljø og utbygging for detaljfordeling av midlene
 

Rehabilitering av kaier og uteområder 16 260
Det legges fram en sak for kommunalstyret for

miljø og utbygging for detaljfordeling av midlene
 

Sum 81 260    

Tabell 3.9 Investeringsprosjekter som foreslår finansiert med regjeringens
tiltakspakke knyttet til rehabilitering og vedlikehold. Tall i 1 000 kr.

Prosjekt Utsettelse Hovedårsak til utsettelse  

Diverse bygg og anlegg      

Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i
2021)

ca. 1 år
Ferdigstillelse av prosjektet er utsatt som følge av at reguleringsplan for
Lervig ikke ferdigstilles før 2017

 

Brannstasjon, Lervig (ferdig i 2021) ca. 1 år
Ferdigstillelse av prosjektet er utsatt som følge av at reguleringsplan for
ikke Lervig ferdigstilles før 2017

 

Skolebygg      

Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig
2020)

ca. 2 år
Ferdigstillelse av skolen er utsatt pga rekkefølgekrav,samt endret
prosjektomfang

 

Kvaleberg skole ca. 8 år Ferdigstillelse av skolen tilpasses til forventet elevvekst  

Nylund skole rehabilitering av fasade
(ferdig i 2018)

ca. 2 år
Fasaden rehabiliteres etter at fire klasser har flyttetover til Brodds nye
klubbhus
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De samlede innmeldte behovene for investeringer er betydelig høyere enn det rådmannens forslag

legger til grunn. Dette gjelder først og fremst et meget stort behov for ytterligere rehabilitering av

bestående bygningsmasse og infrastruktur, men også behov for nye investeringer.

Langsiktig investeringsnivå fram mot 2030

Stavanger kommune står foran høye investeringsbehov i årene som kommer. Særlig vil dette gjelde i

Prosjekt Utsettelse Hovedårsak til utsettelse  

Lunde skole, innvendig ombygging (ferdig i
2018)

ca. 1 år
Prosjektets framdrift tilpasses slik at undervisning påskolen kan
gjennomføres i ombyggingsperioden

 

Skeie skole, utvidelse (ferdig i 2030) ca. 7 år Ferdigstillelse av skolen tilpasses til forventet elevvekst  

Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig
2019)

ca. 1 år Mulighetsstudie pågår, egen sak legges fram til politisk behandling  

Jåtten skole, nybygg 14 rom ca. 7 år Ferdigstillelse av skolen tilpasses til forventet elevvekst  

Kvernevik skole, nybygg inkl.
bydelskulturskole (ferdig i 2023)

ca. 3 år Skolen framdrift forskyves som følge av budsjettmessige årsaker  

Gautesete skole, rehabilitering og
ombygging
(ferdig i 2020)

ca. 2 år
Prosjektets framdrift tilpasses slik at undervisning på skolen kan
gjennomføres i ombyggingsperioden

 

Barnehager      

Tastavarden barnehage, avdeling Smiene 5
avd. (ferdig i 2020)

ca. 3 år
Ferdigstillelse av prosjektet er utsatt i tre år jf. vedtak i bystyret i sak
98/16

 

Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd.
Eskeland (ferdig 2021)

ca. 3 år
Ferdigstillelse av prosjektet er utsatt i tre år jf. vedtak i bystyret i sak
98/16

 

Roaldsøy barnehage   Prosjektet gjennomføres av private  

Sykehjem, bofellesskap og bolig      

Haugåsveien 26/28, riving og nybygg
7 nye omsorgsboliger i bofellesskap og 23
kommunale boliger (ferdig 2018/2019)

ca. 1 år
Ferdigstillelse av prosjektet er utsatt som følge av reguleringsendringer,
jf. vedtak i bystyret i sak 98/16

 

Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i
2017)

ca. 1/2 år
Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift, jf. vedtak i bystyret i sak
98/16

 

Bolig for eldre, selges til beboere (ferdig i
2022/2023)

ca. 4 år
Gjennomføres av nyetablert Stavanger utvikling KF. Utredning pågår.
Prosjektets framdrift vurderes på ny ved rullering av handlings- og
økonomiplan

 

St. Petri aldershjem, riving, nytt
bofellesskap ( ferdig i 2022)

ca. 2 år Prosjektets framdrift forskyves som følge av budsjettmessige årsaker  

Park-/ idrettsbyg      

Søra Bråd/Madla bydel, dobbelthall  
Det pågår avklaringer om Revheim skole skal flyttes. Prosjektet utsettes
og realisering av idrettshall v/Madlamark skole prioriteres

 

Nytt garderobeanlegg og klubbhus på
Midjord (ferdig i 2017)

ca. 1 år Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift  

Tabell 3.10 Prosjekter med endret framdrift i forhold til forutsetningene i Handlings- og økonomiplan
2016-2019
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årene etter planperioden hvor veksten i de eldste aldersgruppene er forventet å stige betydelig.

Investeringer knyttet til denne aldersgruppen vil utfordre det økonomisk handlingsrommet. I tillegg

anslås det at andelen yrkesaktive vil bli redusert og en svakere vekst i norsk økonomi forventes å gi

lavere skatteinntekter både til stat og kommune. Rådmannen foreslår et investeringsprogram i denne

handlingsplanperioden som er bærekraftig på lang sikt og legger grunnlag for investeringsbehovet etter

2020.

Helse- og omsorgstjenestene er særlig konsentrert om yngre brukere med svært sammensatte behov og

de eldste eldre med behov for heldøgns tjenester. I årene etter planperioden forventes imidlertid

betydelig vekst i aldersgruppen eldre enn 80 år. Tiden fram til 2020 må nyttes til omstilling for å møte

endringer i etterspørsel og behov for tjenester.

Stavanger kommune er i gang med et omstillingsarbeid innenfor levekårsområdet gjennom prosjektet

Leve HELE LIVET. Målet er at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv lengst mulig. Gjennom

forebygging, rehabilitering, velferdsteknologi og sosiale nettverk skal den enkelte brukeren støttes i å ha

et aktivt liv med god livskvalitet framfor å bli passiv mottaker av hjelp og pleie. Omstillingsarbeidet

krever en omprioritering av ressurser fra institusjonstjenester til hjemmebaserte tjenester, og fra

hjelpetjenester til rehabilitering og selvhjelp.

Det er åpnet flere nye bofellesskap til personer med utviklingshemming og personer med psykiske

lidelser de siste årene. Antallet som venter på bolig viser at det fortsatt er et stort behov for nye

bofellesskap, og det vil komme nye søkere hvert år. Per 31.08.16 er det 53 personer med psykiske

lidelser som oppfyller kriteriene for å få tilrettelagt bolig med tjenester (står på venteliste). Antall

personer som står på venteliste til plass i bofellesskap for utviklingshemmede har økt fra 57 til 73 i løpet

av ett år. Plan for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 2015-2018 er lagt til

grunn for planleggingen av nye bofellesskap til denne brukergruppen. Utbyggingen av bofellesskap for

personer med psykiske lidelser følger Plan for psykisk helsearbeid i Stavanger 2011-2015. Planen skal

rulleres i 2016/2017. Stavanger kommune må vurdere en større differensiering i botilbudet med økt

bruk av boliger der brukeren får ambulante tjenester og boliger med personalbase uten

heldøgnsbemanning. Det kan være boliger med tjenester fra et bofellesskap (satelitter), samlokaliserte

boliger eller Omsorg pluss.

Basert på befolkningsprognoser forventes det at antall barn i barnehagealder vil gå noe ned de

nærmeste tre årene i planperioden før det øker igjen.  Stavanger kommune vil opprettholde full

barnehagedekning i byen etter barnehagelovens definisjon (Barnehageloven § 12 a). Det er imidlertid en

ujevn dekning av barnehageplasser i bydelene, med underdekning i sentrumsnære områder som i

Storhaug og Våland.

I løpet av denne planperioden ferdigstilles 74 barnehageplasser i Tasta bydel ved Tastavarden barnehage

(avdeling Smiene) og Ytre Tasta barnehage (avdeling Vardenes).

Rådmannen har i denne planperioden prioritert utbygging av barnehager i bydelene med størst mangel

på barnehageplasser for å nå målet om full barnehagedekning i bydelene på sikt.

Med utgangspunkt i den stramme økonomiske situasjonen er det viktig å tilpasse investeringer i tråd

med befolkningsutviklingene. Befolkningsveksten for skolebarn ventes å bli lavere enn tidligere antatt.

Dette medfører at en del investeringer i skolebygg foreslås forskjøvet i forhold til gjeldende handlings-

og økonomiplan 2016-2019. Til tross for moderat elevtallsøkning, blir kapasiteten ved enkelte skoler

likevel presset, gjerne i kortere overgangsperioder. Midlertidige modulbygg foreslås som en løsning.

Jåtten skole er vedtatt ferdigstilt i 2019. Som følge av lavere elevvekst tilknyttet skolen er det ikke

behov for å øke skolekapasiteten før 2026. Ferdigstillelse av skolen tilpasses forventet elevvekst og
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foreslås utsatt til 2026.

Elevtallsframskrivingene tyder på at Kvaleberg skole vil klare seg fram til 2028 med den romkapasiteten

skolen i dag har. Den planlagte utbyggingen av skolen utsettes derfor og tilpasses forventet

elevtallsvekst.

Det er vedtatt at det skal bygges ny barneskole i Storhaug bydel som skal stå ferdig i 2019. Det etableres

nå en midlertidig kapasitetsutvidelse i Brodds nye klubbhus på Midjord. Fire nye klasserom vil tas i bruk

høsten 2017. Elevtallsframskrivingene viser en nedgang i elevtallet på Storhaug i første del av

2020-tallet. Rådmannen foreslår derfor å utsette byggingen av ny skole og at prosjektet tilpasses

forventet elevtallsvekst.

Lavere elevvekst er også ventet ved Skeie skole og tilsier at utvidelsesbehovet for skolen er betydelig

mindre enn tidligere antatt. Skolen har behov for tre nye klasserom fra høsten 2017. Utvidelse til fire

paralleller, som er vedtatt i gjeldende handlings -og økonomiplan, er nødvendig først i 2030. Rådmannen

foreslår derfor å utsette utvidelsen, samt å oppføre et midlertidig modulbygg ved Skeie skole.

Elevtallsframskrivingene viser at elevvekst ved Kvaleberg skole er lavere enn forutsatt, og tyder på at

skolen vil klare seg med den romkapasiteten den har i dag. Utbygging av skolen utsettes og tilpasses til

forventet elevvekst.

Framdrift til investeringsprosjekter av overnevnte skoler vil bli nærmere vurdert i framtidige

skolebruksplaner, samt ved rullering av handlings- og økonomiplan.

Selv om befolkningsveksten for skolebarn ventes å bli lavere enn tidligere antatt, er også fordelingen

mellom skolekretsene noen endret. Dette utløser behov for nye investeringer.

Elevtallsutvikling ved skolene Gausel og Godeset viser en midlertidig økning fra neste år. Rådmannen

foreslår å sette opp modulbygg ved skolene for å ivareta den midlertidige veksten. Også ved disse

skolene ventes en nedgang i elevtallet i andre halvdel av 2020-tallet, mens en permanent utvidelse kan

bli aktuelt fra ca. 2030.

I de øvrige bydelene vil mindre økninger i barnetallet kunne håndteres innenfor eksisterende

bygningsmasse eller ved allerede planlagte utvidelser av eksisterende skolebygg. Det vil kunne bli

aktuelt å foreta justeringer i inntakssonene i enkelte bydeler. Utviklingen er ulik fra bydel til bydel og

forholdet mellom antall elever i skolekretsene og skolekapasiteten må følges nøye. Det vil bli utarbeidet

en ny skolebruksplan som vil gi en mer helhetlig og inngående vurdering av det langsiktige

investeringsbehovet for skolebygg.

Rehabiliteringsbehov av formålsbyggene er stort. En kartlegging av byggene i 2013 estimerte

vedlikeholdsetterslepet til om lag kr 1,8 mrd., korrigert for byggene der det allerede var

planlagt/igangsatt tiltak. Avsatte vedlikeholdsmidler til formålsbygg siden 2013 tok høyde kun for

verdibevaring, og ikke reduksjon av tidligere opparbeidet etterslep. Selv om det i perioden har blitt

foretatt rehabilitering av noen formålsbygg (inklusiv midler fra tiltakspakken), anslår en at

vedlikeholdsetterslepet fortsatt ligger på det samme nivået som i 2013. Det er dyrt å utsette

vedlikehold, da byggene forfaller ytterligere og rehabilitering blir mer omfattende og dyrere. I noen

tilfeller kan riving og nybygg bli eneste alternativ.

I tillegg til økt investeringsbehov til ulike formålsbygg i årene som kommer, skal kommunen fortsatt

opprettholde investeringer knyttet til vann, avløp, renovasjon, utbygging og tilrettelegging for framtidig

utbyggingsbehov, opparbeide grønne arealer, ol.

Per i dag er prognosetallene mer usikre på grunn av endringer i befolkningsveksten, økt arbeidsledighet,
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endringer i demografisk sammensetning, samt endringer i brukergrupper og sammensatte brukerbehov.

Størst usikkerhet er relatert til prognosetall som gjelder langt fram i tid, men likevel gir disse en

indikasjon på framtidig investeringsbehov som kommunen skal ivareta på en best mulig måte for å

fortsatt være god by å bo i og samtidig opprettholde økonomisk bærekraft.

Kommunens utfordring med stadig trangere driftsøkonomi i kombinasjon med høyt investeringsbehov,

vil kreve strenge prioriteringer mellom ønskede investeringsprosjekter. Investeringer krever at det

frigjøres midler fra drift til å finansiere investeringene, i tillegg kommer årlige utgifter til renter og

avdrag.

Finansiering av investeringene 

Utvikling av lånegjeld

Det er budsjettert med et låneopptak knyttet til investeringsprosjekter i regi av bykassen på kr 528,3

mill. i 2017, kr 233,9 mill. i 2018, kr 409,9 mill. i 2019 og kr 222,9 mill. i 2020. Det er videre budsjettert

med låneopptak i bykassen for videre utlån til kommunale foretak på kr 220,6 mill. i 2017, kr 215,5 mill. i

2018, kr 211,5 mill. i 2019 og kr 193,7 mill. i 2020. Det vises til tabell 3.12 for en oversikt over

investeringsnivå og låneopptak knyttet til det enkelte foretak. Dette gir et samlet låneopptak for

bykassen på kr 748,9 mill. i 2017, kr 449,4 mill. i 2018, kr 621,4 mill. i 2019 og kr 416,6 mill. i 2020.

Beregnet brutto lånegjeld (ekskl. startlån) per 31. desember 2020 er da på kr 6,67 mrd. En oversikt over

utviklingen i ordinære lån i planperioden framkommer av kolonne 3 i tabell 3.11.

Startlån har de siste årene vært et viktig virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Husbanken har i 2016

utbetalt kr 200 mill. i startlån etter søknad fra Stavanger kommune. Basert på forventet utvikling i

etterspørsel etter startlån og forventet nivå på ubrukte lånemidler per 31. desember 2016, foreslår

rådmannen en årlig låneramme for startlån på kr 200 mill. i kommende planperiode. Avdrag og renter på

startlån betjenes av de respektive låntakerne og påvirker ikke kommunens resultat. Det er imidlertid

alltid en risiko knyttet til mislighold. En oversikt over startlån framkommer i kolonne 2 i tabell 3.11.

Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen og Reform-97,

samt tilskudd til å dekke renter i forbindelse med rehabilitering av skole- og kirkebygg. Lån med rente-

og avdragskompensasjon framkommer i kolonne 5 i tabell 3.11. Kolonne 6 gir en oversikt over lån som

betjenes av gebyrinntektene i VAR-sektoren. Kolonne 7 viser ordinære lån fratrukket lån med

tilskuddsordninger og lån knyttet til VAR-sektoren (kolonne 3 minus kolonne 5 og 6).

Tall i mill. kroner Startlån
Ordinære

lån
Sum

lån

Lån med
tilskuddsordninger

fra Husbanken

Lån
VAR-sektor

Ordinære lån minus lån
med

tilskuddsordninger og
VAR-sektor

1 2 3 4 5 6 7

Beregnet lånegjeld
31.12.2016

1 888 5 866 7 754 696 1 562 3 608

+ Låneopptak 2017 200 749 949 0 137 612

- Avdrag 2017 -106 -337 -443 -52 -64 -221

Beregnet lånegjeld
31.12.2017

1 982 6 278 8 260 644 1 635 3 999

+ Låneopptak 2018 200 449 649 0 128 321

- Avdrag 2018 -114 -350 -464 -50 -65 -235
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Tabell 3.12 viser investeringsnivå og låneopptak i planperioden for det enkelte foretak. Det vises til

kapittel 8 for en omtale av investeringsprosjektene. Det legges opp til at det skal foretas låneopptak i

bykassen for videre utlån til foretakene. Låneopptak knyttet til foretakene vil av den grunn bidra til å øke

brutto lånegjeld for bykassen.

Tall i mill. kroner Startlån
Ordinære

lån
Sum

lån

Lån med
tilskuddsordninger

fra Husbanken

Lån
VAR-sektor

Ordinære lån minus lån
med

tilskuddsordninger og
VAR-sektor

Beregnet lånegjeld
31.12.2018

2 068 6 377 8 445 594 1 698 4 085

+ Låneopptak 2019 200 621 821 0 121 500

- Avdrag 2019 -122 -368 -490 -50 -67 -251

Beregnet lånegjeld
31.12.2019

2 146 6 630 8 776 544 1 752 4 334

+ Låneopptak 2020 200 417 617 0 112 305

- Avdrag 2020 -130 -379 -509 -50 -67 -262

Beregnet lånegjeld
31.12.2020

2 216 6 668 8 884 494 1 797 4 377

Tabell 3.11 Oversikt over lånetyper med låneopptak og avdragsplan

Figur 3.7 Utvikling for ulike typer lånegjeld. Tall i mill. kr.
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INVESTERINGSTABELL
KOMMUNALE FORETAK

Total
prosjektkostnad

2017 2018 2019 2020  

  STAVANGER BOLIG KF            

1
St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap
(ferdig 2022)

64 000       2 000  

2

Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med
utviklingshemming
(2x8 boliger) , ferdigstilles i 2020 og tas i bruk juni
2020

80 000   2 000 45 000 30 000  

3
Et bofellesskap for 4 personer med rus- og
psykiatrilidelser
(ferdig i 2017/2018)

20 000 10 000 10 000      

4
Institusjoner og bofellesskap, løpende
rehabilitering

  1 000 1 000 1 000 1 000  

5 Eldre boliger, rehabilitering (BKF)   1 000 1 000 1 000 1 000  

6
Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging
og kjøp

  15 000 30 000 30 000 30 000  

  Sum Stavanger bolig KF   27 000 44 000 77 000 64 000  

  Låneopptak   26 920 43 440 68 420 62 640  

  STAVANGER UTVIKLING KF            

1 Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder   40 000 30 000 30 000 30 000  

2 Kjøp og utvikling av andre eiendommer   17 000 20 000 20 000 20 000  

3 Byggemodning av hovedutbyggingsområder   20 000 20 000 20 000 20 000  

4 Strategisk kjøp av areal, jf. Bystyresak 96/16   85 000 100 000 100 000 100 000  

5 Boliger for eldre, selges til beboere 200 000     2 000 20 000  

  Sum Stavanger utvikling KF   162 000 170 000 172 000 190 000  

  Låneopptak   162 000 170 000 142 000 130 000  

  SØLVBERGET KF            

1 Nye Sølvberget, fase 2 mv.   30 150 500 500 500  

  Sum Sølvberget KF   30 150 500 500 500  

  Låneopptak   29 710 60 60 60  

  STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF            

1 Kjøretøy, maskiner mv.   4 000 4 000 3 000 3 000  

  Sum Stavanger Natur- og idrettsservice KF   4 000 4 000 3 000 3 000  

  Låneopptak   2 000 2 000 1 000 1 000  
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Lån som kommunale selskap tar opp selv er ikke inkludert i tallene, da disse kapitalutgiftene

budsjetteres som overføringer til selskapene. Dette gjelder blant annet Sørmarka flerbrukshall IKS,

Multihallen og Storhallen IKS og Stavanger konserthus IKS som per 2017 vil ha gjennomført et samlet

låneopptak på kr 1,25 mrd. For 2017 er det budsjettert med et samlet tilskudd på kr 54,1 mill. som skal

dekke Stavanger kommunes andel av kapitalkostnadene til de tre selskapene. Lån tatt opp av kommunale

selskap er ikke inkludert i bykassens brutto lånegjeld.

Figur 3.8 viser utviklingen i brutto lånegjeld for Stavanger kommune med og uten startlån i perioden fra

2011-2020. Andelen av brutto lånegjeld som har flytende rente er per 2. tertial 2016 på ca. 33 %.

Rådmannen foretar løpende en vurdering av fordelingen mellom fast og flytende rente basert på

markedssituasjonen. Dette for å sikre forutsigbarhet gjennom å gjøre kommunen mindre sårbar for

renteendringer. Det er lagt til grunn en gjennomsnittsrente for alle lån på i overkant av 2 % i 2017, jf.

renteprognosen beskrevet under punkt 3.3. Det er budsjettert med kr 491,9 mill. i netto kapitalutgifter i

 
INVESTERINGSTABELL
KOMMUNALE FORETAK

Total
prosjektkostnad

2017 2018 2019 2020  

  STAVANGER BYGGDRIFT KF            

1 Egenkapitalinnskudd i KLP   850 901 955 1 012  

  Sum Stavanger byggdrift KF   850 901 955 1 012  

  Låneopptak   0 0 0 0  

  STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF            

1 Parkeringsteknisk utstyr   7 000 0 0 0  

  Sum Stavanger Parkeringsselskap KF   7 000 0 0 0  

  Låneopptak   0 0 0 0  

  SUM INVESTERINGSNIVÅ   231 000 219 401 253 455 258 512  

  SUM EGENFINANSIERING   10 370 3 901 41 975 64 812  

  SUM LÅNEOPPTAK   220 630 215 500 211 480 193 700  

Tabell 3.12 Investeringsbudsjett – kommunale foretak. Tall i 1000 kr

Interkommunale selskap
Opprinnelig

lånesaldo
Tilleggslån Sum lån

Tilskudd
kapitalkostnader

2017

Tilskudd
drift

2017

Sum
tilskud

2017
 

Stavanger konserthus IKS
(100 %)

500 000 351 200 851 200 40 400 9 500 49 900  

Multihallen og Storhallen
IKS (62,4%)

160 000   160 000 5 700 3 200 8 900  

Sørmarka flerbrukshall IKS
(64,02%)

200 000 37 875 237 875 8 000 3 450 11 450  

Sum 860 000 389 075 1 249 075 54 100 16 150 70 250  

Tabell 3.13 Interkommunale selskaper, lån og tilskuddsgrunnlag. Tall i 1000 kr
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2017, med en videre økning til kr 545,1 mill. i 2020. Det gis en detaljert oversikt over utviklingen i

kapitalutgiftene i kap 3.9.

Når kommunens lånegjeld sammenlignes med andre ASSS-kommuner benyttes blant annet begrepet netto lånegjeld. Det anvendes konserntall for
å få et riktig sammenligningsgrunnlag. Statistisk sentralbyrå har i 2016 korrigert vesentlige feil i langsiktig gjeld (2014 og 2015) for særbedrifter
som inngår i Stavanger kommunes konserntall. Korrigerte tall vil publiseres 15. mars 2017. Utviklingen i netto lånegjeld for ASSS-kommunene vil
av den grunn rapporteres først i årsrapporten for 2016.

Gjeldsgrad

Gjeldsgraden er et sentralt nøkkeltall i Stavanger kommunes finansielle strategi. Gjeldsgraden viser

forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter), og gir en indikasjon på

kommunens økonomiske handlingsrom. En høy gjeldsgrad medfører at en betydelig andel av

driftsbudsjettet må avsettes til betaling av renter og avdrag, noe som reduserer det økonomiske

handlingsrommet. Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgraden (ekskl. startlån) over tid ikke

skal ligge høyere enn 60 %.

Gjeldsgraden (ekskl. startlån) var i gjennomsnitt på 51 % i perioden 2000-2015. I forslag til handling- og

økonomiplan 2017-2020 legger rådmannen til grunn at gjeldsgraden for bykassen blir på 65 % i 2017, 64

% i 2018, 64 % i 2019 og 62 % i 2020. Det legges videre til grunn et årlig opptak av startlån på kr 200 mill.

i planperioden. Gjeldsgraden for bykassen inkludert startlån vil være på 86 % i 2017, 86 % i 2018, 87 % i

2019 og 86 % i 2020. Figur 3.9 viser utviklingen i gjeldsgraden for bykassen med og uten startlån fra

2011 til og med rådmannens budsjettforslag for planperioden 2017–2020.

Etableringen av Stavanger utvikling KF og Stavanger bolig KF utløser et behov for å foreta en vurdering

av hva som er et bærekraftig investeringsnivå for Stavanger kommune som konsern, herunder en

vurdering av mål for finansielle nøkkeltall for konsernet. Det vil være naturlig å foreta en slik vurdering i

forbindelse med behandlingen av sak vedrørende økonomisk handlingsrom i kommende planperiode.

Figur 3.8 Utvikling av brutto lånegjeld 2011-2020. Tall i mill. kr.
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Investeringsprosjekter – tabell og prosjektbeskrivelser

Figur 3.9 Utvikling i gjeldsgrad over tid 2011-2020

INVESTERINGSTABELL 2017-2020
Total

prosjekt-
kostnad

Påløpte
kostnader
tom 2015

2016 2017 2018 2019 2020

DIVERSE BYGG OG ANLEGG

1 Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016) 97 500 62 274 33 200 2 000

2 Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2021) 90 000 20 000 29 000 22 000 4 000

3 Holmeegenes, rehabilitering 25 950 24 428 400 1 130

4
Kulvert over motorvei, inkl. prosjektering
(ferdig 2017)

141 000 22 758 30 000 88 200

5 Administrasjonsbygg, utbedring 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

6
Energitiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i
2017)

55 000 9 068 26 900 19 000

7
Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2
(ferdigstilles i 2017)

21 900 7 400 14 500

8
Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig
2017)

32 000 1 548 13 000 17 450

9 Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021) 140 000 4 000 30 000 50 000

10 Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2021) 150 000 4 000 30 000 50 000

11 Ny målestasjon Schancheholen 350 350
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INVESTERINGSTABELL 2017-2020
Total

prosjekt-
kostnad

Påløpte
kostnader
tom 2015

2016 2017 2018 2019 2020

12 Brannsikring i sentrum 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Sum diverse bygg 753 700 113 400 164 780 39 850 84 500 106 500

SKOLEBYGG

13
Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig
2020)

251 000 2 000 5 000 93 000 62 000 69 000

14
Vaulen skole, nybygg og utvidelse
(ferdigstilles i 2021)

286 000 2 000 38 000 90 000 100 000

15 Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018) 25 000 3 000 11 000 11 000

16 Lunde skole, innvendig ombygging 27 000 1 000 14 000 12 000

17 Skeie skole modulbygg, 3 klasser 17 000 17 000

18 Storhaug bydel ny barneskole 14 rom 182 000 156 2 500 5 000 10 000 20 000

19
Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig
2018)

25 000 1 500 0 23 500

20 Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019) 146 000 2 000 10 000 40 000 94 000

21
Kvernevik skole, nybygg inkl.
bydelskulturskole (ferdig i 2023)

196 000 1 000 2 000

22
Hundvåg skole, rehabilitering inkludert
bydelskulturskole (ferdig 2017)

40 500 3 000 37 500

23
Gautesete skole, rehabilitering og ombygging
(ferdig i 2020)

134 000 1 000 11 300 21 000 50 000 50 700

24 Godeset skole, modulbygg to klasserom 11 900 11 900

25 Gausel skole, modulbygg to klasserom 11 000 11 000

26 Skoler, inventar og utstyr 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

27 Skoler, løpende rehabilitering 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Sum skolebygg 1 352 400 18 000 137 700 248 000 311 500 246 200

BARNEHAGEBYGG

28 Barnehagen Tasta (ferdig i 2018) 36 000 100 15 000 20 900

29
Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5
avd. (ferdig i 2020)

47 000 0 5 000 30 000 12 000

30
Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes,
riving/nybygg, 4 avd. (ferdig 2019)

45 000 10 000 3 100 20 000 11 900

31
Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd.
Eskeland (ferdig 2021)

20 000 0 0 0 2 000 15 000

32 Barnehager, løpende rehabilitering 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
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INVESTERINGSTABELL 2017-2020
Total

prosjekt-
kostnad

Påløpte
kostnader
tom 2015

2016 2017 2018 2019 2020

33 Barnehager, inventar og utstyr 1 000 1 000 1 000 2 000 1 000

Sum barnehagebygg 148 000 13 100 21 100 48 900 47 900 30 000

SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG

34 Boligtilbud demente 500 1 500

35
Haugåsveien 26/28, riving og bygging av
bofellesskap for psykisk helse og kommunale
boliger (ferdig 2019)

90 000 578 1 500 20 500 37 400 30 000

36
Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig,
inkl.parkering (ferdig 2017/2018)

52 000 2 758 23 800 23 000 2 400

37
Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i
2017)

5 000 3 000 2 000

38 Helsehuset i Stavanger 0 2 000

39
Lassaveien rehabilitering/ombygging av fire
boliger, 2. byggetrinn (ferdig i 2017)

12 000 2 000 10 000

40
Lervig sykehjem, nybygg inkl. tomt og prod.
Kjøkken, 123 plasser (ferdig 2017/2018)

474 000 103 532 195 000 146 500 29 000

41
Selveide boliger i bofellesskap for personer
med utviklingshemming, 12 boliger (ferdig i
2018)

60 000 36 500 15 000 40 000 4 500

42
Dag/aktivitetstilbud for personer med
utviklingshemming (ferdigstilles i 2017)

3 000 0 3 000

43 Velferdsteknologi 2 000 3 000 4 000 4 000

44
Ramsviktunet sykehjem, nytt
sykesignalanlegg

2 000

45
Rehabilitering av baderom ved fire sykehjem
fra 80-tallet, disponering av regjeringens
tiltakspakke

40 000 40 000

46
Signalanlegg i sykehjem, oppgradering til
smykkealarmer

3 000 2 000 1 000

47
Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og
hjemmebaserte tjenester

2 000 1 000 1 000

48
Institusjoner og bofellesskap, løpende
rehabilitering

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

49 Oddahagen, 9 boliger (ferdig i 2017) 25 000 257 9 000 15 700

50 Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdig i 2017) 26 500 2 424 8 000 16 100

Sum sykehjem, bofellesskap og bolig 792 500 247 300 300 300 114 800 39 500 5 000

PARK- OG IDRETTSBYGG
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INVESTERINGSTABELL 2017-2020
Total

prosjekt-
kostnad

Påløpte
kostnader
tom 2015

2016 2017 2018 2019 2020

51 Idrettsbygg, rehabilitering 500 500 500 500 500

52 Idrettshall/skatehall Urban Sjøfront 78 000 1 000 10 000 40 000

53
Hinna garderobebygg, inkludert
rekkefølgekrav (ferdig 2021)

29 200 5 000

54
Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig i
2017/2018)

86 000 10 000 30 000 46 000

55
Svømmehall varmtvannsbasseng
v/Madlamark skole (ferdig i 2020)

66 500 5 000 10 000 30 000 7 000

56 Idrettshall v/Madlamark skole (ferdig i 2020) 50 000 5 000 10 500 20 000 2 500

57 Cricketbane tilrettelegging, interkommunal 0 3 000

58
Stavanger idrettshall, garderober / fasade
(ferdig 2019)

40 000 2 000 25 000 13 000

59
Nytt garderobeanlegg og klubbhus på
Midjord (ferdig i 2017)

33 536 206 21 500 11 800

60 Folkebad - Planleggingsutgifter 10 000 4 203 700 5 000

61 Ishockeyvant-Stavanger ishall 4 000

62 Kvernevik og Sunde bydelshus 6 600 600 2 000 4 000

63
Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig
2017)

125 000 23 174 65 000 36 800

64
Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger
svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018)

235 000 2 295 9 000 103 000 101 000 20 000

Sum park og idrettsbygg 759 836 107 300 208 100 194 000 97 500 55 000

65 Økt rehabilitering 14 000 8 000 3 500 3 500

66
Rehabilitering av eiendomsmassen,
disponering av regjeringens tiltakspakke

25 000 25 000

Sum bygg 3 806 436 513 100 864 980 649 050 584 400 442 700

UTBYGGINGSOMRÅDER

67 Kjøp og utvikling av prosjekter 5 000 5 000 5 000 5 000

Storhaug

68 Områdeløft Storhaug 8 000 4 000 2 000 2 000

Jåttåvågen

69 Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016) 150 000 121 875 26 200 1 900

70
Prosjekt utfylling- bruk av
Rogfast-/Ryfastmasse

3500 1500
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prosjekt-
kostnad

Påløpte
kostnader
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2016 2017 2018 2019 2020

Sum utbyggingsområder 158 000 31 700 10 400 5 000 5 000 5 000

VANNVERKET

71 Vannmålere/off. ledninger 1 100 600 600 600 600

72 Ringledninger/forsterkninger 2 400 2 400 2 400 2 500 2 500

73 Fornyelse/renovering 22 000 25 000 25 000 30 000 30 000

74 Vannledninger/utbyggingsområder 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

75 Byomforming 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

76 Vålandsbassengene (ferdig 2018) 20 000 456 3 600 10 900 5 000

77
Ryfast, omlegging og oppgradering av
vannettet

20 000 5 000 10 000 5 000

78 Strakstiltak 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Kjøretøy vannverket

79 Bil til lekkasjelytting 650

80 Reparasjonslag 600 650

Sum vannverket 40 000 43 700 57 900 47 000 43 400 42 100

AVLØPSVERKET

81 Separering 11 000 11 000 7 500 10 000 10 000

82 Fornyelse og renovering 33 000 35 000 35 000 35 000 35 000

83 Vålandsbassengene (ferdig 2018) 20 000 455 3 600 10 900 5 000

84
Ryfast, omlegging og oppgradering av
avløpsnettet og ekstraordinære
pumpestasjoner

80 000 5 000 10 000 20 000 20 000 10 000

85 Byomforming 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

86 Strakstiltak 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Kjøretøy

87 Stasjonsdrift 1 500 1 300 3 500

Sum avløp 100 000 60 100 74 400 76 500 73 800 66 000

RENOVASJON

88 Kjøp av nye søppelspann 2 400 2 000 2 000 1 500 1 500

89 Nedgravde containere 2 200 2 200 2 000 2 000 2 000
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prosjekt-
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Påløpte
kostnader
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2016 2017 2018 2019 2020

Sum renovasjon 4 600 4 200 4 000 3 500 3 500

Sum vann, avløp og renovasjon 140 000 108 400 136 500 127 500 120 700 111 600

PARK OG VEI

Framkommelighet

90 Asfaltering 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

91 Flaskehalsutbedring (ferdig 2017) 25 000 611 0 24 000

92 Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

93 Nye veianlegg 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100

94 Gatelys 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

95
Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv,
utskifting (ferdigstilles i 2019)

40 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Miljø og trafikksikkerhet

96
Sykkelveinettet, sykkelparkering og
servicefunksjoner

2 500 9 500 2 250 2 250 2 250

97 Sykkelstrategi (ferdig 2017) 50 000 18 837 17 200 10 000

98 Austre Åmøy, gang/sykkelvei 5 000 0 5 000

99 Trafikksikkerhet 8 300 15 300 15 300 15 300 15 300

100 Miljø og gatetun 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Sentrum

101 Sentrum 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Park og nærmiljø

102 Hillevåg torg 11 000 3 000 8 000

103 Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100

104 Tasta skatepark, del 2 15 000 3 000 12 000

105 Kunst i offentlig rom ( lekeplasser ) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

106 Prosjekt friområde 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

107 Økt opparbeidelse av friområder 4 000 500

108 Parkanlegg/friområder, rehabilitering 700 700 700 700 700

Utendørs idrettsanlegg

109 Kunstgressbaner, rehabilitering 29 000 8 000 21 000
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110 Idrettsanlegg, rehabilitering 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Uteområder kommunale bygg

111 Nylund skole, rehabilitering av uteareal 3 200 3 200

112 Lunde skole, oppgradering av skolegård 5 700 5 700

113 Utearealer skoler 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

114
Rehabilitering av kaier og uteområder,
disponering av regjeringens tiltakspakke

16 264 16 264

Sum park og vei 183 900 115 900 194 664 93 150 87 450 77 450

FELLES

115 Avvik og varslingssystem 1 800 2 800 800 800

116 Strømmålere, utskifting 3 200 2 000 1 200

117 Egenkapitalinnskudd KLP 19 100 20 100 21 100 22 100 23 100

Sum felles 3 200 21 100 23 100 23 900 22 900 23 900

LEVEKÅR

118 Biler 1 500 2 300 1 500 1 500 1 500

Sum levekår 1 500 2 300 1 500 1 500 1 500

KIRKELIG FELLESRÅD

119 Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025 305 000 3 039 15 000 20 000 20 000 20 000 25 000

120 Bekkefaret kirke, rehabilitering (ferdig 2018) 30 000 2 000 20 000 8 000

121 Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 7 000 2 000 2 000 3 000

122
Gravlunder, utredning av trykk- og
avløpsledninger (ferdig i 2018)

1 100 400 700

123 Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) 25 000 3 000 18 000 4 000

124 Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret 37 000 2 000

125 Tasta gravlund, prosjektering 200 600

Sum kirkelig fellesråd 405 100 17 000 42 600 34 300 41 000 31 000

Sum investeringer 4 696 636 808 700 1 274 544 934 400 862 950 693 150

FINANSIERING AV INVESTERINGER

126 Overføring fra driften 224 010 152 690 197 200 246 000 303 600
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127 Momsrefusjon investeringer 139 000 153 000 112 000 104 000 83 000

128 Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån 43 600 43 600 43 600 43 600 43 600

129 Salgsinntekter 184 000 135 000 25 000 4 000

130
Salg av selveide boliger i bofellesskap for
personer med utviklingshemming

44 000 16 000

131 Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse 5 000 10 000

132
Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser
Lervig

0 230 195

133
Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og
bofellesskap

6 300 11 000

134 Husbanktilskudd til kommunale boliger 20 000

135 Spillemidler nærmiljøanlegg 800 800 800 800

136
Spillemidler 2 svømmehaller
(Hundvåg/Kvernevik)

36 600

137
Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale
bygg trinn 1 og trinn 2

2 740 3 450 2 200

138
Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til
varmesentral

6 000 6 000

139 Vålandstårnets venner 1 000 2 000

140
Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på
Midjord

2 000

141
Bidrag fra IL Brodd, finansiering av klubbhus
på Midjord

4 000

142 Spillemidler, Nye Gamlingen 10 000

143 Bruk av ubundne investeringsfond 86 155

144 Bruk av bundne investeringsfond 8 000

145 Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall 5 000 5 000

146 Mottatte avdrag på konserninterne utlån 7 354 14 538 21 587 28 044

147 Spillemidler, idrettshall ved Madlamark skole 7 500

148
Spillemidler, svømmehall ved Madlamark
skole

4 500

149
Regjeringens tiltakspakke til vedlikehold og
rehabilitering

81 264

150 Låneopptak 593 905 528 331 233 867 409 963 222 906
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Prosjektbeskrivelser

1. Nye Tou, 1. byggetrinn

Rehabiliteringen av gamle Tou bryggeri til scene, kunstfabrikk og møtested gjennomføres i flere

byggetrinn. 1. byggetrinn omfatter atelierhuset og en del teknisk infrastruktur, der det inngår

rehabilitering av atelierhusets 2. etasje med 10 atelier, innredning av 3. etasje med 20 atelier,

rehabilitering av atelierhusets tak, nytt lokale til Grafisk Verksted og prøvelokale for dans, istandsetting

av fellesverksteder i 1. etasje, samt fasaderehabilitering

Norsk kulturråd har bevilget kr 3 mill. til rehabiliteringen av 1. og 2. etasje. Midlene er i all hovedsak

overført til kommunen i 2016. I tillegg er det søkt om spillemidler til prosjektet fra Rogaland

fylkeskommune. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektet og avsetter prosjektets sluttbevilgning i

2017.

2. Nye Tou, 2. byggetrinn

Rådmannen foreslår å igangsette arbeid med Nye Tou 2. byggetrinn. Prosjektet har en kostnadsramme

på kr 90 mill. Byggetrinnet omfatter maskinhallen og øvingsfellesskapet. Maskinhallen bygges om til

scene og et nytt tilbygg til maskinhallen mot nordøst oppføres. Nybygget skal ivareta toaletter, teknisk

utstyrsrom og ventilasjonsteknisk rom. I tillegg oppføres det et eget nybygg til nytt hovedtavlerom og

trafo. Øvrig arealbehov ivaretas ved omdisponeringer og rehabilitering av nåværende arealer som ligger

i tilknytning til maskinhallen. Det omfatter nytt back stage og stollager samt ny vestibyle med toaletter

og garderobe som skal kunne betjene alle scenene. Det skal etableres ny terskelfri adkomst for personer

og utstyr. I tillegg er det behov for rehabilitering av utvalgte fasader, samt pipe.

Et nybygg på 1650 m2 BTA fordelt på 3 etasjer oppføres til øvingsfellesskapet. Bygget omfatter 20

øvingsrom, hvorav 16 band rom på ca. 26 m2 og 4 mindre solistrom. I tillegg omfatter det live rom, 4

studioer, sosiale soner, toalett og bandlager.

3. Holmeegenes, rehabilitering

Prosjektkostnad knyttet til rehabilitering av Holmeegenes utgjør kr 25,95 mill. Rådmannen foreslår å

videreføre prosjektet og avsette prosjektets sluttbevilgning i 2017.

4. Kulvert over motorvei

Statens vegvesen skal i henhold til inngått avtale med Stavanger kommune bygge miljøkulvert over

motorveien ved Mosvatnet i forbindelse med Ryfastutbyggingen. Kulverten skal eies av kommunen.

Prosjektet har en kostnadsramme på kr 141 mill. inkl. moms med planlagt ferdigstillelse i 2017. Det vises

til bystyrets vedtak i sak 85/13 hvor avtale mellom Statens vegvesen og Stavanger kommune ble

behandlet.

5. Administrasjonsbygg, utbedring

Det er fortløpende behov for utbedring/ombygging /tilpassing av samtlige kommunale kontor- og

administrasjonsbygg. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 1 mill. i planperioden.

INVESTERINGSTABELL 2017-2020
Total

prosjekt-
kostnad

Påløpte
kostnader
tom 2015

2016 2017 2018 2019 2020

Sum finansiering av investeringer 1 274 544 934 400 862 950 693 150

Andel egenfinansiering 59 % 75 % 52 % 68 %

Andel lånefinansiering 41 % 25 % 48 % 32 %

Tabell 3.14 Rådmannens forslag til investeringer. Tall i 1 000 kr.
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6. Energitiltak i kommunale bygg

Formannskapet vedtok i sak 95/14 å gjennomføre energitiltak i kommunale bygg med sikte på å

redusere energiforbruket. Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 55 mill. Beregnet støtte fra

Enova utgjør kr 6,2 mill. og forutsetter at prosjektet ferdigstilles innen 2017. Det er beregnet en

ENØK-effektivisering i driftsbudsjettet på kr 4 mill. i 2017 og deretter kr 6 mill. årlig, basert på

framdriften i dette investeringsprosjektet, jf. kommentarer til driftstiltak linje 51. Rådmannen foreslår å

videreføre prosjektets bevilgning i planperioden.

7. Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2

Prosjektet er en utvidelse av prosjekt energitiltak i kommunale bygg og omfatter gjennomføring av flere

energitiltak i flere bygg. Vedtatt kostnadsramme for prosjektet utgjør kr 21,9 mill. Det foreslås å

videreføre prosjektets bevilgning i planperioden. Estimert støtte fra Enova utgjør i overkant av kr 2 mill.

Beregnet ENØK-effektivisering i driftsbudsjettet er på om lag kr 4 mill. i 2017 og deretter kr 5,6 mill.

årlig, basert på framdriften i dette investeringsprosjektet. Det vises til kommentarer til driftstiltak linje

51.

8. Olav Kyrres gate 19, varmesentral

Triangulum er Stavanger, Manchester og Eindhovens felles prosjekt for å utvikle smarte løsninger for

framtidens bærekraftige byer. Dette er et prosjekt i EUs satsing på smarte byer og samfunn. Triangulum

går over fem år og er en del av Horisont 2020-programmet.

Det lokale konsortiet koordineres av Stavanger kommune og består av Lyse, Rogaland fylkeskommune,

Universitetet i Stavanger og Greater Stavanger. Totalt har prosjektet en budsjettramme på 25 mill. euro

over en femårsperiode, som fordeles mellom partnerne. Stavanger kommune sin andel utgjør 3,3 mill.

euro. Bevilgede midler skal blant annet dekke kommunens ressursbruk til gjennomføring av oppgaver,

reiseutgifter, intern administrering og koordinering av det lokale partnerskapet. I henhold til inngått

avtale med EU, vil de innovative løsningene finansieres gjennom Triangulum. Partnerne må dekke minst

50 % av utgiftene over egne budsjetter.

Ny energisentral i Olav Kyrres gate 19 er kommunens delprosjekt i Triangulum, som Stavanger

kommune har forpliktet seg til å ferdigstille våren 2017. Egenandel knyttet til Triangulum omfatter

utskifting av teknisk utstyr, samt kobling av styring til driftssentral. Prosjektet dekker

administrasjonsbyggene i Olav Kyrres gate 19, Olav Kyrres gate 23 og rådhuset. Rådmannen foreslår at

kostnadsrammen til varmesentralen oppjusteres til kr 32 mill. i henhold til sak 109/16 i kommunalstyret

for miljø og utbygging. Finansiering fra EU-kommisjonen er basert på en etterskuddsvis

refusjonsordning. Dette innebærer at manglende leveranser i henhold til prosjektplanen vil kunne gi

fratrekk i EUs finansiering av prosjektet.

9. Brannstasjon, Schancheholen

Stavanger bystyre godkjente den 8. september 2014 (sak 121/14) forslag til ny brannstasjonsstruktur i

ansvarsområdet til Rogaland brann og redning IKS. Forslaget omfatter blant annet nye stasjoner i

Stavanger, Sandnes, Time/Klepp og Gjesdal kommune. I saken ble det lagt til grunn at ny

hovedbrannstasjon på Stangeland i Sandnes kommune skal oppføres først, med planlagt ferdigstillelse

februar 2017. Det legges videre til grunn at det skal oppføres to nye brannstasjoner i Stavanger

kommune som skal erstatte brannstasjonen i Lagårdsveien. Basert på en kostnad på kr 45 000/BTA

utgjør estimert prosjektkostnad for Schancheholen brannstasjon kr 140 mill. I prosjektkostnaden inngår

tomtekostnader og kostnader knyttet til rekkefølgekrav. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen

til brannstasjonen med sikte på ferdigstillelse i 2021. Dette er ett år senere enn vedtatt i handlings -og

økonomiplan for 2016-2019 som følge av at reguleringsplan for Lervig ferdigstilles ikke før 2017.

10. Brannstasjon Lervig
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Stavanger bystyre godkjente den 8. september 2014 (sak 121/14) forslag til ny brannstasjonsstruktur i

ansvarsområdet til Rogaland brann og redning IKS. Forslaget omfatter blant annet nye stasjoner i

Stavanger, Sandnes, Time/Klepp og Gjesdal kommune. I saken ble det lagt til grunn at ny

hovedbrannstasjon på Stangeland i Sandnes kommune skal oppføres først, med planlagt ferdigstillelse

februar 2017. Det legges videre til grunn at det skal oppføres to nye brannstasjoner i Stavanger

kommune som skal erstatte brannstasjonen i Lagårdsveien. Basert på en kostnad på kr 50 000/BTA

utgjør estimert prosjektkostnad for Lervig brannstasjon kr 150 mill. I prosjektkostnaden inngår

tomtekostnader og kostnader knyttet til kai og rekkefølgekrav. Som følge av kostnader relatert til kai er

kostnadsestimering for brannstasjon Lervig kr 5 000/BTA høyere enn for brannstasjon Schancheholen.

Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen til brannstasjonen med sikte på ferdigstillelse i 2021.

Dette er ett år senere enn vedtatt i handlings -og økonomiplan for 2016-2019 som følge av at

reguleringsplan for Lervig ferdigstilles ikke før 2017.

11. Ny målestasjon Schancheholen

Det foreslås avsatt kr 0,35 mill. til etablering av ny målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen i 2018.

12. Brannsikring i sentrum

Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 1,5 mill. i planperioden for tiltak relatert til

brannsikring av trehus-bebyggelsen i sentrum og Gamle Stavanger.

Skolebygg

Skolebygg

Rådmannens forslag til investeringer i skolebygg tar utgangspunkt i rullert «Plan for skolestruktur» 2015-2020 og

befolkningsframskrivingene for perioden 2017-2035.

Det er vedtatt at det skal bygges en ny barneskole i Storhaug bydel og at Madlamark skole skal rehabiliteres. To

kombinerte barne- og ungdomsskoler gjøres om til rene ungdomsskoler og må tilpasses bygningsmessig.

I tillegg foreslår rådmannen å rehabilitere flere skolebygg og å utvide kapasiteten ved enkelte skoler.

Befolkningsveksten for innbyggere 6-15 år ventes å bli lavere enn tidligere forutsatt. Veksten fordeler seg også noe

annerledes mellom skolekretsene enn tidligere antatt. Enkelte byggeprosjekter foreslås derfor utsatt, mens andre

foreslås framskyndet.

13. Madlamark skole, riving og nybygg

Madlamark skole består i dag av flere bygg og paviljonger som er i dårlig stand og gir lite funksjonell

skoledrift. Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen for 2016-2019, ble det vedtatt å bygge et

nytt bygg på Madlamark skole. Bygget skulle integreres med eksisterende bygningsmasse, og på den

måten bidra til å knytte skolelokalene sammen til en enhet. Ved behandling av gjeldende handlings- og

økonomiplan ble prosjektets byggestart framskjøvet til 2017 for å øke aktivitet i byggebransjen og

utnytte de lave prisene i en periode med liten etterspørsel. Det ble foretatt tilstandsvurdering av skolen

som tilsier at det ikke er hensiktsmessig å beholde deler av eksisterende bygningsstruktur ved

Madlamark skole. Rådmannen foreslår derfor at det bygges en ny to-parallellers barneskole på

Madlamark med helhetstilbud for multifunksjonshemmede elever fra 1.-10. trinn. Tomten må

detaljreguleres og byggestart må derfor utsettes til 2018. Revidert prosjektkostnad er estimert til kr

251 mill., og planlagt ferdigstillelse av skolen er forventet i 2020. Rådmannen foreslår å videreføre

prosjektet og oppjustere kostnadsrammen til kr 251 mill.

14. Vaulen skole, nybygg og utvidelse

Siste elevtallsframskriving viser vekst i elevtallet ved Vaulen skole i handlingsplanperioden. Skolen vil

vokse til en fire parallellers barneskole og vil ha behov for 28 klasserom fra 2020. I dag har skolen 25
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klasserom og lite funksjonelle romløsninger. Den eldste delen av skolen er fra 1960-tallet. Videre har

skolen et tilbygg fra 1990-tallet, samt et midlertidig modulbygg som ble satt opp for få år siden for å

håndtere vekst i elevtallet. Nye arealnormer og nye byggeforskrifter gjør at ombygging i dette tilfellet

kan bli like kostnadskrevende som å rive og bygge nytt.

Det er foretatt ny gjennomgang av prosjektet og revidert prosjektkostnad utgjør kr 286 mill. Anslaget er

basert på at tilbygget beholdes, modulbygget fjernes og det bygges nytt hovedbygg med 20 klasserom

med tilhørende fellesarealer, generelle og spesielle læringsarealer samt areal til personal og

administrasjon. Rådmannen foreslår at utvidelsen prosjekteres i 2017 og at forprosjektet tar nærmere

stilling til hvilke deler av skolen som bevares og bygges om, og hvilke som erstattes av nybygg. Tomten

må detaljreguleres, og prosjektet kan ventes ferdigstilt i 2021. Rådmannen foreslår å videreføre

prosjektet og oppjustere kostnadsrammen til kr 286 mill.

15. Kannik skole, utvidelse

I handlings- og økonomiplanen for 2016-2019 ble det vedtatt å utvide Kannik skole med tre klasserom

for å håndtere forventet elevtallsvekst. Prosjektkostnad utgjør kr 25 mill. Rådmannen foreslår å

videreføre bevilgningen med forventet ferdigstillelse av prosjektet i 2018.

16. Lunde skole, innvendig ombygging

Bystyret vedtok i sak 67/15 at Lunde skole skal omgjøres til ren ungdomsskole. Skolen bygges om

innvendig for å tilpasses til ungdomstrinn. Avsatt bevilgning i gjeldende handlings- og økonomiplan, kr 15

mill., var basert på erfaringskostnader knyttet til omgjøring av Tastarustå skole til ren ungdomsskole.

Kommunestyret for miljø og utbygging vedtok i sak 151/16 forprosjekt for innvendig ombygging av

skolen med en kostnadsramme på kr 27 mill. Økt kostnad er knyttet til større behov for ombygging og

tilpasninger av skolebygget enn tidligere antatt. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2018, som er ett år

senere enn vedtatt i gjeldende handlings- og økonomiplan. I tillegg til innvendig tilpasning av skolebygget

er det også behov for å tilpasse skolegården. Midler til tilpasning av utearealene ved Lunde skole er

avsatt i et eget prosjekt, jf. linje 112 i investeringstabellen.

17. Skeie skole, modulbygg

Nye elevtallsframskrivinger viser at utvidelsesbehovet for Skeie skole er mindre enn tidligere antatt.

Skolen har behov for tre nye klasserom fra høsten 2017. Utvidelse til fire paralleller, som er vedtatt i

gjeldende handlings -og økonomiplan, ser ut til å bli nødvendig først i 2030. Rådmannen foreslår derfor å

utsette utvidelse av skolen, samt å innarbeides kr 17 mill. i 2017 til oppføring av et midlertidig

modulbygg ved Skeie skole. Behovet for skoleutvidelsen vil bli nærmere vurdert i framtidige

skolebruksplaner, samt ved rullering av handlings- og økonomiplan.

18. Storhaug bydel, ny barneskole

Høsten 2017 vil Nylund skole ta i bruk fire klasserom i Brodds nye klubbhus på Midjord. Dette vil gi en

midlertidig løsning på kapasitetsutfordringene i Storhaug bydel. Framskrivingene viser en liten nedgang i

elevtallet i bydelen i første halvdel av 2020-årene. Prosjektets framdrift tilpasses til forventet elevvekst.

Rådmannen vil legge fram en egen sak om skolestrukturen i Storhaug bydel, der kapasitetsbehovet i

bydelen vurderes i lys av de nye elevtallsframskrivingene og forholdene for elever og ansatte i

eksisterende bygg.

19. Nylund skole, rehabilitering av fasade

Nylund skole er et vernet kulturminne. Som følge av fuktproblemer i murveggene er det nødvendig å

restaurere byggets fasade. Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen for 2016-2019 ble det

bevilget kr 25 mill. til dette formålet. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen. Videre foreslår

rådmannen at fasaderehabilitering utføres i 2018, etter at fire klasser har flyttet over til Brodds nye

klubbhus. Dette er to år senere enn vedtatt i gjeldende handlings- og økonomiplan.
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20. Tastaveden skole, rehabilitering

Skolen er slitt og har behov for oppgradering samt tilpasning til ny pedagogikk. Prosjektkostnad utgjør kr

146 mill. Siste elevtallsframskriving viser et redusert behov for elevplasser på ungdomstrinnet i Tasta

bydel. Et alternativ til rehabilitering eller nybygg på Tastaveden skole er utvidelse av kapasiteten på

Tastarustå skole. En egen sak om dette vil bli lagt fram når alternativet er ferdig utredet. Rådmannen

foreslår å videreføre prosjektets bevilgning i perioden med sikte på ferdigstillelse i 2019. Dette er ett år

senere enn vedtatt i gjeldende handlings- og økonomiplan.

21. Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole

Kvernevik skole er slitt og har behov for oppgradering, samt tilpasning til ny pedagogikk. Det er vedtatt

at skoleutbyggingen på Kvernevik også skal inkludere en bydelskulturskole. Nye arealnormer og nye

byggeforskrifter gjør at ombygging i dette tilfellet kan bli like kostnadskrevende som å rive og bygge

nytt. Det er foretatt ny gjennomgang av prosjektet og revidert prosjektkostnad utgjør kr 196 mill., som

er kr 132 mill. mer enn vedtatt i gjeldende handlings- og økonomiplan. Anslaget er basert på at deler av

bygningsmassen beholdes, mens andre deler rives og erstattes av et nytt bygg.  Som følge av

budsjettmessige årsaker foreslår rådmannen at prosjektet utsettes i tre år, slik at planlagt ferdigstillelse

blir i 2023.

22. Hundvåg skole, rehabilitering inkl. bydelskulturskole

Rehabilitering av Hundvåg skole har en prosjektkostnad på kr 40,5 mill. Prosjektet omfatter

rehabilitering av skolen og etablering av egne lokaler til bydelskulturskolen. Rådmannen foreslår å

videreføre prosjektets bevilgning med sikte på ferdigstillelse i 2018.

23. Gautesete skole, rehabilitering og ombygging

Gautesete skole skal rehabiliteres for å legge til rette for ny pedagogikk. I tillegg skal skolen, som den

siste 1.-10. skolen i Stavanger, gjøres om til ren ungdomsskole. Det er gjennomført et mulighetsstudium,

og kostnadene til rehabilitering og ombygging er beregnet til kr 134 mill., som er kr 103,2 mill. mer enn

bevilget i gjeldende handlings- og økonomiplan. Prosjektet omfatter total rehabilitering og innvendig

ombygging, etablering av spesialrom og kantine, samt øvrig tilpasning for ungdomstrinnelever både inne

og ute.  Tempoet i ombyggingen vil ta hensyn til at elevene skal få sin undervisning på skolen i hele

ombyggingsperioden.  Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2020. Dette er to år senere enn vedtatt i

gjeldende handlings- og økonomiplan. Elevene på småskoletrinnet vil fra høsten 2017 få sin

skoletilhørighet på Godeset og Gausel skoler.

24. Godeset skole, modulbygg

For å sikre plass til elevene på barnetrinnet i en overgangsperiode, må det etableres et modulbygg med

to klasserom på Godeset skole. Modulbygget etableres på en del av skolegårdsområdet tiltenkt

ballaktiviteter. Som kompensasjon for tapt skolegårdsområde etableres det en større ballbane med

kunstgress og lys i tilgrensende friområde. Fra midten av 2020-tallet er det ventet at elevtallet ved

Godeset vil bli redusert slik at modulbygget kan fjernes.

25. Gausel skole, modulbygg

For å sikre plass til elevene på barnetrinnet i en overgangsperiode, må det etableres et modulbygg med

to klasserom på Gausel skole. Fra midten av 2020-tallet er det ventet at elevtallet ved Godeset vil bli

redusert slik at modulbygget kan fjernes.

26. Skoler, inventar og utstyr

Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2 mill. i planperioden til formålet.

27. Skoler, løpende rehabilitering

Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,5 mill. i planperioden. Midlene fordeles på

mindre prosjekter. Mange av disse har sammenheng med økte krav som følge av ny pedagogikk.

75



Barnehagebygg

Barnehagebygg

Basert på befolkningsprognoser forventes det at antall barn i barnehagealder vil å gå noe ned de nærmeste tre årene i

planperioden før det øker igjen.

Stavanger kommune vil opprettholde full barnehagedekning i byen etter barnehagelovens definisjon

(Barnehageloven §12 a). Det er imidlertid en ujevn dekning av barnehageplasser i bydelene, med underdekning i

sentrumsnære områder som i Storhaug og Våland. For å øke kapasiteten i de sentrumsnære bydelene hvor det er

mangel på areal, må framtidige barnehager tilpasses til tilgengelige tomter, (selv om det) noe som kan innebærer

mindre enheter enn ønskelig. Kommunen har fortsatt en utfordring hva angår eldre barnehager i dårlig teknisk

forfatning. Dette gjelder åtte barnehager som er bygd tidlig på 70-tallet. I budsjettforslaget er det avsatt midler til å

erstatte ett av barnehagene ved riving og nybygg (Vardenes barnehage).

I løpet av denne planperioden ferdigstilles 74 nye barnehageplasser i Tasta bydel ved Tastavarden barnehage (Smiene)

og Ytre Tasta barnehage (Vardenes). Rådmannen prioriterer utbygging av barnehager i bydelene med størst mangel

på barnehageplasser for å nå målet om full barnehagedekning i bydelene på sikt.

Behov for utbyggingen av nye barnehageplasser blir vurdert årlig gjennom rullering av barnehagebruksplanen for å

fange opp endringer i befolkningsveksten.

28. Barnehagen Tasta

Ved behandling av handlings- og økonomiplan 2016-2019 vedtok bystyret realisering av barnehagen

Tasta. Det ble avsatt kr 30 mill. til formålet. Jf. vedtak i bystyret i sak 98/16, Tertialrapportering per

30.04, ble prosjektkostnaden oppjustert til kr 36 mill. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets

bevilgning med sikte på ferdigstillelse i 2018.

29. Tastavarden barnehage, avdeling Smiene

Riving av Tastavarden barnehage (avdeling Smiene) og oppføring av nybygg med fem avdelinger vil gi en

økning på inntil 45 barnehageplasser. Barnehagen har en vedtatt justert kostnadsramme på kr 47 mill. jf.

vedtak i bystyret i sak 98/16, Tertialrapportering per 30.04. I henhold til vedtak i samme sak skal

prosjektet gjennomføres etter at prosjektene Barnehagen Tasta og Ytre Tasta avd. Vardenes er

ferdigstilte. Dette innebærer at prosjektet ferdigstilles i 2020, som er tre år senere enn vedtatt i

handlings- og økonomiplan 2016-2019. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning.

30. Ytre Tasta barnehage avdeling Vardenes, riving og nybygg

Barnehagen har en kostnadsramme på kr 45 mill. og omfatter riving av eksisterende barnehage og

oppføring av nybygg med fire avdelinger, samt anskaffelse av to tomter. Realisering av barnehagen vil gi

en økning på inntil 29 plasser. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning med sikte på

ferdigstillelse i 2019.

31. Ytre Tasta barnehage, rehabilitering, avd. Eskeland

Prosjektet omfatter rehabilitering av barnehagen og har en kostnadsramme på kr 20 mill.  Rådmannen

foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2021, jf. vedtak i bystyret i

sak 98/16, Tertialrapportering per 30.04. Dette er ca. tre år senere enn vedtatt i handlings- og

økonomiplan for 2016-2019.

32. Barnehager, løpende rehabilitering

Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2 mill. i planperioden til standardheving samt

større nødvendige utskiftinger av vinduer, tak osv.

33. Barnehager, inventar og utstyr

Rådmannen foreslår å videreføre en årlig avsetning på kr 1 mill. i planperioden. Midlene benyttes til
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utskifting av møbler, hvitevarer mm. I tillegg foreslås det å innarbeide kr 1 mill. til anskaffelse av inventar

til kommunalt barnehagebygg ved Stokka barnehage, avdeling Stokkadalen, som i dag er leid ut til privat

barnehageeier.

Sykehjem, bofellesskap, dagtilbud og kommunale boliger

Sykehjem, bofellesskap, dagtilbud og kommunale boliger

Stavanger kommune er i gang med et omstillingsarbeid innenfor levekårsområdet gjennom prosjektet Leve HELE

LIVET.

Målet er at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv lengst mulig. Gjennom forebygging, rehabilitering,

velferdsteknologi og sosiale nettverk skal den enkelte brukeren støttes i å ha et aktivt liv med god livskvalitet framfor

å bli passiv mottaker av hjelp og pleie. Omstillingsarbeidet krever en omprioritering av ressurser fra

institusjonstjenester til hjemmebaserte tjenester, og fra hjelpetjenester til rehabilitering og selvhjelp.

Det er åpnet flere nye bofellesskap til personer med utviklingshemming og personer med psykiske lidelser de siste

årene. Antallet som venter på bolig viser at det fortsatt er et stort behov for nye bofellesskap, og det vil komme nye

søkere hvert år.

Innenfor psykisk helse/ROP (rus og psykiske lidelser) venter 53 personer på bolig i bofellesskap per 31.08.2016. Fra

august 2015 til august 2016 er det en økning av antall personer som står på venteliste til plass i bofellesskap for

utviklingshemmede fra 57 til 73.

Plan for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 2015-2018 er lagt til grunn for

planleggingen av nye bofellesskap til denne brukergruppen. Utbyggingen av bofellesskap for personer med psykiske

lidelser følger Plan for psykisk helsearbeid i Stavanger 2011-2015. Planen skal rulleres i 2016/2017.

34. Boligtilbud demente

Det skal engasjeres en prosjektleder og utarbeides en mulighetsstudie for ombygging til demenslandsby

på området som i dag inkluderer Ramsvigtunet sykehjem, bofellesskapet og trygdeboligene. Rådmannen

foreslår å videreføre bevilgningen til formålet.

35. Haugåsveien 26/28, riving og bygging av bofellesskap for psykisk helse og kommunale boliger

Prosjektet har en kostnadsramme på kr 90 mill. og omfatter riving av to hus og oppføring av syv nye

omsorgsboliger i bofellesskap til personer med psykiske lidelser. I tillegg skal det oppføres 23 boliger for

salg/utleie på samme tomt. Det vil bli lagt fram en egen sak til politisk behandling i løpet av 2016.

Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen til prosjektet med forventet ferdigstillelse i 2019. Dette

er i trå med bystyrets vedtak i sak 98/16, Tertialrapportering per 30.04, men ett år senere enn vedtatt i

handlings- og økonomiplan for 2016-2019.

36. Bjørn Farmannsgt. 25, barnebolig og skolestue

Barneboligen har fire plasser som er tilpasset barn og unge med utfordringer knyttet til atferd.

Kostnadene skal dekke boligene, personalbasen, skolestue til barn med særskilt behov for skjerming og

parkering for beboere og ansatte som er knyttet til virksomheten dagsenter og avlastning. Opprinnelig

var det avsatt kr 37 mill. i HØP 2016 – 2019. Stavanger formannskap vedtok forprosjekt i sak 77/16 med

samlet prosjektkostnad på kr 52 mill.  Prosjektet er planlagt ferdigstilt 2017/2018. Ferdigstillelsen av

prosjektet er 3 måneder forsinket i forhold til gjeldende HØP 2016 – 2019.

37. Fredrikke Qvamsgate (tidligere Hinnabo), utbedring.

Endringer i brukergruppen og en økning i antall ansatte har medført behov for oppgradering av

personalfasilitetene (garderober, vaskerom, toalett og møterom) og lager i bofellesskapet. Vedtatt

prosjektkostnad utgjør kr 5 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen med forventet

ferdigstillelse i 2017. Dette er i trå med vedtak i bystyret i sak 98/16, Tertialrapportering per 30.04, men
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ca. 1/2 år senere enn vedtatt i HØP 2016-2019.

38. Helsehuset i Stavanger

Helsehuset må flytte inn i nye lokaler i løpet av 2016. Rådmannen foreslår å videreføre kr 2 mill. i 2017

for tilrettelegging av lokalene.

39. Lassaveien rehabilitering/ombygging boliger, 2. byggetrinn

Stavanger kommune overtok bygget fra Helse Stavanger HF i 2014. 1. byggetrinn med to bofellesskap og

ti omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser, var ferdig i 2016. Det er vedtatt å rehabilitere

boliger i et 2. byggetrinn til samme målgruppe, jf. handlings- og økonomiplan 2016-2019. Prosjektet har

en kostnadsramme på kr 12 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen til prosjektet, men

redusere antallet boliger fra seks til fire. Prosjektrammen forblir uendret og forventet ferdigstillelse er i

2017.

40. Lervig nytt sykehjem

Nytt sykehjem i Lervig med 123 plasser samt dagsenter, legesenter for fire leger og eget hovedkjøkken

er planlagt ferdig i juni 2017. Høsten 2017 skal det tekniske anlegget testes, og alt utstyret og møblene

skal på plass. Forventet prosjektkostnad utgjør kr 474 mill. inkludert tomtekostnader. Dette er kr 4 mill.

mer enn innarbeidet i handlings- og økonomiplan 2016-2019. Merkostnaden er forårsaket av endring

knyttet til selvspylende toaletter som vil på sikt gi en kostnadsbesparelse i drift.

41. Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming

Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 60 mill. og er et botilbud i bofellesskap med

personalbase der brukerne eier sin egen bolig. Målgruppen er personer med utviklingshemming med

behov for heldøgnstjenester. Det arbeides med avklaring av tomt. Tomtekostnadene er ikke inkludert i

prosjektets kostnadsramme. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen med sikte på ferdigstillelse i

2018. Fremdrift avhenger av avklaring av tomtekjøp høsten 2016.  Det er vedtatt at elleve av boligene

skal selges til målgruppen, mens kommunen vil beholde en bolig som personalbase.

42. Dag/aktivitetstilbud for personer med utviklingshemming

Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen på kr 3 mill. til rehabilitering eller oppgradering av ledige

kommunale lokaler. Lokalene skal brukes til dag/aktivitetstilbud for personer med utviklingshemming.

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2017.

43. Velferdsteknoligi

Et viktig satsingsområde innen velferdsteknologi er å ta i bruk utprøvd teknologi og andre hjelpemidler

knyttet til mestring og Leve HELE LIVET. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2 mill. i 2017 med en

opptrapping i 2018 og 2019 til innkjøp av blant annet medisindispensere, kamera til bruk ved digitalt

nattilsyn og automatiske spyletoalett.

44. Ramsviktunet sykehjem, nytt sykesignalanlegg

Rådmannen foreslår å innarbeide kr 2 mill. til nytt sykesignalanlegg ved Ramsviktunet sykehjem.

Sykesignalanlegget er 32 år gammelt og trenger en oppgradering, samt nye funksjoner.

45. Rehabilitering av baderom ved fire sykehjem fra 80-tallet

Regjeringen foreslår å avsette kr 650 mill. til ny tiltakspakke for Sør- og Vestlandet i 2017, hvorav

Stavanger kommune sin andel utgjør kr 81,3 mill. Med forutsetning at statsbudsjettet vedtas i henhold til

framlagt forslag, foreslår rådmannen å disponere kr 40 mill. av regjeringens tiltakspakke til rehabilitering

av baderom ved fire sykehjem. Dette gjelder sykehjemmene Slåtthaug sykehjem, Haugåstunet sykehjem,

Sunde sykehjem og Vågedalen sykehjem. Sykehjemmene er bygd i 80-tallet og det er stort behov for

rehabilitering av baderommene. Det er kommet avvik fra helsesjefen vedrørende lekkasje / sopp

problematikk.
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46. Signalanlegg i sykehjem, oppgradering til smykkealarmer

Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen på kr 1 mill. i 2017 til utskifting av tradisjonelle

snortrekkalarmer i dagens sykehjem til trådløse smykkealarmer, eventuelt med GPS. Dette vil øke

beboernes trygghet og muligheter til aktivitet.

47. Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester

Rådmannen foreslår å videreføre kr 1 mill. til låser på medisinrom og vaktrom i sykehjem og

hjemmebaserte tjenester som ikke har forskriftsmessig låsing i dag.

48. Institusjons- og bofellesskap, løpende rehabilitering

Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2 mill. i planperioden, hvorav kr 1 mill. foreslås

innarbeidet i investeringsbudsjett og kr 1 mill. i budsjett til Stavanger bolig KF.

49. Oddahagen, 9 boliger

Prosjektet har en kostnadsramme på k 25 mill. og omfatter utbygging av 9 boliger for flyktninger og

vanskeligstilte. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen til prosjektet med forventet ferdigstillelse

i 2017.

50. Kari Trestakkv. 3, 10 boliger

Kostnadsoppstilling etter anbud for prosjektet ble godkjent med en prosjektkostnad på kr 26,5 mill. i sak

78/16 i formannskapet.  Dette er kr 1,5 mill. mer enn vedtatt i handlings- og økonomiplan for

2016-2019. Prosjektet omfatter bygging av ti boliger for flyktninger og vanskeligstilte. Rådmannen

foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2017.

Park- og idrettsbygg

51. Idrettsbygg, rehabilitering

Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 0,5 mill. Bevilgningen benyttes til mindre

rehabiliteringsprosjekter.

52. Idrettshall/skatehall Urban Sjøfront

I henhold til vedtak i kommunestyret for kultur og idrett i sak 23/16 foreslår rådmannen å avsette midler

til realisering av ny idrettshall i Storhaug bydel i tilknytting til ny skole i Storhaug bydel. Kommunen har 3

år igjen av leieavtalen for midlertidige skatehallen i Paradis. Det er derfor viktig å starte planleggingen av

en permanent skatehall i Urban Sjøfront. I Fagplan idrett 2014-2029 er idrettshallen i Urban Sjøfront

prioritert sammen med ny skatehall som nr. 4 av de store anleggene.  Kostnaden for disse to hallene er

kalkulert til kr 78 mill. og prosjektets framdrift ses i sammenheng med realisering av ny skole i Storhaug.

53. Hinna garderobebygg

I henhold til vedtak i formannskapet i sak 197/16 foreslår rådmannen å igangsette realisering av

garderobebygg i Hinna idrettspark. Prosjektet har en estimert kostnadsramme på kr 29,2 mill. inkludert

rekkefølgekrav.

I forbindelse med disposisjonsplan og reguleringsplan 2531 områderegulering for boliger og offentlig

bebyggelse ved Hinna idrettspark er det planlagt et nytt garderobe/klubbhus for de idrettslige

aktivitetene på området. Kommunen vil stå som eier og driver av garderobeanlegget som vil utgjøre

første etasje av klubbhuset til Hinna FK.

54. Hetlandshallen, dobbelhall

Stavanger formannskapet vedtok i sak 173/16 byggeprogram med romprogram for Hetlandshallen med

en prosjektkostnad på kr 86 mill. Dette er en økning på kr 46 mill. i forhold til vedtatt bevilgning i

gjeldende handlings- og økonomiplan. Den nye dobbelhallen er planlagt realisert på samme nivå som

eksisterende hall med en foaje mellom. I tillegg inkluderer prosjektet nå etablering av kunstgressbane
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tilknyttet hallen.  Rådmannen foreslår å justere kostnadsrammen og videreføre prosjektet i

planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2018.

55. Svømmehall varmtvannsbasseng v/Madlamark skole

Rådmannen foreslår å bygge ny svømmehall i forbindelse med rehabilitering av Madlamark skole. Den

nye svømmehallen foreslås bygd som et varmtvannsbasseng da både skolen og idretten har behov for

denne type basseng. Prosjektet har en estimert kostnadsramme på kr 66,5 mill. kr 50 mill. og forventede

spillemidler utgjør kr 4,5 mill., jf. tekstlinje 147. Prosjektets framdrift ses i tilknytting til rehabilitering av

Madlamark skole.

56. Idrettshall v/Madlamark skole

I forbindelse med rehabilitering av Madlamark skole foreslår rådmannen å bygge ny idrettshall i

tilknytting til skolen. Det viser til fagplan idrett 2014-2029 der nettopp slike vurderinger er pekt på som

naturlige i forbindelse med rehabilitering av skoler. Idrettshallen vil være fleksibel i bruk både for skolen

og den organiserte idrett på ettermiddag og kveld. Estimert kostnadsramme utgjør kr 50 mill. og

forventede spillemidler utgjør kr 7,5 mill., jf. tekstlinje 146.  Prosjektets framdrift ses i tilknytting til

rehabilitering av Madlamark skole.

57. Cricketbane tilrettelegging

Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen til tilrettelegging for cricketbane. Planlagt plassering av

banen er i Lassa idrettspark. Dette forutsetter politisk behandling av disposisjonsplanen for Lassa, som

er planlagt til møtet 01.november.

58. Stavanger idrettshall, garderober/fasade

Prosjektet har en kostnadsramme på kr 40 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i

planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2019.  I garderobene er det behov for omfattende

bygningsmessig oppgradering, inkludert VVS og elektro. Utendørsfasaden er sterkt korrodert og må

fornyes.

59. Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord

Stavanger kommune bygger nytt klubbhus for Brodd Fotball ved Midjord idrettsbane. I henhold til

vedtak i formannskapet i sak 150/16 skal det tilrettelegges for at gardarobeanlegget kan utvides slik at

det gir rom for fem klasserom til å dekke forventet elevvekst i bydelen. Revidert kostnadsramme for

prosjektet utgjør kr 33,5 mill. og foreslås innarbeidet i planperioden. Det forutsettes at Brodd IL dekker

kr 4 mill. knyttet til realisering av klubbhuset. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2017, som er ett år senere

enn vedtatt i gjeldende handlings- og økonomiplan.

60. Folkebad, planleggingsutgifter

Planleggingsutgifter til folkebadet utgjør kr 10 mill. Gjennomføring av prosjektet som OPS-konkurranse

ble avlyst. Det er nå tatt initiativ for realisering i et interkommunalt samarbeid. Det vil påløpe kostnader

både internt og til eksterne konsulenter i forbindelse med videre planlegging og tilrettelegging for

gjennomføring av prosjektet, enten i et IKS eller i egen regi. Rådmannen foreslår å videreføre

bevilgningen.

61. Ishockeyvant-Stavanger ishall

Norges Ishockeyforbund har pålagt alle anleggseiere av ishockeybaner å installere nye ishockeyvant på

sine baner innen sesongstart 2017. Kravene kommer etter at pålegg fra det internasjonale

ishockeyforbundet (IIHF) og er knyttet opp spillereglene og sikkerheten for spillerne. Kostnaden for to

vant i Stavanger Ishall er estimert til kr 4 mill., med utgangspunkt i ombygging av eksisterende vant. Det

foreslås bevilget kr 4 mill. til formålet.

62. Kvernevik og Sunde bydelshus
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Formannskapet vedtok i sak 151/15 at det skal bygges et kombinert bydels- og helsehus innenfor

områdeplan 2017. Bygget skal inkludere legekontor, og det skal opprettes inntil fire nye fastlegehjemler.

Prosjektet skal realiseres som et offentlig privat samarbeid (OPS), og det forutsettes at kommunen vil

inngå en langsiktig leieavtale for bydelsfunksjonene. Vedtatt kostnad til prosjektets planleggingsutgifter

utgjør kr 2,4 mill. jf. vedtak i bystyret i sak 98/16, Tertialrapportering per 30.04. I tillegg er det behov for

midlertidig parkering og møblering av lokaler som skal disponeres av kommunen. En samlet

kostnadsramme utgjør kr 6,6 mill. og foreslås bevilget. I tillegg vil det forekomme utgifter til permanent

parkering for bydelshuset som skal bekostes av kommunen. Parkering skal skje i et nytt felles

parkeringsanlegg. Rådmannen kommer tilbake til dette når kostnad og tidspunkt blir avklart.

63. Nye Gamlingen

Anlegget skal erstatte «gamle» Gamlingen. Justert prosjektkostnad utgjør kr 125 mill. Dette er kr 5 mill.

mer enn bevilget i gjeldende handlings- og økonomiplan. Merkostnaden er forårsaket av økte utgifter til

uteområdet. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2017.

64. Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall, rehabilitering

Prosjektet omfatter rehabilitering av administrasjonsbygget i Olav Kyrres gate 19 og svømmehallen i

samme bygget. Svømmeanlegget er ca. 40 år gammelt og bærer preg av stor slitasje. Det foreslås

omfattende rehabilitering med blant annet fornyelse av VVS- og elektroanlegg samt rehabilitering av

betongkonstruksjonene inkludert stupetårnet. Ny gjennomgang av prosjektet viser at byggets tilstand er

mye dårligere enn tidligere antatt. I tillegg er det hensiktsmessig å foreta fasaderehabilitering og

støydempende tiltak i øverste etasje. Mer omfattende arbeid vil medføre økning av kostnadsrammen og

rådmannen foreslår å øke prosjektets ramme til kr 235 mill. Det legges fram en egen sak i november der

dette blir detaljert beskrevet. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2018.

65. Økt rehabilitering

Ved budsjettbehandling av handlings -og økonomiplan vedtok bystyret å innarbeide kr 41 mill. til økt

vedlikehold og rehabilitering, hvorav kr 15 mill. i perioden 2017-2019. Rådmannen foreslår å videreføre

bevilgningen.

66. Rehabilitering av eiendomsmassen, disponering av regjeringens tiltakspakke

Regjeringen foreslår å avsette kr 650 mill. til ny tiltakspakke for Sør- og Vestlandet i 2017, hvorav

Stavanger kommune sin andel utgjør kr 81,3 mill. Med forutsetning at statsbudsjettet vedtas i henhold til

framlagt forslag, foreslår rådmannen å disponere kr 25 mill. til vedlikehold og rehabilitering av

eiendomsmassen. Det legges fram egen sak til kommunalstyret for miljø og utbygging for detaljert

fordeling av bevilgningen.

Utbyggingsområder

67. Kjøp og utvikling av prosjekter

Rådmannen foreslår å innarbeide kr 5 mill. til kjøp og utvikling av prosjekter, bl.a. til utviklingsområdet

Bjergstedvisjonen, veiprosjektet Ryfast samt andre prosjekter.

68. Områdeløft Storhaug

Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen for 2014 å bevilge kr 8 mill. til formålet. Rådmannen foreslår å

videreføre prosjektets bevilgning.

69. Jåttåvågen, områdeutvikling

Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 150 mill. og omfatter utfylling i dokkene med masser fra

Eiganestunnelen. Det vises til avtale med vegvesenet om dette godkjent av bystyret 17. juni 2013.

Utfyllingen benyttes til å vinne nytt land knyttet til utbygging av Jåttåvågens nordlige del, Jåttåvågen 2.

Arealene skal delvis benyttes til grøntareal, delvis til nytt byggeland som skal selges.
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70. Prosjekt utfylling- bruk av Rogfast-/Ryfastmasse

Bystyret vedtok ved behandling av handlings- og økonomiplan for 2016-2019 å avsette kr 5 mill. for å

igangsette prosjektet. Prosjektet skal klarlegge og klargjøre områder som kan brukes til å ta imot

overskuddsmasser fra regionens mange tunnelprosjekter. Det er forventet at eventuell utfylling i sjø skal

kunne gi nye arealer til næring eller bolig, som forventes solgt for kr 15 mill. jf. linjetekst 132 i

investeringstabellen. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen.

Vannverket

71. Vannmålere

Rådmannen foreslår å videreføre arbeidet med vannmålere i planperioden. Det avsettes samlet kr 2,4

mill. for hele perioden. Bevilgningen benyttes kjøp og etablering av målere i forbindelse med

lekkasjesøking på ledningsnettet. Dette er viktige hjelpemidler for å ha kontroll på lekkasjene og for å nå

hovedplanens mål om reduksjon i vanntap på privat og offentlig nett.

72. Ringledninger og forsterkninger

Rådmannen foreslår å videreføre en samlet bevilgning på kr 9,8 mill. i planperioden (inkl. plankostnader).

Tiltakene skal øke leveringssikkerheten i forsyningen.

73. Fornyelse og renovering

En samlet bevilgning på kr 110 mill. (inkl. plankostnader) i planperioden videreføres til formålet.

Målsetningen er å holde en årlig fornyelsestakt på minimum 1 % – som vurderes som rett nivå for

Stavanger med tanke på å opprettholde et driftssikkert ledningsnett. De senere årene har fornyelsen

ligget under målsetningen og ved revisjon av hovedplan i 2016 vil behovet for budsjettøkning for å nå

målsetningen bli vurdert nærmere.

74. Vannledninger i utbyggingsområder

Rådmannen foreslår å videreføre en samlet bevilgning på kr 20 mill. i planperioden (inkl. plankostnader)

til formålet. Midlene benyttes til etablering av offentlige vannledninger i utbyggingsområdene og

oppfølging og kontroll av etablering av offentlige ledninger i utbyggingsområdene. Ved revisjon av

hovedplan i 2016 vil behovet for å opprettholde denne ordningen bli vurdert.

75. Byomforming

Andel utgifter for vannverket er beregnet til kr 8 mill. i planperioden. De årlige beløpene på kr 2 mill.

videreføres. Beløpene er anslagsvise og omfatter uforutsette prosjekter knyttet til

byutviklingsprosjekter.

76. Vålandsbassengene

I forbindelse med Byingeniørens/VA-verkets 150-års jubileum er det foreslått å etablere et

omvisnings/opplevelsessenter i de gamle vannbassengene ved Vålandstårnet. Prosjektet er særlig rettet

mot barn i skolealder med tanke på å øke rekrutteringen. I henhold til vedtak i kommunestyret for miljø

og utbygging i sak 122/16 skal energibrønner og teknisk kulvert innarbeides i prosjektet. Som følge av

dette er det behov for å justere opp kostnadsrammen til kr 40 mill. Dette er kr 11 mill. mer enn vedtatt i

handlings- og økonomiplan for 2016-2019. Prosjektets kostnadsramme fordeles likt på vann og avløp.

77. Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet

I forbindelse med Statens Vegvesen sine arbeider med Ryfast-utbyggingen og FV44 (Mariero-Vaulen)

blir det gjort store omlegginger og oppgraderinger av vann- og avløpsnettet. Vedtatt kostnadsramme for

ledningsutskifting som utbygger og kommune har inngått avtale om utgjør kr 20 mill. Det blir i tillegg

utført betydelige omlegginger i Ryfastprosjektet hvor kostnadsfordelingen mellom kommune og

utbygger ikke er avklart enda. Dette kan medføre en økning av kostnadsrammen. Rådmannen foreslår å

videreføre bevilgningen i planperioden.
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78. Strakstiltak

Rådmannen viderefører en årlig avsetning på kr 2,0 mill. i planperioden til akutte og uforutsette

prosjekter.

Kjøretøy vannverket

Kjøretøy vannverket

Utskifting av kjøretøy bestemmes av tilstand, herunder alder, driftstid og funksjonalitet.

Det planlegges utskiftninger i 2019, og det videreføres en samlet bevilgning på kr 1,3 mill. til formålet i henhold til

anførslene under.

79. Bil til lekkasjelytting

Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,65 mill. til nytt kjøretøy i 2019.

80. Reparasjonslag

Det foreslås avsatt kr 0,65 mill. til nytt kjøretøy i 2019.

Avløpsverket

81. Separering

Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket og avsette totalt kr 38,5 mill. i planperioden. Arbeid pågår for å

fullføre separering av sone F20 (bla Stokka/Eiganes). Det gjenstår også prosjekter i andre soner for å få

fullført separeringen – som vil redusere levert avløpsmengde til IVAR. I tillegg vil det være aktuelt å

separere delsoner som ligger nær sjø eller vann. I temaplan for separering og fremmedvannsreduksjon

som skal utarbeides i 2015, vil behovet for endrede budsjettrammer bli vurdert.

82. Fornyelse og renovering

De årlige bevilgninger på totalt kr 140 mill. i perioden (inkl. plankostnader) videreføres. Bevilgningene

skal sikre tilstrekkelig høy standard på avløpsnettet, bl. a. ved en gjennomsnittlig fornyelse på 1 % årlig.

Se også kommentarer under Vann.

83. Vålandsbassengene

I forbindelse med Byingeniørens/VA-verkets 150-års jubileum er det foreslått å etablere et

omvisnings/opplevelsessenter i de gamle vannbassengene ved Vålandstårnet. Prosjektet er særlig rettet

mot barn i skolealder med tanke på å øke rekrutteringen. I henhold til vedtak i kommunestyret for miljø

og utbygging i sak 122/16 skal energibrønner og teknisk kulvert innarbeides i prosjektet. Som følge av

dette er det behov for å justere opp kostnadsrammen til kr 40 mill. Dette er kr 11 mill. mer enn vedtatt i

handlings- og økonomiplan for 2016-2019. Prosjektets kostnadsramme fordeles likt på vann og avløp.

84. Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner

I forbindelse med Statens Vegvesen sine arbeider med Ryfast-utbyggingen og FV44 (Mariero-Vaulen)

blir det gjort store omlegginger og oppgraderinger av vann- og avløpsnettet. Vedtatt kostnadsramme for

ledningsutskifting som utbygger og kommune har inngått avtale utgjør kr 20 mill. Det blir i tillegg utført

betydelige omlegginger i Ryfastprosjektet hvor kostnadsfordelingen mellom kommune og utbygger ikke

er avklart enda. Det er planlagt store pumpestasjoner i Lervig – samlokalisert med brannstasjon, og i

Jåttåvågen, del 2 (nord). Disse stasjonene er ikke ferdigprosjektert og kalkulert, men foreløpige,

estimerte kostnader som er vedtatt i gjeldende handlings- og økonomiplan utgjør kr 60 mill. Framdriften

avhenger av andre utbyggingsplaner i området. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgning i

planperioden.

85. Byomforming
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Rådmannen foreslår å videreføre en samlet bevilgning på kr 20 mill. i planperioden. De årlige beløpene

er anslagsvise og omfatter prosjekter knyttet til byomformingsprosjekter. Det forventes utbygging av

store pumpestasjoner i Lervig og Jåttåvågen (avhenger av framdrift til eksterne aktører), som kan

medføre behov for økte budsjettrammer.

86. Strakstiltak

Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,5 mill. i planperioden. Bevilgningen går til

akutte og uforutsette prosjekter.

Kjøretøy avløpsverket

87. Stasjonsdrift

Rådmannen foreslår å bevilge kr 6,3 mill. i planperioden til formålet.

Renovasjon

88. Kjøp av nye søppelspann

Tiltaket gjelder fortløpende innkjøp av avfallsbeholdere til erstatning av ødelagte spann, samt til nye

abonnenter. Til sammen foreslår rådmannen å videreføre en bevilgning på kr 7 mill. i planperioden.

89. Nedgravde containere

I sentrumsnære boligområder samt på steder der det er vanskelige atkomstforhold for vanlig

beholdertømming, etableres nedgravde containerløsninger i kommunal regi. Rådmannen foreslår å

videreføre avsetningen på til sammen kr 8,2 mill. i planperioden.

Park og vei

Framkommelighet

90. Asfaltering

I en vurdering av Stavanger kommune sitt veinett er det synliggjort et etterslep innen rehabilitering og

utbedring. Rådmannen forslår å videreføre en samlet bevilgning på kr 20 mill. i planperioden.

91. Flaskehalsutbedring

Manglende veikapasitet er en av regionens største utfordringer. Bystyret vedtok ved budsjett-

behandlingen for 2013 å sette av kr 25 mill. til strakstiltak for å øke kapasiteten i dagens veisystem.

Midlene tenkes brukt som forskottering eller bidrag i spleiselag med private, fylke eller stat til

investeringer for å bedre trafikkflyten. I 2013 ble prosjektet forsinket og utsatt til gjennomføring i

kommende år. Rådmannen vil ha stor oppmerksomhet på tiltaket framover for å sikre en raskest mulig

framdrift. Manglende planer og avtaler med Statens vegvesen og Sola kommune medførte at ingen av

underprosjekter lot seg realisere på kort sikt og igangsettes i 2016. Rådmannen viderefører prosjektets

bevilgning i planperioden.

92. Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering

I forbindelse med etablering av bredbånd og gass i veier, eller grunnet vann- og avløpsanlegg hvor det

ikke er planer for øvrige tiltak, kan det være behov for å yte et tilskudd til generell oppgradering av

fortau, kantstein og sluk. Denne måten å samordne anleggene på er ressurssparende. Det vil være store

besparelser på vedlikehold og investeringer ved å kunne gjøre oppgraderinger samtidig, og det er viktig å

sette av nok midler for å samordne tiltakene. En årlig bevilgning på kr 1,5 mill. videreføres i planperioden.

93. Nye veianlegg

Bygging og utbedring av kommunale snuplasser for renovasjonsbiler er fortsatt et prioritert tiltak. Det

samme er bygging av nye snuplasser for buss for bedre koordinering av rutetilbudet. Rådmannen

foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,1 mill. i planperioden.
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94. Gatelys

I forbindelse med rehabilitering av veinettet og økt graving i gatene, blir det samtidig utført en betydelig

oppgradering av gatelysene og ledningsnettet. Rådmannen foreslår å videreføre en samlet bevilgning på

kr 40 mill. i planperioden.

95. Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting

Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtok i sak 36/14 utskifting av gatelysarmatur som inneholder

kvikksølv, med en ramme på kr 40 mill. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning i

perioden.

Miljø og trafikksikkerhet

96. Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner

For å få folk til å bruke sykkelveinettet, må dette til enhver tid ha høy standard. Arbeidet med å heve

standarden og bygge nye tilrettelagte traseer vil bli prioritert de kommende årene.

Det vil også være viktig å bygge og tilrettelegge for mer sykkelparkering og servicefunksjoner for sykkel.

Målsettingen med å satse på sykkel er økt fremkommeligheten og sikkerhet, med det som resultat at

flere velger å sykle. For å nå dette målet er det viktig at denne satsingen videreføres. Rådmannen

foreslår å videreføre bevilgningen på til sammen kr 10 mill. i planperioden. Videre foreslår rådmannen å

innarbeide kr 7 mill. i 2017 som følge av forskjøvet utgift fra 2016 til bygging av ny gang- og sykkelvei fra

Sunde til Friheim (Krossbergvn g/s vei), jf. vedtak i formannskapet i sak 202/16, Tertialrapportering per

31.08.

97. Sykkelstrategi

Prosjektet har en kostnadsramme på kr 50 mill., og omfatter gjennomføring av fysiske tiltakene som er

skissert i strategidokumentet for sykkel. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen med sikte på

ferdigstillelse i 2017.

98. Austre Åmøy, gang/sykkelvei

Prosjektet har en kostnadsramme på kr 5 mill. Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtok 20.5.2014

å be om utarbeidelse av ny reguleringsplan fra kryss ved skolen til snuplass for buss i sørenden av

Åmøyveien. Prosjektet kan ikke realiseres før ny reguleringsplan er godkjent. Rogaland fylkeskommune

stoppet pågående planarbeid for 2 år siden og som følge av dette er prosjektets framdrift utsatt.

Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i 2017.

99. Trafikksikkerhet

Prosjektene som er prioritert gjennomført er valgt med utgangspunkt i Trafikksikkerhetsplanen for

Stavanger samt Handlingsplan for opparbeiding av gatetun og miljøgater. Prosjektene er viktige tiltak for

å øke tryggheten for myke trafikanter, spesielt barn på skolevei. Rådmannen foreslår å videreføre en

årlig bevilgning på kr 15,3 mill. til formålet.

100. Miljø og gatetun

Handlingsplan for planlegging og opparbeiding av gatetun og miljøgater ligger til grunn for prioriteringen

av prosjektene innenfor fagfeltet miljø og gatetun. Opparbeidelsen av en gate gir signaler om verdi og

bruk, og visuelt forfall vitner om et område med lav status og lite ressurser. Ved å heve standarden øker

verdien på gaterommet, og ved bevisst valg av møblering og beplantning kan gaten gis en identitet og bli

en estetisk opplevelse for brukerne og beboerne. I tillegg vil fysiske virkemidler styre trafikantenes

adferd, gi lave kjørehastighet og økt trivsel for fotgjengere og syklister. Gatetun og miljøgater utformes

etter prinsipp for universell utforming, og gir dermed økt tilgjengelighet for alle. En årlig bevilgning på kr

3,5 mill. videreføres i planperioden.

Sentrum
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101. Sentrum

Det er gjennom flere år investert store summer i oppgradering av sentrum. I kommende planperiode

foreslås å planlegge en omlegging og oppgradering av Arneageren og torget i Klubbgata. Arbeidet med å

gjøre Tusenårsstedet/torget mer brukervennlig delfinansieres også under denne budsjettposten. En

samlet bevilgning på kr 24 mill. i planperioden videreføres.

Park og nærmiljø

102. Hillevåg torg

Rehabilitering av Hillevåg torg innebærer tilpassing av torget til dagens situasjon og prosjektet omfatter

torgplasser, arrangement plass, park og nye gangforbindelser, samt rekkefølgetiltak. Stavanger

kommune har inngått en avtale med Sektor Kilden Eiendom AS der partene ble enige om at kommunen

skal foreta opparbeidelse av Hillevåg torg i henhold til reguleringsplanen, mot at Sektor Kilden Eiendom

AS bekoster deler av utgiftene. I den forbindelsen mottok kommunen et anleggsbidrag på kr 5,3 mill.

Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 11 mill. jf. vedtak i bystyret i sak 98/16,

Tertialrapportering per 30.04.  I henhold til samme vedtak finansieres prosjektet med disponering av

anleggsbidrag på kr 5,3 mill. og kr 5,7 mill. av tildelt regjeringens tiltakspakke i budsjettåret 2016.

Rådmannen foreslår å innarbeide kr 8 mill. i 2017 til ferdigstillelse av prosjektet.

103. Løkker/baner/skatebaner/nærmiljøanlegg

Bevilgning i gjeldende Handlings- og økonomiplan videreføres i planperioden til bygging av

nærmiljøanlegg. Midlene disponeres i årsprogrammet til Park og vei og brukes til å imøtekomme behovet

for nye anlegg, samt rehabilitering av eksisterende nærmiljøanlegg. En årlig bevilgning på kr 6,1 mill.

videreføres i planperioden.

104. Tasta skatepark, del 2

Ved behandling av Tertialrapport per 30.04 vedtok bystyret å disponere kr 15 mill. av tildelt regjeringens

tiltakspakke i budsjettåret 2016 til realisering av Tasta skatepark, del 2. I etterkant av bystyrets

behandling ble Rundskriv H-8/16 Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold på Sørlandet og Vestlandet

utarbeidet. I henhold til presiseringer rundskrivet er tilskuddet begrenset til vedlikehold og

rehabilitering av eksisterende bygg, anlegg og veier og ikke kan benyttes til finansiering av investeringer

i nybygg/nyanlegg. Jf. vedtak i formannskapet i sak 202/12, Tertialrapportering per 31.08 skal

kommunen selv finansiere realisering av Tasta skatepark del 2. Det foreslås avsatt kr 12 mill. i 2017 til

ferdigstillelse av prosjektet.

105. Kunst i offentlig rom (lekeplasser)

For å legge til rette for kombinering av lekeplasser og kunstverk, foreslår rådmannen å videreføre en

årlig avsetning på kr 1 mill. i planperioden.

106. Prosjekt friområde

I tråd med bystyrets budsjettvedtak de senere år foreslår rådmannen å videreføre en årlig bevilgning på

kr 10 mill. i planperioden. Midlene disponeres til innløsing av arealer, samt planlegging og opparbeiding

av regulerte friområder.

107. Økt opparbeidelse av friområder

Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen i 2016 å avsette midler til opparbeiding av kommunens

friområder. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen, hvorav kr 0,5 mill. innarbeides i

investeringsbudsjett og restbeløp på kr 6 mill. i driftsbudsjett. Midlene disponeres i årsprogrammet til

Park og vei.

108. Parkanlegg/friområder, rehabilitering
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Rådmannen foreslår å videreføre en årlig avsetning på kr 0,7 mill. i planperioden. Midlene skal brukes til

rehabilitering av eldre, prioriterte parkanlegg, samt utvikling av aktivitetstilbudet i eksisterende parker

og friområder. Midlene disponeres i årsprogrammet til Park og vei.

Utendørs idrettsanlegg

109. Kunstgressbaner

Ved behandling av handlings – og økonomiplan 2016-2019, vedtok bystyret i sak 217/15 å innarbeide kr

16 mill. til rehabilitering av kunstgressbaner. I henhold til vedtak i bystyret i sak 98/16 er prosjektets

kostnadsramme økt til kr 29 mill., tilsvarende forventet momskompensasjon og spillemidler. Det ble

avholdt et møte den 11.mai med fotballklubbene som er involvert i rehabiliteringen av kunstgrasbaner.

Alle de aktuelle klubbene møtte med unntak av Brodd FK og det ble enighet om å gjennomføre

rehabiliteringen av disse ni banene over to år. Det er rehabilitert to baner i 2016 og det planlegges å

rehabilitere resterende sju baner i 2017. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 21 mill. til formålet i 2017.

110. Idrettsanlegg, rehabilitering

Rehabiliteringsbehovet er stort. Rådmannen forslår å videreføre årlig avsetning på kr 6 mill. i

planperioden til opprusting av utendørs idrettsanlegg. Midlene disponeres i årsprogrammene til Park og

vei samt Idrett.

Uteområder kommunale bygg

111. Nylund skole, rehabilitering av uteareal

Ved behandling av handlings – og økonomiplan 2016-2019, vedtok bystyret i sak 217/15 rehabilitering

av skolegård for å få en bedre utnyttelse. Prosjektet omfatter ombygging av leskuret og innredning med

lekeapparat. Bevilgningen foreslås videreført.

112. Lunde skole, oppgradering av skolegård

Rådmannen foreslår å innarbeide kr 5,7 mill. til oppgradering av skolegård ved Lunde skole

113. Utearealer skoler

Gode skolegårder er viktig for barna i skoletiden, men skolene er også viktige møteplasser og

aktivitetsområder om ettermiddagen og kveldstid. Utvikling av skolegårdene med vektlegging på

kvalitet, aktivitet og sosialt samvær anses som viktig og nødvendig. Rådmannen foreslår å videreføre en

årlig bevilgning på kr 8 mill., tilsammen kr 32 mill. i planperioden. Bevilgningene medgår til nødvendig

opprusting av skolens utearealer (utstyr, asfaltering, beplanting, samt mindre omlegginger).

114. Rehabilitering av kaier og uteområder, disponering av regjeringens tiltakspakke

Regjeringen foreslår å avsette kr 650 mill. til ny tiltakspakke for Sør- og Vestlandet i 2017, hvorav

Stavanger kommune sin andel utgjør kr 81,3 mill. Med forutsetning at statsbudsjettet vedtas i henhold til

framlagt forslag, foreslår rådmannen å disponere kr 16,26 mill. til vedlikehold og rehabilitering av kaier

og uteområder. Det legges fram egen sak til kommunalstyret for miljø og utbygging for detaljert

fordeling av bevilgningen.

Felles

115. Avvik og varslingssystem

Dagens avvikssystem «Synergi» ivaretar ikke behovene organisasjonen har for å støtte opp om og legge

til rette for at ansatte enkelt kan melde avvik og ledere følge opp disse. Konsekvensene av dette er at

avvik ikke blir innmeldt og at organisasjonen mangler viktig grunnlag for forbedrings- og

utviklingsarbeid og oppfølging i forhold til hms/arbeidsmiljø. Rådmannen foreslår å avsette midler til

anskaffelse av nytt avvikssystem og implementering.

87



116. Strømmålere, utskifting

Lyse skal skifte ut strømmålere i alle kommunale bygg fram mot 2017. I den forbindelse skal det

tilrettelegges for kommunikasjon på ny teknologi for å hente forbrukstall. Det skal leggs opp nytt teknisk

nett for strømmåling i alle kommunens formålsbygg, ca. 400 stk. Prosjektet har en vedtatt

kostnadsramme på kr 3,2 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen.

117. Egenkapitalinnskudd KLP

De årlige egenkapitalinnskuddene i KLP — budsjetteres og regnskapsføres som investeringer. For

sykepleierordningen beregnes egenkapitalinnskuddet av pensjonsgrunnlaget per 01.01 i budsjettåret.

For fellesordningen beregnes tilskuddet av kommunens forsikringsfond den 01.01 i budsjettåret.

Satsene videreføres med hhv. 0,35 % for fellesordningen og 0,8 % for sykepleierordningen. Det er lagt til

grunn en årlig vekst i forsikringsfondet på 10 %.

Levekår

118. Biler

Rådmannen foreslår å videreføre årlig avsetning på kr 1,5 mill. til utskifting av biler. I tillegg foreslår

rådmannen å innarbeide kr 0,8 mill. i 2017 til anskaffelse av ny bil (utrykning) til Stavanger legevakt.

Kirkelig fellesråd

119. Domkirken 2025

Prosjektkostnad til restaurering av Domkirken utgjør kr 305 mill. Rådmannen foreslår å videreføre

prosjektets bevilgning i planperioden. Prosjektplanen for Domkirken tilpasses iht. bevilgningen.

Framdriften og status for prosjektøkonomien rapporteres årlig. Det forutsettes statlig medfinansiering

av restaureringsarbeidene.

120. Bekkefaret kirke, rehabilitering

Kirken er i meget dårlig stand. Prosjektkostnad til rehabilitering av kirken utgjør kr 30 mill. Rådmannen

foreslår å videreføre prosjektets bevilgning med sikte på ferdigstillelse i 2018.

121. Kirkeparker og gravlunder, oppgradering

Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden for oppgradering av kirkeparker og

gravlunder.

122. Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger

Ved de gamle gravlundene er det varierende kvalitet på trykkvanns- og avløpsledningene. Rådmannen

viderefører bevilgningen i planperioden for å kartlegge tilstand på trykkvanns- og avløpsledningene.

123. Hundvåg kirke, rehabilitering

Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 25 mill., og omfatter i tillegg til bygningsmessige

kostnader også VVS – og el-kraft installasjoner. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen.

124. Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret

Som følge av behov knyttet til kapasitet, trosopplæring og fleksibilitet er det behov for å bygge ny

kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret.  Estimert prosjektkostnad utgjør kr 37 mill. og rådmannen

foreslår å innarbeide prosjekteringsmidler i 2020.

125. Tasta gravlund, prosjektering

Rådmannen foreslår å videreføre avsetning på kr 0,8 mill. i planperioden til prosjektering av Tasta

gravlund.

Forslag til finansiering av investeringer

126. Overføring fra driften
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Deler av driftsinntekter benyttes som egenfinansiering av investeringene, dette for å sikre handlefrihet i

form av begrenset gjeldsvekst også i kommende planperioder. For 2017 utgjør dette kr 152,7 mill.

127. Momsrefusjon investeringer

Forventet momsrefusjon knyttet til investeringsprosjekter utgjør kr 153 mill. i 2017.

128. Lyse Energi A/S, avdrag ansvarlig lån

Avdragene på de ansvarlige lånene til Lyse skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i

investeringsregnskapet. Avdragstiden på det ansvarlige lånet er 30 år, og er nedbetalt i 2038. Størrelsen

på lånet fremgår av egen tabell i dokumentet. Det budsjetteres med kr 43,6 mill. i årlige avdrag.

129. Salgsinntekter

I planperioden budsjetteres det med kr 164 mill. i salgsinntekter, som i all hovedsak er relatert til

forventet salg av Domkirkeplassen 3 og parkeringsanlegg ved administrasjonsbygget i Olav Kyrres gate

23.

130. Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming

Det er vedtatt utbygging av tolv boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming og behov for

heldøgnstjenester jf. omtale i linje 41. Videre er det vedtatt at 11 av boligene skal selges til brukerne,

mens kommunen vil beholder en bolig som personalbase.

131. Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse

Bystyret vedtok ved behandling av handlings- og økonomiplan for 2016-2019 å avsette kr 5 mill. for å

klarlegge og klargjøre områder som kan brukes til å ta imot overskuddsmasser fra regionens mange

tunnelprosjekter, jf. linje 70. Det er forventet at eventuell utfylling i sjø skal kunne gi nye arealer til

næring eller bolig, som forventes solgt for kr 15 mill.

132. Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig

Det er lagt til grunn kr 1,87 mill. i oppstartstilskudd per sykehjemsplass. Det budsjetteres med et

statstilskudd på kr 230,2 mill. til det nye sykehjemmet i Lervig i 2017, basert på 123 plasser.

133. Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofelleskap

Det budsjetteres med statstilskudd til omsorgsboliger i Haugåsveien 26/28 og barnebolig i Bjørn

Farmannsgate på til sammen kr 17,3 mill.

134. Husbanktilskudd til kommunale boliger

I planperioden budsjetteres det med kr 20 mill. i Husbanktilskudd til kommunale boliger i Oddahagen og

Kari Trestakkv. 3.

135. Spillemidler nærmiljøanlegg

Rådmannen legger til grunn samlet tilskudd på kr 2,4 mill. i planperioden.

136. Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik)

Det budsjetters med kr 36,6 mill. i spillemidler til de to svømmehallene. Forventet utbetaling i 2017.

137. Tilskudd fra Enova

I planperioden legger rådmannen til grunn kr 5,6 mill. i tilskudd fra Enova knyttet til realisering av

prosjektene relatert til energitiltak i kommunale bygg.

138. Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral

Basert på kostnadsramme til varmesentralen, som er kommunens delprosjekt i Triangulum, utgjør EU sin

støtte til varmesentralen 1,5 mill. euro, eks. personalressursbruk. Finansiering fra EU-kommisjonen er

basert på en etterskuddsvis refusjonsordning. Dette innebærer at manglende leveranser i henhold til
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prosjektplanen vil kunne gi fratrekk i EUs finansiering av prosjektet.

139. Vålandtårnets venner

Innredningsarbeidet i Vålandstårnet utføres av kommunen mot et tilskudd på kr 3 mill. fra

Vålandstårnets venner, hvorav kr 2 mill. forventes i 2017.

140. Spillemidler gardarobeanlegg og klubbhus på Midjord

Det legges til grunn kr 2 mill. i spillemidler relatert til utbygging av nytt garderobeanlegg og klubbhus på

Midjord, med forventet utbetaling i 2019.

141. Bidrag fra IL Brodd, finansiering av klubbhus på Midjord

IL Brodd bidrar med kr 4 mill. til finansiering av nytt klubbhus på Midjord, jf. linje 59.

142. Spillemidler, Nye Gamlingen

Det budsjetters med kr 10 mill. i spillemidler knyttet til Nye Gamlingen. Forventet utbetaling i 2018.

143. Bruk av ubundne investeringsfond

Formannskapet vedtok i sak 202/16, Tertialrapportering per 31.08 å avsette kr 86,2 mill. til ubundne

investeringsfond. Rådmannen foreslår å disponere midlene til delfinansiering av investeringene i 2017.

144. Bruk av bundne investeringsfond

Formannskapet vedtok i sak 202/16, Tertialrapportering per 31.08 å avsette kr 8 mill. til bundne

investeringsfond. Rådmannen foreslår å disponere midlene til ferdigstillelse av prosjekt Hillevåg torg.

145. Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall

Det legges til grunn kr 10 mill. i spillemidler knyttet til oppføring av dobbelhall ved Hetlandshallen,

hvorav kr 5 mill. forventes utbetalt i 2018 og 2019.

146. Mottatte avdrag på konserninterne utlån

I planperioden foreslås det et samlet utlån til kommunale foretak på kr 841,31 mill. og omtales nærmere

i kap. 8. Avdragene skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet.

Forventet avdrag i planperioden utgjør kr 71, 5 mill.

147. Spillemidler til idrettshall ved Madlamark skole

Det legges til grunn kr 7,5 mill. i spillemidler knyttet til oppføring av idrettshall ved Madlamark skole.

148. Spillemidler til svømmehall ved Madlamark skole

Det budsjetteres med kr 4,5 mill. i spillemidler knyttet til realisering av svømmehall ved Madlamark

skole.

149. Regjeringens tiltakspakke til vedlikehold og rehabilitering

Regjeringen foreslår å avsette kr 650 mill. til ny tiltakspakke for Sør- og Vestlandet i 2017, hvorav

Stavanger kommune sin andel utgjør kr 81,3 mill. Med forutsetning at statsbudsjettet vedtas i henhold til

framlagt forslag, foreslår rådmannen disponering av tiltakspakken jf. linjer 45, 66 og 114.

150. Låneopptak

Investeringer som ikke finansieres av inntekter gjengitt over, må lånefinansieres. Sum lån knyttet til

gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter i 2017 blir kr 528,3 mill., mens sum lån i perioden

2018-2020 blir ca. kr 0,87 mrd. Dette betyr at ca. 37 % av de samlede investeringsutgiftene finansieres

ved lån i planperioden, mens ca. 63 % egenfinansieres. Det vises til figur 3.8 som viser utviklingen i

lånegjelden i planperioden. Det er en overordnet målsetting i Stavanger kommune at minst 50 % av

finansieringene skal egenfinansieres over tid.d
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 3 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER OG PRIORITERINGER

33..99  FFoorrssllaagg  ttiill  ddrriiffttssbbuuddssjjeetttt  22001177--22002200

Innledning

Stavanger kommune har over tid hatt en høy utgiftsvekst, men de økonomiske rammebetingelsene de

siste to årene har blitt strammere. Tjenestenivået må tilpasses til et vedvarende lavere inntektsnivå og

sikre effektiv ressursbruk for å styrke økonomisk handlingsrom. En lav utgiftsvekst fremover vil være

avgjørende for å kunne opprettholde en bærekraftig økonomi over tid.

Hovedprioriteringer drift

Ved ulike anledninger har rådmannen redegjort for sammenlignbare data knyttet til de 10 største

kommunene i Norge. Disse dataene viser fortsatt at Stavangers tjenestetilbud har en høyere

ressursbruk enn flere av de andre kommunene. Analysene fra rapportene vil legges til grunn i det videre

omstillingsarbeidet utover i planperioden. Rådmannen legger til grunn at organisasjonen kontinuerlig

søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift.

I årets budsjettforslag har rådmannen lagt til grunn et samlet innsparings- og effektiviseringskrav på 0,8

% av netto budsjettramme på tjenesteområdene og dette er løst med en kombinasjon av konkrete tiltak

og generelle effektiviseringskrav. Når en summerer disse tiltakene utgjør dette samlet for 2017 kr 51,26

mill. og øker til kr 104,76 mill. i 2020.

Budsjettrammer 2017-2020

Tabell 3.15 viser rådmannens forslag til endringer i budsjettrammene til tjenesteområdene i perioden

2017-2020.

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

Netto driftsrammer
2016-2020

Opprinnelig
vedtatt

budsjett
2016

Budsjettforslag
2017

Budsjettforslag
2018

Budsjettforslag
2019

Budsjettforslag
2020

Bymiljø og utbygging Utgifter 1 099 372 950 051 978 934 1 003 952 1 029 655

Inntekter -1 088 397 -834 807 -853 990 -872 608 -893 561

Netto 10 975 115 244 124 944 131 344 136 094

Kultur og byutvikling Utgifter 250 457 258 557 257 967 259 457 255 457

Inntekter -44 211 -44 211 -44 211 -44 211 -44 211

Netto 206 246 214 346 213 756 215 246 211 246

Oppvekst og levekår totalt Utgifter 6 659 184 6 739 144 6 720 214 6 730 064 6 740 064

Inntekter -1 063 031 -1 081 161 -1 083 361 -1 087 961 -1 087 961

Netto 5 596 153 5 657 983 5 636 853 5 642 103 5 652 103
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Netto driftsrammer
2016-2020

Opprinnelig
vedtatt

budsjett
2016

Budsjettforslag
2017

Budsjettforslag
2018

Budsjettforslag
2019

Budsjettforslag
2020

Barnehage Utgifter 1 321 705 1 322 705 1 288 705 1 287 805 1 286 305

Inntekter -182 195 -188 395 -189 495 -189 495 -189 495

Netto 1 139 510 1 134 310 1 099 210 1 098 310 1 096 810

Skole Utgifter 1 870 952 1 881 062 1 879 282 1 878 282 1 878 282

Inntekter -314 410 -316 270 -317 570 -319 170 -319 170

Netto 1 556 542 1 564 792 1 561 712 1 559 112 1 559 112

Barn og unge Utgifter 453 395 451 365 451 565 452 065 451 565

Inntekter -90 853 -89 923 -89 923 -89 923 -89 923

Netto 362 542 361 442 361 642 362 142 361 642

Legetjeneste, legevakt Utgifter 140 825 148 125 148 425 148 725 149 025

Inntekter -33 303 -33 303 -33 303 -33 303 -33 303

Netto 107 522 114 822 115 122 115 422 115 722

Levekår Utgifter 2 794 913 2 861 777 2 877 627 2 888 577 2 900 277

Inntekter -437 159 -448 159 -447 959 -450 959 -450 959

Netto 2 357 754 2 413 618 2 429 668 2 437 618 2 449 318

Stab Oppvekst og
levekår inkl. Stab
samf.medisin

Utgifter 77 394 74 110 74 610 74 610 74 610

Inntekter -5 111 -5 111 -5 111 -5 111 -5 111

Netto 72 283 68 999 69 499 69 499 69 499

Rådmann, stab og
støttefunksjon

Utgifter 394 073 409 568 416 915 416 063 415 813

Inntekter -83 229 -86 764 -87 111 -87 459 -87 459

Netto 310 844 322 804 329 804 328 604 328 354

Sum netto driftsrammer 6 124 218 6 310 377 6 305 357 6 317 297 6 327 797

Sum felles inntekter og
utgifter

Utgifter 1 607 925 1 870 585 1 858 978 1 903 640 1 968 015

Inntekter -7 732 143 -8 180 962 -8 164 335 -8 220 937 -8 295 812

Netto -6 124 218 -6 310 377 -6 305 357 -6 317 297 -6 327 797

Tilskudd regionale
prosjekter

Utgifter 213 600 194 010 197 260 201 810 207 360
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Totalt utgjør budsjettert brutto utgifter i 2017 kr 10,2 mrd. og andelene vises i den grafiske

fremstillingen.

Netto endringer i budsjettrammene 2017-2020

Netto driftsrammer
2016-2020

Opprinnelig
vedtatt

budsjett
2016

Budsjettforslag
2017

Budsjettforslag
2018

Budsjettforslag
2019

Budsjettforslag
2020

Lønnsreserven,
pensjonskostnader, øvrige
reserver

Utgifter 284 134 422 447 412 447 407 447 402 447

Renter og avdrag Utgifter 579 970 579 427 591 760 631 022 661 547

Overf. til
investeringsregnskapet

Utgifter 211 110 157 690 202 200 251 000 308 600

Økt bosetting av
flyktninger

Utgifter 0 168 000 130 000 97 000 78 300

Øvrige fellesutgifter Utgifter 319 111 349 011 325 311 315 361 309 761

Sum balanserte netto
driftsrammer

0 0 0 0 0

Herav sum brutto
driftsrammer

10 011 011 10 227 905 10 233 008 10 313 176 10 409 004

Tabell 3.15 Netto driftsrammer for perioden 2016-2020. Tall i 1 000 kr.

Figur 3.10 Brutto driftsutgifter

Barnehage: Barnehage: 12,9 %12,9 %

Stab oppvekstStab oppvekst
og levekårog levekår
og samf.medisin: og samf.medisin: 2,2 %2,2 %

Skole: Skole: 18,4 %18,4 %

Barn og unge: Barn og unge: 4,4 %4,4 %

Levekår: Levekår: 28,0 %28,0 %

Bymiljø og utbygging: Bymiljø og utbygging: 9,3 %9,3 %

Kultur og byutvikling: Kultur og byutvikling: 2,5 %2,5 %

Stab og støtte: Stab og støtte: 4,0 %4,0 %

Lønnsreserven, pensjonskostnader,Lønnsreserven, pensjonskostnader,
øvrige reserver: øvrige reserver: 4,1 %4,1 %

Renter og avdrag: Renter og avdrag: 5,7 %5,7 %

Øvrige fellesutgifter: Øvrige fellesutgifter: 8,5 %8,5 %
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Samlet sett innebærer budsjettforslaget en netto økning på kr 186 mill. for tjenesteområdene. Herav

utgjør kr 85,3 mill. en teknisk budsjettjustering av etablering av to nye foretak og konsekvensene av

foretaksetableringen er i stor grad utlignet gjennom tilbakeføring til bykassen i form av renter/avdrag og

overføringer, jf. omtale i kapittel 8. Den øvrige veksten gjelder i all hovedsak økte sosialhjelpsutgifter og

driftskonsekvenser av investeringer.

Driftskonsekvenser av investeringer

Driftskonsekvenser av investeringer utgjør kr 32 mill. i 2017 og stiger til kr 127 mill. i 2020.

Netto endringer i tjenesteområdene 2017 2018 2019 2020

Oppvekst og levekår 61 830 40 700 45 950 55 950

Barnehage -5 200 -40 300 -41 200 -42 700

Skole 8 250 5 170 2 570 2 570

Barn og unge -1 100 -900 -400 -900

Legetjeneste, legevakt 7 300 7 600 7 900 8 200

Levekår 55 864 71 914 79 864 91 564

Stab Oppvekst og levekår inkl. stab samfunnsmedisin -3 284 -2 784 -2 784 -2 784

Kultur og byutvikling 8 100 7 510 9 000 5 000

Bymiljø og utbygging, budsjettmessige justeringer ved etablering av kommunale
foretak

85 264 85 264 85 264 85 264

Bymiljø og utbygging, øvrige endringer 19 005 28 705 35 105 39 855

Rådmann, stab og støttefunksjoner 11 960 18 960 17 760 17 510

Fellesinntekter/utgifter -186 159 -181 139 -193 079 -203 579

Sum netto endring i driftsbudsjettet 0 0 0 0

Tabell 3.16 Netto endringer i budsjettrammene til tjenesteområdene i perioden 2017-2020. Tall i 1
000 kr.

Område 2017 2018 2019 2020

Felles tiltak sentrale områder 2 250 5 550 5 700 6 100

Hjemmebaserte tjenester 5 200 22 450 32 400 40 600

Alders- og sykehjem 1 000 20 300 24 800 28 300

Dagsenter og avlastningsseksjonen 1 000 11 000 11 000 11 000

Park og vei 1 700 3 400 5 100 6 800

Idrett 5 475 7 575 5 975 5 075
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Endring i brutto budsjettrammer

De totale foreslåtte bruttoendringene utgjør kr 126,3 mill. i 2017 og øker opp til kr 159,6 mill. i 2020.

Her er budsjettjusteringene som gjelder de to nye foretakene ikke med i oppstillingen.

Figur 3.11 illustrerer den relative brutto endringen på tjenesteområdene i prosent og kan da også gi et

bilde av rådmannens totale prioriteringer på tjenesteområdene.

Område 2017 2018 2019 2020

Stavanger eiendom 15 100 25 050 25 700 28 700

Sum driftskonsekvenser av investeringer 31 725 95 325 110 675 126 575

Tabell 3.17 Driftskonsekvenser for planperioden per område. Tall i 1 000 kr.

Endring i bruttoramme sammenlignet med 2016-budsjett
Opprinnelig

vedtatt

Rådmannens
forslag til

endring

2016 2017 2018 2019 2020

Oppvekst og levekår 6 659 184 79 960 61 030 70 880 80 880

Skole 1 870 952 10 110 8 330 7 330 7 330

Barn og unge 453 395 -2 030 -1 830 -1 330 -1 830

Barnehage 1 321 705 1 000 -33 000 -33 900 -35 400

Stab Oppvekst og levekår inkl. stab samfunnsmedisin 77 394 -3 284 -2 784 -2 784 -2 784

Levekår 2 794 913 66 864 82 714 93 664 105 364

Legetjeneste, legevakt 140 825 7 300 7 600 7 900 8 200

Kultur og byutvikling 250 457 8 100 7 510 9 000 5 000

Bymiljø og utbygging, vann,avløp og renovasjon 445 709 10 940 25 473 41 641 61 344

Bymiljø og utbygging, ekskl. budsjettramme til Stavanger bolig
KF/Stavanger utvikling KF

470 647 22 755 37 105 45 955 51 955

Stab og støttefunksjoner 394 073 15 495 22 842 21 990 21 740

7 774 361 126 310 128 487 147 825 159 575

Tabell 3.18 Endring i bruttoramme ift 2016-budsjett. Tall i 1 000 kr.
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De totale endringene utgjør 1,67 % av brutto ramme på tjenesteområdene i 2017, 1,87 % i 2018, 2,3 % i

2019 og 2,69 % i 2020. Bakenfor disse %-vise endringene ligger det mange tiltak. Beskrivelser av disse

endringene blir omtalt i dokumentet under hvert tjenesteområde videre i dette kapitlet.

Innsparing og effektivisering

I rådmannens budsjettforslag foreslås det konkrete innsparings- og effektiviseringstiltak, med til

sammen kr 51,26 mill. i 2017 og opp til kr 104,76 mill. i 2020. Dette utgjør 0,8 % av netto driftsramme på

tjenesteområdene og øker til 1,7 % i 2020.

Tabell 3.19 viser samlet beløp på foreslåtte innsparings- og effektiviseringstiltak.

I 2015 og 2016 utgjorde omstillingstiltakene til sammen kr 284 mill.

I tillegg er det lagt inn inntektsvekst, jf. rådmannens forslag til egenbetalinger og gebyrer, tilsvarende kr

20,96 mill. i 2017 og opp mot kr 29,56 mill. i 2020.

Prisveksten, tilsvarende 2 %, er ikke foreslått kompensert og utgjør om lag kr 20 mill. Rådmannen legger

til grunn at dette er en del av det omstillingskravet organisasjonen må håndtere fortløpende.

Figur 3.11 Prosentvis endring i bruttorammen per tjenesteområde ift opprinnelig budsjett 2016

Innsparings- og effektiviseringstiltak 2017 2018 2019 2020

Innsparing -22 150 -54 750 -55 650 -55 650

Effektivisering -24 110 -24 110 -24 110 -24 110

Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling -5 000 -15 000 -20 000 -25 000

Sum innsparings- og effektiviseringstiltak -51 260 -93 860 -99 760 -104 760

Tabell 3.19 Innsparings- og effektiviseringstiltak (Tall i 1 000 kr)

Oppvekst og levekår Kultur og byutvikling
Bymiljø og utbygging, ekskl. VAR og nye kommunale foretak
Stab og støttefunksjoner Alle tjenesteområder, samlet

2017 2018 2019 2020
0 %

2 %

4 %

6 %
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Organisasjonen har over flere år gjennomført denne typen omstillinger og samlet viser tabell og grafer

omfanget. Det er en teoretisk beregning da rådmannen har tatt utgangspunktet i rammer fra 2008 og at

det i løpet av disse årene samtidig har vært utarbeidet nye og prisgunstige innkjøpsavtaler o.l. Det gir

likevel et bilde av omstillingsevnen organisasjonen har gjennomført.

Virksomhetene i Stavanger kommune har ikke mottatt kompensasjon for prisvekst siden 2008. Dette

innebærer et underliggende omstillingsbehov som har vært gjennomført i tillegg til de generelle

effektiviseringskravene i 2015 og 2016. Virksomhetsområder som har store driftsutgifter utover lønn

blir sterkere påvirket av generell prisvekst enn øvrige virksomheter. Rådmannen har i tabellen under

utarbeidet en oversikt basert på en gjennomsnittlig prisvekst lik 2,2 % i periode 2008 – 2016 som viser

hvilke virksomhetsområder, alt annet likt, blir teoretisk størst påvirket av prisvekst. Denne oversikten gir

et bilde av omstillingsevnen organisasjonen har vist og gjennomført i tillegg til de konkrete

innsparingstiltakene gjennom de siste årene.

Tabellen viser virksomhetsområder som blir sterkere påvirket av prisvekst som følge av høy andel

driftsutgifter.

Virksomhetsområde
Estimert manglende

priskompensasjon
2008-2016

Estimert manglende priskompensasjon
2008-2016 i andel av bruttobudsjett

2017

Alders- og sykehjem 13 000 1,2 %

Barn og unge 4 000 0,9 %

Barnehage 8 000 0,6 %

Bymiljø og utbygging 43 000 4,5 %

Dagsenter og avlastning 2 000 0,9 %

Helse og sosialkontor 4 000 1,8 %

Hjemmebaserte tjenster 5 000 0,6 %

Kultur og byutvikling 2 000 0,8 %

Legevakten 1 000 1,3 %

Personal og organisasjon 2 000 1,4 %

Rehabiliteringsseksjonen 1 000 2,0 %

Skole 25 000 1,5 %

Økonomi uten
IT-avdelingen

1 000 1,0 %

IT-avdelingen 6 000 5,5 %

Sum 117 000

Tabell 3.20 Manglende priskompensasjon i perioden 2008-2016. Tall i hele 1 000 kr.
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Oppvekst og levekår

Rådmannens forslag til nettorammer for oppvekst og levekår samlet endrer seg fra kr 5,60 mrd. i 2016 til

kr 5,66 mrd. i 2017 og utgjør kr 5,65 mrd. i 2020.

Bruttorammen utgjør kr 6,66 mrd. i 2016 og øker til kr 6,74 mrd. i resten av planperioden.

Figur 3.12 Manglende priskompensasjon i perioden 2008-2016 i prosent av bruttoramme 2017

Estimert manglende priskomp. 2008-2016 i andel av bruttobudsjett 2017

Al
de

rs
- 

og
sy

ke
hj

em
Ba

rn
 o

g
un

ge
Ba

rn
eh

ag
e

BM
U

D
ag

se
nt

er
 o

g
av

la
st

ni
ng

H
el

se
 o

g
so

si
al

ko
nt

or
H

je
m

m
eb

as
er

te
tje

ne
st

er
KB

U

Le
ge

va
kt

en

Pe
rs

on
al

 o
g

or
ga

ni
sa

sj
on

Re
ha

bi
lit

er
in

gs
-

se
ks

jo
ne

n
Sk

ol
e

Ø
ko

no
m

i u
te

n
IT

-a
vd

el
in

ge
n

IT
-a

vd
el

in
ge

n

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

Barnehage Skole Barn og unge
Stab Oppvekst og levekår inkl. stab samfunnsmedisin Levekår
Legetjeneste, legevakt Oppvekst og levekår, samlet

2017 2018 2019 2020
-6 %

-4 %

-2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

Figur 3.13 Prosentvis endring i bruttorammen, Oppvekst og levekår ift opprinnelig budsjett 2016
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og samlet sett viser figuren marginale endringer på 1,2 % i planperioden.

Barnehage

Netto budsjettramme til barnehageområdet foreslås redusert med kr 5,2 mill. fra 2017, kr 40,3 mill. fra 

2018, kr 41,2 mill. fra 2019 og kr 42,7 mill. i 2020.

Det er full barnehagedekning i Stavanger kommune og alle barn med rett på plass har blitt tilbudt 

barnehageplass. Det er forventet en nedgang på 200 barn fra og med september 2017 og kapasiteten i 

bydelene som blir påvirket vil bli justert i henhold til forventet aktivitet.

Rådmannen foreslår å satse videre på kompetanseheving i stavangerbarnehagene. Det er fortsatt en 

lavere andel barnehagelærere i barnehagene sammenliknet med storbyene og det arbeides videre for å 

øke andelen barnehagelærere samt kompetanseheving mot alle grupper ansatte.

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger fritak for foreldrebetaling for barn ved vedtak om 

spesialpedagogisk hjelp. Foreldre som får vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 1. august får ikke 

fritak for timene. Foreldre som allerede har fått vedtak for barnehageåret 2016/2017 etter gammelt 

regelverk, har krav på fritak så lenge vedtaket gjelder.

Rådmannen forslår å innarbeide ett effektiviseringskrav på kr 4,9 mill. i 2017. Effektiviseringskravet er 

planlagt gjennomført gjennom strukturelle endringer.

Rådmannen foreslår også en planleggerstilling delt mellom barnehage og skole. Det er behov for å gjøre 

grundige analyser og planlegging for framtidige investeringer og effektiv drift av tjenesteområdene skole 

og barnehage. For å sikre god samordning, planlegging og ressursbruk, er det behov for å styrke 

kommunens ressurser til rullering og oppfølging av barnehagebruksplanen og plan for skolestruktur.

Skole

Netto budsjettramme til skoleområdet foreslås økt med kr 8,25 mill. fra 2017. Fra 2018 reduseres 

rammen i all hovedsak som følge av økte inntekter fra SFO-betaling og forventning om reduksjon i 

spesialundervisning. Fra 2019 blir følgelig økningen kun kr 2,57 mill.

Rådmannen opprettholder satsningsområdene for Stavangerskolen, som tidlig innsats, godt 

læringsmiljø, kompetanse for mangfold samt tilpasset opplæring og inkludering i planperioden. Satsing 

på realfag ble som et ledd i regjeringens strategi utvidet med en time per uke på mellomtrinnet høsten 

2016, og denne satsingen fortsetter.

For å ta høyde for elevtallsendringer i grunnskolen foreslår rådmannen å øke skolerammen med kr 5,9 

mill. i 2017 og ut planperioden. Framskrivingen av folkemengden for 2017 viser en elevtallsvekst på 269 

elever. Den største økningen er på 4., 7. og 8. trinn.

SFO-tilbudet vil som tidligere år få justeringer i den økonomiske rammen i tråd med endringen i antall 

barn. Rådmannen foreslår at satsene på opphold i SFO holdes uendret for høsten 2017 og økes fra 

høsten 2018 med gjeldende kommunal deflator på 2,5 %.

Elever som ikke har, eller kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett på 

spesialundervisning. Omfanget av spesialundervisning på private skoler har økt kraftig de siste årene. 

Det er kommunen som har ansvar for å finansiere spesialundervisning for de av sine innbyggere som går 

på private grunnskoler godkjent etter friskoleloven. Rådmannen foreslår å øke budsjettet til 

spesialundervisning ved friskoler med kr 4 mill. i 2017 med en planlagt nedtrapping i planperioden.

Som beskrevet ovenfor foreslår rådmannen å innarbeide et effektiviseringskrav på 0,7 %, og det også på

Figuren viser rådmannens forslag til bruttoendringer innenfor det totale oppvekst og levekårsområdet
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skolerammen. Dette tilsvarer en rammereduksjon på kr 9 mill. i 2017 og videre i planperioden.

Reduksjonen vil bli fordelt på skolene etter vedtatt finansieringsmodell. Effektiviseringskravet foreslås

innarbeidet også på Johannes læringssenter, Kulturskolen og PPT. Dette tilsvarer en rammereduksjon på

kr 1,4 mill. i 2017 og videre i planperioden.

I vedtatt plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 er det satt et mål om at antall elevplasser i

kulturskolen skal trappes opp med 1500 plasser til totalt 4700 plasser fram mot 2022. På grunn av

begrenset økonomisk handlingsrom de siste årene har opptrappingsplanen ikke blitt fulgt. Det er nå

behov for å følge opp dette vedtaket og øke ressursene med kr 0,6 mill.

Barn og unge

Netto budsjettramme til området barn og unge foreslås redusert med kr 0,6 mill. fra 2017.

Rådmannen foreslår å øke ressurser til helsestasjon- og skolehelsetjenesten i tråd med føringene i

statsbudsjettet. Økningen tilsvarer 6-7 stillinger, med helårsvirkning fra 2018. Da det for tiden er

vanskelig å rekruttere helsesøstre legger rådmannen opp til halvårsvirkning i 2017. Det foreslås en

stilling plassert i helsestasjon for ungdom og resten ved helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Videre foreslår rådmannen å innarbeide totalt kr 1,35 mill. til frivillighet. Størsteparten av dette er

omgjøring av finansieringsordningen av frivillighetssentralene fra øremerking til frie inntekter, inkludert

opprettelsen av en ny frivillighetssentral på Madla. Rådmannen foreslår å omgjøre prosjektet «sterk og

stødig» til ordinær drift og å innarbeide drift av tilskudds portalen.

Rådmannen foreslår et redusert budsjett til barnevernstjenesten på bakgrunn av et stabilt lavere

utgiftsnivå tilhørende klientutgiftene i 2017. Videre foreslås det som en del av den kontinuerlige

omstilling- og effektiviseringsprosessen å legge frem en egen sak hvor nedleggelse av ungdommens

motorsenter blir utredet.

Regjeringen foreslår i forslaget til statsbudsjettet å innføre en stykkprisfinansiering på enslige

mindreårige flyktninger. Denne ordningen skal erstatte den tidligere refusjonsordningen med 80 %

finansiering samt det særskilte tilskuddet for enslige mindreårige flyktninger. Da Stavanger driver

institusjoner for enslige mindreårige flyktninger med høyere bemanningsfaktor enn det som ligger til

grunn for den foreslåtte stykkprisfinansieringen vil Stavanger ha en manglende finansiering på

anslagsvis kr 10 mill. Rådmannen har innarbeidet inntektstapet i beregningene som gjelder økt bosetting

av flyktninger. Alle nye etableringer av botiltak for enslige mindreårige flyktninger vil rådmannen

tilstrebe å bemanne innenfor forslag til ny stykkprisfinansieringen.

Legetjeneste, legevakt

Netto budsjettramme til legetjenester foreslås økt med kr 7,3 mill. fra 2017 og ut planperioden.

Rådmannen har i tertialrapporteringene i 2016 beskrevet en noe utfordrende situasjon ved Stavanger

legevakt og er i ferd med å utrede hva som vil være en robust drift. På denne bakgrunn foreslår

rådmannen å innarbeide et anslagsvis beløp på kr 7 mill. til Stavanger legevakt. Videre foreslår

rådmannen å ta høyde for behov for full stilling som smittevernoverlege og økning i basistilskuddet til

privatpraktiserende leger.

Levekår

Netto budsjettramme til levekår foreslås økt med kr 55,865 mill. fra 2017 med en økning til kr 91,564

mill. i 2020.

Innenfor pleie- og omsorgstjenestene har rådmannen prioritert å opprettholde dagens nivå på

tjenestene. Rådmannen foreslår å innarbeide tilstrekkelig finansiering av driftskonsekvensene for både

nye, og eksisterende investeringer innenfor bofellesskap og sykehjem. Rådmannen foreslår også å
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videreføre spesifikke tilbud innen rus- og psykiatrifeltet, som tidligere har vært finansiert av statlige

tilskuddsmidler og knyttes opp til opptrappingsplanen. Samtidig legges det til rette for oppretting av

ø-hjelps plasser innen psykisk helse- og rus. Det foreslås å innarbeide midler til velferdsteknologi og

digitalisering via Cosdoc + (journalsystem), og videre utrulling av et logistikkprogram for optimale

kjøreruter innenfor hjemmesykepleien.

Forslag til effektiviseringskrav på 0,7 % innenfor pleie- og omsorg utgjør kr 12,7 mill. Rådmannen har

foretatt en samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på

effektiviseringskravet ved å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. Om lag kr 3,6

mill. av kr 12,7 mill. foreslås som et generelt effektiviseringskrav. Rådmannen opprettholder forslag om

ytterlige omstillinger lengre ut i planperioden på sykehjem (vurdere dekningsgrad) og bofellesskap

psykisk utviklingshemmede («Omstilling 2018»).

Ordningen for særlig ressurskrevende brukere vil, gitt alle de samme forutsetningene som i 2017,

medføre en merutgift (mindreinntekt) for kommunen på kr 7,3 mill. Dette som følge av at den

kommunale egenandelen økes med mer enn hva som kan tilskrives lønnsveksten.

Utgiftene til sosialhjelp har vært stigende i tråd med stigende arbeidsledighet. Rådmannen har lagt

erfaringstall fra 2016 til grunn for forslaget til budsjett for 2017 og foreslår å øke budsjettet til

økonomisk sosialhjelp og KVP med til sammen kr 40 mill. Rådmannen legger til grunn å se effekt av

igangsatte tiltak utover i planperioden og at arbeidsledigheten avtar noe utover i planperioden og på den

bakgrunn reduseres styrkingen til kr 35 mill. i 2018, kr 30 mill. i 2019 og i 2020.

Rådmannen foreslår å styrke innsatsen til sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18 – 30 år i tråd med

føringer i statsbudsjettet, med innføring av aktivitetsplikt, økt deltakelse i kvalifiseringsprogrammet,

helseavklaringer og igangsetting av Jobbverksted 2.

Kultur og byutvikling

Netto budsjettramme til Kultur og byutvikling foreslås økt med kr 8,1 mill. fra 2017. Fra 2020 er

økningen kun på kr 5,0 mill. som følge av at prosjektet digitalisering av byggesaksarkiv avsluttes.

Størrelsen på tilskuddene til institusjonene som er delfinansiert av staten, foreslås økt i tråd med

føringene i forslag til statsbudsjett. Dette omfatter Stavanger symfoniorkester, Rogaland teater og

MUST. Rådmannen foreslår å styrke tilskuddet til Opera Rogaland IKS med kr 0,05 mill. i 2017, og da på

samme nivå som tilskuddet fra Sandnes kommune. Tilskuddsnivået foreslås videreført, med en

ytterligere økning i 2018 og 2019.

Arbeidet med å digitalisere byggesaksarkivene ble påbegynt senere enn planlagt i 2016, og arbeidet vil

bli gjennomført i 2016, 2017 og første del av 2018. I tillegg styrkes rammene til innkjøp av noe

konsulenttjenester og drift av ny 3D-teknologi.

Bymiljø og utbygging

Netto budsjettramme til BMU (ekskl. justering for foretakene) foreslås økt med kr 19 mill. fra 2017 med

en opptrapping i planperioden opp til kr 39,8 mill. Dette omfatter økning i driftskonsekvenser av

investeringene til nye bygg som er budsjettert i tråd med Holte middels sats. En økning av

vedlikeholdsbudsjettet er også prioritert og er foreslått med en økning på kr 6,2 mill. i 2017 og opp til kr

11,2 mill. fra 2019. Fra 2017 foreslår rådmannen å innføre piggdekkgebyr og fra 2018 foreslås det en

panteordning som gjelder gamle vedovner. I tillegg foreslås det å øke budsjettet til bekjempelse av

Skadedyr (giftfrie feller for rottebekjempelse) med kr 3,0 mill., som et samarbeidsprosjekt mellom Park

og vei, Avløp, Renovasjon og Stavanger eiendom. Effektiviseringskravet er foreslått gjennomført ved å

redusere konkrete tiltak og detaljer om dette fremkommer i driftsrammetabellen.
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Stab og støttefunksjoner

Netto budsjettramme til rådmannens stab og støttefunksjoner foreslås økt med kr 12 mill. fra 2017 med

en økning opp til kr 17,5 mill. i 2020.

Rådmannen foreslår å øke bemanningen i stab og støttefunksjoner for å kunne ivareta nye oppgaver som

kommunene står overfor tilsvarende kr 3,85 mill. Det er ønskelig å øke innsatsen tilknyttet «Smartby»,

åpne data, digitalisering, kodeverk og integreringsløsninger. Nye EU direktiver tilsier at kommunen bør

ha ressurspersoner som ivaretar personvernombudsrollen. Det er ønskelig å styrke ressursene tilknyttet

anskaffelser og avtaleinngåelser, og beredskapsavdelingen har behov for økt innsats knyttet til arbeidet

med klimatilpasninger. Rådmannen foreslår en dreining av ressursene og en noe økning for å kunne

ivareta et forprosjekt tilhørende innføring av nytt avvikssystem. Samtidig forventes det en effekt av

effektiviserende tiltak i stab og støtteapparatet tilsvarende kr 2,4 mill. Det legges også opp til økt

ressursinnsats når det gjelder oppfølging av sykefravær og nærværsarbeid ved å omdisponere interne

ressurser samt disponere midler som tidligere var planlagt brukt til oppfølging av unge uføre.

Rådmannen foreslår å ta høyde for økte leiekostnader tilknyttet flyttinger til nye lokaler for Arkivet og

Servicetorget. Videre foreslås det å innarbeide driftskostnader tilhørende nye arkivløsninger, økte

lisenskostnader og økt bredbånd.

Rådmannen foreslår å øke måltallet for lærlinger fra 160 til 180 tilsvarende kr 2 mill. for 2017 og opp

mot kr 4 mill. fra 2019. Videre foreslår rådmannen å øke innsatsen med norskopplæring for ansatte

tilsvarende kr 1,2 mill. for 2017 og 2018.

Rådmannen foreslår å iverksette et langsiktig fornyings- og omstillingsarbeid i hele organisasjonen.

Innsatsen konsentreres i første omgang om følgende tre tverrgående satsinger:

Forenkling, forbedring og effektivisering

Digitalisering og smartby

Innbyggerinvolvering og samskaping

De tverrgående satsingene vil innebære innføring av nye arbeids- og organisasjonsformer og avlæring av

etablerte praksiser. Nærmere omtale av dette finnes i kapittel 4. Rådmannen foreslår å øke rammene

med kr 8 mill. årlig. I tillegg videreføres innovasjonsmidlene som utgjør kr 5 mill. årlig.

Tjenestetilbudet i Stavanger sammenlignet med andre kommuner

I dette avsnittet gis det en beskrivelse av ressursbruken i Stavanger i perioden 2013-2015 sammenholdt

med landsgjennomsnittet og ressursbruken til de ni andre ASSS-kommunene. Hovedfokus i arbeidet er

utvikling og analyse av økonomi og styringsdata på aggregert nivå. Aktiviteten og rapportene fra

arbeidet skal presentere situasjonen i de samarbeidende kommunenes tjenesteproduksjon og gi

grunnlag for sammenlikning og styring med sikte på effektiv tjenesteproduksjon med god kvalitet, og for

egen kompetanseutvikling. Mer detaljert informasjon om resultatene finnes i  ASSS-kommunerapport og

ASSS-hovedrapport (http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/effektiviseringsnettverkene/asss-samarbeid-mellom-de-10-storste-kommunene/asss-rapporter-

for-2016/), som også årlig legges frem til politiske behandlinger.

Figuren under viser samlet beregnet utgiftsbehov per innbygger i Stavanger basert på kostnadsnøkkelen

i inntektssystemet i perioden 2013-2015 fordelt på sektorer. Figuren viser på hvilke sektorer Stavanger

har høyt/lavt utgiftsbehov per innbygger. Figuren viser videre utviklingen i Stavangers utgiftsbehov per

innbygger sammenliknet med landsgjennomsnittet over tid. Stavangers utgiftsbehov er angitt som en

indeksverdi sammenliknet med landsgjennomsnittet som er lik 1,00. Nedgang i indeksverdien for

beregnet utgiftsbehov per innbygger fra et år til et annet betyr ikke uten videre at volumet på

utgiftsbehovet har gått ned. Hvis kommunen samtidig har hatt vekst i folketallet vil en slik vekst isolert
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sett gi økt utgiftsbehov.

Samlet sett hadde Stavanger en kostnadsindeks på 0,926 i 2015. Det betyr at Stavanger hadde et

beregnet utgiftsbehov per innbygger som var 7,4 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. I 2014 var

utgiftsbehovet 7,7 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. Fra 2014 til 2015 var det økning i

utgiftsbehov per innbygger sammenliknet med landsgjennomsnittet innenfor sosiale tjenester og

grunnskole, mens det var nedgang innenfor barnevern.

Det var innenfor pleie og omsorg og administrasjon at Stavanger hadde lavest beregnet utgiftsbehov per

innbygger i 2015. Utgiftsbehovet per innbygger innenfor pleie og omsorg lå 18,5 prosent under

landsgjennomsnittet. I 2014 var utgiftsbehovet 18,7 prosent under landsgjennomsnittet. Det relativt

lave utgiftsbehovet innenfor pleie og omsorg skyldes at Stavanger har relativt få innbyggere over 67 år,

har relativt få psykisk utviklingshemmede, har relativt korte reiseavstander og er uten

smådriftsulemper.

Det var innenfor barnehager at Stavanger hadde høyest beregnet utgiftsbehov per innbygger i 2015

med 10,4 prosent over landsgjennomsnittet. I 2014 var utgiftsbehovet 10,3 prosent over

landsgjennomsnittet. Det relativt høye utgiftsbehovet per innbygger i Stavanger har sammenheng med

at Stavanger har relativt mange innbyggere 2-5 år, har relativt mange innbyggere med høyere utdanning

og relativt mange innbyggere 1 år uten kontantstøtte.

Innenfor grunnskole hadde Stavanger et beregnet utgiftsbehov per innbygger i 2015 som var 4,2

prosent under landsgjennomsnittet. I 2014 var utgiftsbehovet 4,7 prosent under landsgjennomsnittet.

Det relativt lave utgiftsbehovet per innbygger i Stavanger har sammenheng med at Stavanger har

relativt korte reiseavstander og at Stavanger ikke har smådriftsulemper.

I figuren under vises forskjellene i inntekter og utgifter mellom Stavanger og landet under ett når vi har

korrigert for forskjeller i utgiftsbehov etc.

Figur 3.14 Beregnet utgiftsbehov per innbygger i Stavanger kommune fordelt på sektorer. 2013, 2014 og 2015
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Her ser man at i 2015 var Stavangers disponible inntekt om lag kr 2 090 høyere per innbygger enn

landsgjennomsnittet. Det vil si at Stavanger hadde en merinntekt i forhold til landsgjennomsnittet på om

lag kr 280 mill. Definert på denne måten hadde Stavanger et disponibelt inntektsgrunnlag i 2015 som

var 3,9 prosent høyere enn landsgjennomsnittet.

Figuren viser videre hvordan Stavangers netto driftsutgifter til tjenestesektorene innenfor

inntektssystemet og administrasjon avviker fra beregnet utgiftsbehov, og hvordan Stavangers netto

driftsutgifter til sektorene utenfor inntektssystemet, netto renteutgifter og avdrag, premieavvik mm og

netto driftsresultat avviker fra landsgjennomsnittet. Summen av disse avvikene er per definisjon lik

forskjellen mellom disponibel inntekt i Stavanger og landsgjennomsnittet.

Stavangers netto driftsutgifter til tjenestesektorene innenfor inntektssystemet var i 2015 om lag kr

1 250 høyere per innbygger enn beregnet utgiftsbehov, noe som tilsvarte en merutgift på om lag kr 170

mill. Motsatt var netto renteutgifter og avdrag om lag kr 840 lavere per innbygger enn

landsgjennomsnittet, noe som tilsvarte en mindreutgift på om lag 110 mill. kroner.

I forhold til landsgjennomsnittet gikk korrigert disponibel inntekt i Stavanger opp med om lag kr 30 per

innbygger fra 2014 til 2015. Netto driftsresultat gikk opp med om lag kr 1 540 per innbygger i forhold til

landsgjennomsnittet. Motsatt gikk netto driftsutgifter til sektorene innenfor inntektssystemet ned med

om lag kr 1 060 per innbygger i forhold til landsgjennomsnittet og netto renteutgifter og avdrag gikk ned

med om lag kr 750.

Ressursbruk og utgiftsbehov i sektorene innenfor inntektssystemet

Her sammenlikner vi Stavanger netto driftsutgifter per innbygger innenfor inntektssystemet med

beregnet utgiftsbehov, der det også er korrigert for forskjeller i bruk private/statlige skoler,

pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift.

Figur 3.15 Avvik fra landsgjennomsnittet korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov etc. Stavanger kommune. Kr
per innbygger. 2013-2015
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KS har beregnet at utgiftsbehovet til sektorene innenfor inntektssystemet inkludert administrasjon i

Stavanger utgjorde om lag kr 42 540 per innbygger i 2015. Stavanger kommunes netto driftsutgifter til

de samme sektorene var om lag kr 1 300 høyere per innbygger enn dette. Stavanger hadde dermed en

merutgift i forhold til utgiftsbehovet på om lag kr 170 mill.

Beløpsmessig hadde Stavanger høyest netto driftsutgifter i forhold til beregnet utgiftsbehov innenfor

pleie og omsorg. Det er beregnet at utgiftsbehovet til pleie og omsorg i Stavanger utgjorde om lag kr

12 550 per innbygger i 2015. Stavanger hadde en merutgift i forhold til dette på om lag kr 1 960 per

innbygger, noe som i alt tilsvarte om lag kr 260 mill.

Beløpsmessig hadde Stavanger lavest netto driftsutgifter i forhold til beregnet utgiftsbehov innenfor

grunnskole. Vi har beregnet at utgiftsbehovet til grunnskole i Stavanger utgjorde om lag kr 11 380 per

innbygger i 2015. Stavanger hadde en mindreutgift i forhold til dette på om lag kr 940 per innbygger, noe

som i alt tilsvarte om lag kr 120 mill.

I Stavanger utgjorde utgiftsbehovet til barnehager om lag kr 8 450 per innbygger i 2015. Stavanger

hadde en merutgift i forhold til dette på om lag kr 270 per innbygger, noe som tilsvarte om lag kr 35 mill.

Fra 2014 til 2015 gikk Stavangers netto driftsutgifter til sektorene innenfor inntektssystemet inkludert

administrasjon ned med om lag kr 1 190 per innbygger i forhold til beregnet utgiftsbehov. Beløpsmessig

var det størst nedgang innenfor barnehager med om lag kr 330 per innbygger og pleie og omsorg og

grunnskole som begge hadde en nedgang på om lag kr 260 per innbygger.

Ressursbruk i sektorene utenfor inntektssystemet

I dette kapitlet ser vi på Stavanger ressursbruk i sektorene utenfor inntektssystemet (= andre sektorer).

På landsbasis utgjorde sektorene innenfor inntektssystemet 94 prosent og sektorene utenfor

inntektssystemet 6 prosent av de samlede netto driftsutgiftene i 2015.

Figur 3.16 Stavanger. Sektorene innenfor inntektssystemet. Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra beregnet
utgiftsbehov korrigert for forskjeller i, statlige/private skoler, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Kr per innbygger.
2013-2015
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Det er ikke korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov kommunene imellom når det gjelder

sektorene utenfor inntektssystemet. Dette skyldes ganske enkelt at det ikke er laget kostnadsnøkler for

sektorene utenfor inntektssystemet. Men det er korrigert for at Oslos utgifter til statlig barnevern er

ført på funksjonen for oppgaver utenfor kommunalt ansvarsområde. Det er også korrigert for forskjeller

i pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift.

For landet under ett var netto driftsutgifter i sektorene utenfor inntektssystemet på om lag kr 2 800 per

innbygger i 2015. Stavangers netto driftsutgifter var om lag kr 960 høyere per innbygger enn dette, noe

som tilsvarte en merutgift på om lag kr 130 mill. eller 34,3 prosent.

Sammenliknet med landsgjennomsnittet hadde Stavanger en økning i netto driftsutgifter i sektorene

utenfor inntektssystemet fra 2014 til 2015 på om lag kr 160 per innbygger. Det var beløpsmessig størst

økning innenfor kultur og idrett med om lag kr 340 per innbygger. Det var størst nedgang innenfor

fellesutgifter med om lag kr 270 per innbygger.

I 2015 hadde Stavanger beløpsmessig høyest netto driftsutgifter i forhold til landsgjennomsnittet

innenfor kultur og idrett og fysisk planlegging etc. Stavangers netto driftsutgifter til kultur og idrett var

om lag kr 1 100 høyere per innbygger enn landsgjennomsnittet, noe som tilsvarte en merutgift på om lag

kr 150 mill.

Stavanger hadde lavest netto driftsutgifter i forhold til landsgjennomsnittet i 2015 innenfor samferdsel.

Stavangers netto driftsutgifter til samferdsel var om lag 370 kroner lavere per innbygger enn

landsgjennomsnittet, noe som tilsvarte en mindreutgift på om lag 50 mill. kroner.

Rådmannen vil oppsummert framholde at tallene for 2015 viser at Stavanger fremdeles hadde høye

inntekter og ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder flere anvendelser. Innenfor den relativt

høye inntektsrammen har Stavanger prioritert ressursene til de store tjenesteområdene pleie og omsorg

Figur 3.17 Sektorene utenfor inntektssystemet. Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra landsgjennomsnitt
korrigert for forskjeller i pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Kr per innbygger. 2013-2015
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og barnehage samt kultur og idrett. Resultatene viser at omstillings- og innsparingstiltakene har hatt

økonomisk effekt. Dette fremkommer tydelig når en ser endringen på tjenester innenfor

inntektssystemet. I 2014 var avviket på kr 2 184 mens det nå i 2015 er redusert til kr 1 296 per

innbygger sammenlignet med landsgjennomsnittet. Sammenligningene viser at ved å effektivisere og

omstille tjenestetilbudet ytterligere er det muligheter for å styrke det økonomiske handlingsrommet.

  ENDRINGER I DRIFT
Opprinnelig

vedtatt
2016

2017 2018 2019 2020  

  Frie inntekter            

1 Formue- /inntektsskatt -5 092 000 -4 980 000 -5 004 000 -5 041 000 -5 080 000  

2 Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning -2 640 500 -2 754 000 -2 770 500 -2 791 100 -2 813 600  

3 Inntektsutjevning 888 700 730 000 733 500 740 100 744 600  

4
Tiltakspakke for økt sysselsetting (Se
investeringsbudsjett 2017)

-12 700 0 0 0 0  

  Sum frie inntekter -6 856 500 -7 004 000 -7 041 000 -7 092 000 -7 149 000  

  Sentrale inntekter            

5 Eiendomsskatt -251 000 -290 000 -290 000 -293 000 -308 000  

6 Integreringstilskudd fra staten -87 350 -250 000 -208 000 -175 000 -154 000  

7 Lyse AS, disponering av frikraft -13 800 -13 400 -13 400 -13 400 -13 400  

8 Kompensasjonsordninger fra Husbanken -28 600 -24 200 -21 500 -22 400 -22 700  

  Sum sentrale inntekter -380 750 -577 600 -532 900 -503 800 -498 100  

  Finans            

9 Lyse AS, utbytte -186 000 -209 500 -218 000 -240 000 -247 000  

10 SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000  

11 Renovasjonen IKS, utbytte -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  

12 Renteinntekter, konserninterne lån 0 -4 200 -8 200 -13 450 -18 750  

13 Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån -28 100 -27 900 -26 600 -27 500 -27 800  

14 Forus Næringspark AS, utbytte -3 500 -20 000 0 0 0  

15 Etablering Stavanger bolig KF, overføring til bykassen   -67 300 -65 250 -61 600 -57 500  

16 Renteinntekter bank og finansforvaltning -31 700 -26 900 -26 900 -28 800 -30 200  

17 Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån 174 314 181 578 180 119 188 680 196 471  

18 Avdragsutgifter (investeringslån) 321 266 337 217 349 665 367 890 378 873  

19 Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak 0 -15 000 -10 000 -10 000 -10 000  
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  ENDRINGER I DRIFT
Opprinnelig

vedtatt
2016

2017 2018 2019 2020  

20
Etablering Stavanger utvikling KF, overføring til
bykassen

  -4 650 -4 600 -4 650 -4 700  

21
Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital,
VAR-sektor

-88 885 -87 462 -90 091 -92 367 -94 241  

  Sum finans 154 395 52 883 77 143 75 203 82 153  

  Overføring til investering, bruk og avsetning fond            

22 Egenfinansiering av investeringer 206 110 156 190 198 950 247 750 305 350  

23
Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk
budsjettjustering se linje 205

0 -3 500 -1 750 -1 750 -1 750  

24 Avsetning disposisjonsfond 5 000 0 0 0 0  

25 Avsetning - Vekstfond (næring) 0 20 000 0 0 0  

  Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond 211 110 172 690 197 200 246 000 303 600  

  Sentrale utgifter            

26 Ordinær reservekonto 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200  

27 Folkevalgte 46 600 47 400 47 400 47 400 47 400  

28 Hovedtillitsvalgte 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900  

29 Kirkelig fellesråd 81 200 82 150 82 150 82 150 82 150  

30 Pensjon 185 000 165 000 165 000 165 000 165 000  

31 Tilskudd livssynssamfunn 13 100 14 200 14 200 14 200 14 200  

32 Revisjon og kontrollutvalg 5 150 5 300 5 300 5 300 5 300  

33 Felleskostnader 66 100 67 800 67 800 67 800 67 800  

34 Prisjustering KS-avtaler   1 000 1 000 1 000 1 000  

35 Valg 0 6 000 0 6 000 0  

36 Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd 500 700 700 700 700  

37 Oppreisningsordning barnevern 15 000 8 000 2 000 0 0  

38 Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2016 101 037 153 750 153 750 153 750 153 750  

39 Lønnsoppgjøret 2017   90 600 90 600 90 600 90 600  

40 Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling -20 000 -5 000 -15 000 -20 000 -25 000  

  Sum sentrale utgifter 513 787 657 000 635 000 634 000 623 000  

  Sum netto utgifter 879 292 882 573 909 343 955 203 1 008 753  
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  ENDRINGER I DRIFT
Opprinnelig

vedtatt
2016

2017 2018 2019 2020  

  Tilskudd regionale prosjekter            

41 Rogaland brann og redning IKS 111 800 115 800 120 400 125 200 130 250  

42 Greater Stavanger AS 7 950 7 960 7 960 7 960 7 960  

43 Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) 52 700 49 900 49 400 50 300 50 800  

44 Sørmarka flerbrukshall IKS 12 000 11 450 10 800 9 950 9 950  

45 Multihallen og Storhallen IKS 9 150 8 900 8 700 8 400 8 400  

46 Ryfast, planleggingsutgifter 20 000 0 0 0 0  

47 Tall Ship Race 2018 1 300 2 000 7 700 100 100  

  Sum tilskudd regionale prosjekter 214 900 196 010 204 960 201 910 207 460  

  Beregnet netto driftsramme til disposisjon -6 143 058 -6 503 017 -6 459 597 -6 438 687 -6 430 887  

  Disponibelt utover 2016-nivå 0 -359 959 -316 539 -295 629 -287 829  

  Felles tiltak sentrale områder            

48 Økt bosetting av flyktninger   168 000 130 000 97 000 78 300  

49 Indeksregulering av eksterne husleieavtaler   3 000 3 000 3 000 3 000  

50 Tverrgående satsinger   8 000 8 000 8 000 8 000  

51 ENØK-innsparinger   -2 800 -6 500 -6 500 -6 500  

52 Endring pensjonssatser   -4 650 -4 650 -4 650 -4 650  

53
Driftskonsekvens av investering: Energiutgifter til nye
bygg

  2 250 5 550 5 700 6 100  

  Sum felles tiltak sentrale områder   173 800 135 400 102 550 84 250  

  Personal og organisasjon            

54 Flytting av byarkivet til Arkivenes hus, økt husleie   3 300 10 500 10 500 10 500  

55
Etablering Stavanger bolig KF / Stavanger Utvikling KF,
salg av stab og støttetjenester

  -590 -590 -590 -590  

56 Økte kostnader til nye arkivløsninger   1 750 1 350 350 350  

57 Flytting av Servicetorget til nye lokaler   1 000 0 0 0  

58 Kommunens klimatilpasningsarbeid   800 800 800 800  

59 Avvik og varslingssystem – (ressurser)   600 800 800 800  

60 Lærlingordningen – øke fra 160 til 180 lærlinger   2 000 3 000 4 000 4 000  

61 Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter   1 200 1 200 0 0  
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  ENDRINGER I DRIFT
Opprinnelig

vedtatt
2016

2017 2018 2019 2020  

62 Effektiviseringskrav Personal og organisasjon   -1 200 -1 200 -1 200 -1 200  

  Sum personal og organisasjon   8 860 15 860 14 660 14 660  

  Kommunikasjon            

63
Etablering Stavanger bolig KF, salg av stab og
støttetjenester

  -120 -120 -120 -120  

  Sum kommunikasjon   -120 -120 -120 -120  

  Økonomi            

64 Effektiviseringskrav Økonomi   -1 200 -1 200 -1 200 -1 200  

65 Styrke bemanningen innen anskaffelsesområdet   700 700 700 700  

66
Etablering Stavanger bolig KF/Stavanger utvikling KF,
salg av stab og støttetjenester

  -2 130 -2 130 -2 130 -2 130  

67
Økte lisenskostnader knyttet til Microsoft
Windows/Office, databaser og Public 360

  2 500 2 500 2 500 2 500  

68 Kompensasjon for valutakursendringer   350 350 350 350  

69 Økt båndbredde i ungdomsskolene   250 250 250 0  

70 Åpne data, koding og integrasjon m.m   1 350 1 350 1 350 1 350  

71 Personvernombud, tilpassing til nye EU-direktiv   400 400 400 400  

  Sum økonomi   2 220 2 220 2 220 1 970  

  Næring            

72 Styrke det internasjonale arbeidet   1 000 1 000 1 000 1 000  

  Sum næring   1 000 1 000 1 000 1 000  

  SUM SENTRALE OMRÅDER   185 760 154 360 120 310 101 760  

  OPPVEKST OG LEVEKÅR            

  Felles tiltak oppvekst og levekår            

73 Kompetansehevende tiltak , Leve hele livet versjon 2.0   1 000 1 000 1 000 1 000  

74 Planleggerstilling, barnehage   400 400 400 400  

75 Opptrappingsplan for rusfeltet   1 500 1 500 1 500 1 500  

76 Frivillighet; prosjekt "Sterk og stødig" og tilskuddsportal   50 250 250 250  

77 Planleggerstilling, skolebygg   400 400 400 400  

78
Familieveiledningsteam Lenden - fra statlig til kommunal
finansiering

  600 600 600 600  
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  ENDRINGER I DRIFT
Opprinnelig

vedtatt
2016

2017 2018 2019 2020  

79 Effektiviseringskrav Oppvekst og levekår, stab   -450 -450 -450 -450  

80 Effektiviseringskrav sentrale midler levekår   -200 -200 -200 -200  

81
Bostedsosiale tilskudd, fra øremerkede til
rammetilskudd

  500 500 500 500  

82 Økt kommunal egenandel ressurskrevende tjenester   7 300 7 300 7 300 7 300  

83
Økte refusjonsinntekter, ressurskrevende tjenester,
2016-budsjettnivå

  -11 800 -11 800 -11 800 -11 800  

  Sum felles tiltak oppvekst og levekår   -700 -500 -500 -500  

  Barnehage            

84 Kompetanseheving   1 000 1 000 1 000 1 000  

85
Tilskudd private barnehager, effekt av ny
beregningsmetode

  -3 300 -7 600 -8 500 -8 500  

86 Justering av aktivitetsnivå   5 000 -25 000 -25 000 -25 000  

87 Tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov   1 200 1 500 1 500 0  

88 Bortfall av moderasjon for tilrettelagt barnehagetilbud   -1 200 -2 300 -2 300 -2 300  

89 Økt foreldrebetaling   -5 000 -5 000 -5 000 -5 000  

90 Effektiviseringskrav Barnehage   -4 900 -4 900 -4 900 -4 900  

  Sum barnehage   -7 200 -42 300 -43 200 -44 700  

  Skole og SFO            

91 Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes   0 -300 -300 -300  

92 SFO, økt foreldrebetaling skoleåret 2016/17   -1 700 -1 700 -1 700 -1 700  

93 Realfag på mellomtrinnet, helårsvirkning fra 2017   2 100 2 100 2 100 2 100  

94 Nye krav til kompetanse for lærere   1 000 1 500 2 000 2 000  

95 Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid   500 1 000 1 000 1 000  

96 Flere vedtak om spesialundervisning på friskoler   4 000 3 000 2 000 2 000  

97
Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten
2018

  0 -1 300 -2 900 -2 900  

98 Elevtallsvekst grunnskole   5 900 5 900 5 900 5 900  

99 Lokal skolelederutdanning   1 500 500 0 0  

100 Effektiviseringskrav Skole   -9 000 -9 000 -9 000 -9 000  

101 Tidlig innsats   3 800 3 800 3 800 3 800  
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  Sum skole og sfo   8 100 5 500 2 900 2 900  

  Johannes læringssenter            

102
Anskaffelse av fagsystem for rapportering etter
introduksjonsloven

  700 220 220 220  

103 Effektiviseringskrav Johannes læringssenter   -850 -850 -850 -850  

  Sum Johannes læringssenter   -150 -630 -630 -630  

  Kulturskolen            

104 Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022   600 600 600 600  

105 Kulturskolen, økt egenbetaling   -160 -160 -160 -160  

106 Effektiviseringskrav Kulturskolen   -290 -290 -290 -290  

  Sum Kulturskolen   150 150 150 150  

  PPT            

107 Effektiviseringskrav PPT   -250 -250 -250 -250  

  Sum PPT   -250 -250 -250 -250  

  Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud            

108 Økt aktivitet styrket barnehagetilbud   2 400 2 400 2 400 2 400  

109
Effektiviseringskrav Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud

  -400 -400 -400 -400  

  Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud   2 000 2 000 2 000 2 000  

  Ungdom og fritid            

110 Ny frivilligsentral i Madla bydel   370 370 370 370  

111 Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2019   -500 -500 0 -500  

112
Overgang fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til
frivilligsentralene

  930 930 930 930  

113 Helsesøster for ungdom   650 650 650 650  

114 Omstilling 2018 - Ungdom og fritid   0 -1 800 -1 800 -1 800  

115 Effektiviseringkrav Ungdom og fritid   -350 -350 -350 -350  

  Sum Ungdom og fritid   1 100 -700 -200 -700  

  Helsestasjon og Skolehelsetjeneste            

116 Økt antall helsesøstre i skolehelsetjenesten   1 700 3 700 3 700 3 700  
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117 Effektiviseringskrav Helsestasjon og skolehelsetjeneste   -400 -400 -400 -400  

  Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste   1 300 3 300 3 300 3 300  

  Barnevern            

118 Barnevern, reduserte klientutgifter   -3 000 -3 000 -3 000 -3 000  

119 Effektiviseringskrav Barnevern   -500 -500 -500 -500  

  Sum barnevern   -3 500 -3 500 -3 500 -3 500  

  Helse- og sosialkontor            

120 Økt egenandel ressurskrevende brukere   0 1 500 1 500 1 500  

121 Gebyr utskrivingsklare pasienter fra sykehuset   2 700 2 700 2 700 2 700  

122 Brukere flytter fra annet botilbud og inn på Austbø   -12 500 -12 500 -12 500 -12 500  

123 Effektiviseringskrav Helse- og sosialkontor   -200 -200 -200 -200  

  Sum helse- og sosialkontor   -10 000 -8 500 -8 500 -8 500  

  NAV-kontorene            

124 Punktinnsats aktivitetsplikt, årsverk og drift   5 000 5 000 5 000 5 000  

125 Sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet   40 000 35 000 30 000 30 000  

126
Videreføre TAFU-prosjektet, bortfall av statlig
finansiering

  800 800 800 800  

127 Elektronisk arkiv, anskaffelse av NOARK-kjerne   210 210 210 210  

  Sum NAV-kontorene   46 010 41 010 36 010 36 010  

  Hjemmebaserte tjenester            

128
Vedtatt styrking av hjemmetjenesten fra 2016 avvikles
iht. vedtatte planer

  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000  

129 Effektiviseringskrav Hjemmebaserte tjenester   -1 400 -1 400 -1 400 -1 400  

130 Økt pleiebehov på eksisterende brukere i bofellesskap   3 000 3 000 3 000 3 000  

131
Rus og psykiatri nattjeneste fra statlig til kommunal
finansiering

  1 900 1 900 1 900 1 900  

132 Cosdoc+ (nettbrett og lisens)   500 3 000 1 500 1 500  

133 Logistikkprogram hjemmesykepleien   500 1 000 1 000 1 000  

134
Gevinstrealisering nytt logistikkprogram
hjemmesykepleien

  0 -1 000 -1 000 -1 000  

135 Omorganisering nye virksomheter   1 000 1 000 1 000 1 000  
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136 Omstilling 2018, bofellesskap for utviklingshemmede   0 -7 500 -7 500 -7 500  

137
Driftskonsekvens av investering: Dagsenterplasser,
PUH, 15 brukere

  2 500 7 000 7 000 7 000  

138
Driftskonsekvens av investering: Haugåsveien 26/28,
bofellesskap psykisk helse, 7 plasser

  0 750 6 200 6 200  

139
Driftskonsekvens av investering: Lassaveien
bofellesskap, psykisk helse, 10 + 4 plasser + 2
satelittleiligheter

  2 700 8 700 8 700 8 700  

140
Driftskonsekvens av investering: Bofellesskap Rus og
psykiatri, 4 plasser

  0 6 000 6 000 6 000  

141
Driftskonsekvens av investering: Selveierboliger PUH,
12 plasser

  0 0 4 500 7 700  

142
Driftskonsekvens av investering: Omsorgsboliger, 2 x 8
boliger

  0 0 0 5 000  

  Sum hjemmebaserte tjenester   6 700 18 450 26 900 35 100  

  Alders- og sykehjem            

143
Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, helårseffekt av
vedtatt avvikling

  -1 600 -1 600 -1 600 -1 600  

144 Somatisk øyeblikkelig hjelp, planlagt opptrapping   2 700 2 700 2 700 2 700  

145
Vålandstunet trygghetsavdeling, opprettholde fire
senger

  1 000 0 0 0  

146 Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale   1 500 0 0 0  

147 Prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale   1 200 1 200 1 200 1 200  

148 Psykisk helse- og rus, øyeblikkelig hjelp   2 400 2 400 2 400 2 400  

149
Økt egenbetaling sykehjem, som følge av endring i
beregningsmetode

  -1 300 -1 300 -1 300 -1 300  

150 Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem   -4 000 -4 000 -4 000 -4 000  

151 Omstilling 2018   0 -17 500 -17 500 -17 500  

152 Effektiviseringskrav Alders- og sykehjem   -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  

153 Driftskonsekvens av investering: Lervig sykehjem   1 000 90 500 95 000 98 500  

154
Driftskonsekvens av investering: Mosheim sykehjem,
avvikle i tråd med vedtatte planer

  0 -33 000 -33 000 -33 000  

155
Driftskonsekvens av investering: St. Petri aldershjem,
avvikle i tråd med vedtatte planer

  0 -11 400 -11 400 -11 400  

156
Driftskonsekvens av investering: Vålandstunet
sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer

  0 -25 800 -25 800 -25 800  
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  Sum alders- og sykehjem   1 900 1 200 5 700 9 200  

  Stavanger legevakt            

157
Ny grunnbemanning Stavanger legevakt inkludert drift
av legebil

  7 000 7 000 7 000 7 000  

  Sum Stavanger legevakt   7 000 7 000 7 000 7 000  

  Rehabiliteringsseksjonen            

158 Stasjonen, helsetilbud til rusavhengige   3 000 3 000 3 000 3 000  

159 Effektiviseringskrav Rehabiliteringsseksjonen   -200 -200 -200 -200  

  Sum Rehabiliteringsseksjonen   2 800 2 800 2 800 2 800  

  Dagsenter og avlastningsseksjonen            

160
Rammejustering Madla barnebolig som følge av at
beboer flytter til ny bolig

  0 -1 500 -1 500 -1 500  

161
Antall avlastningsplasser ble vedtatt redusert høsten
2016, helårseffekt i 2017

  -2 000 -2 000 -2 000 -2 000  

162
Midlertidig avlastningsbolig, Høyebakken, ble avviklet i
2016

  -1 500 -1 500 -1 500 -1 500  

163 Effektiviseringskrav Dagsenter og avlastningseksjonen   -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  

164 Justering av budsjett, Austbø bofellesskap   8 800 8 800 8 800 8 800  

165
Driftskonsekvens av investering: Bjørn Farmannsgate
25, barn med autisme og PUH, 4 plasser

  1 000 11 000 11 000 11 000  

  Sum dagsenter og avlastningsseksjonen   5 300 13 800 13 800 13 800  

  Samfunnsmedisin            

166 Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst   300 600 900 1 200  

167 Øke ressurser til smittevernoverlege   200 500 500 500  

  Sum samfunnsmedisin   500 1 100 1 400 1 700  

  Tekniske hjemmetjenester            

168 Effektiviseringskrav Tekniske hjemmetjenester   -50 -50 -50 -50  

  Sum tekniske hjemmetjenester   -50 -50 -50 -50  

  Fysio- og ergoterapitjenesten            

169
Innføring av egenandeler på fysioterapi levert av
fastlønnede fysioterapeuter

  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  

170 Tilskudd private fysioterapeuter   550 550 550 550  
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  Sum fysio- og ergoterapitjenesten   -450 -450 -450 -450  

  Arbeidstreningsseksjonen            

171 Arbeidstreningsseksjonen, økte leieutgifter   200 200 200 200  

172
Aktivitetsplikt for sosialmottakere under 30 år,
jobbverksted ved arbeidstreningsseksjonen

  570 570 570 570  

173 Effektiviseringskrav Arbeidstreningsseksjonen   -50 -50 -50 -50  

  Sum arbeidstreningsseksjonen   720 720 720 720  

  Helsehuset i Stavanger            

174 Klinisk ernæringsfysiolog   600 600 600 600  

  Sum Helsehuset i Stavanger   600 600 600 600  

  Flyktningseksjonen            

175 Effektiviseringskrav Flyktningseksjonen   -50 -50 -50 -50  

  Sum Flyktningseksjonen   -50 -50 -50 -50  

  SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR   61 830 40 700 45 950 55 950  

  KULTUR OG BYUTVIKLING            

  Felles tiltak kultur og byutvikling            

176 Digitalisering av byggesaksarkiv   -500 -3 800 -4 800 -4 800  

177 Interkommunal delplan (IKDP) Forus   -340 -490 0 0  

  Sum felles tiltak kultur og byutvikling   -840 -4 290 -4 800 -4 800  

  Kultur            

178
Tilskudd til kulturinstitusjoner, justeres ihht statens
bevilginger

  300 300 300 300  

179 Reforhandlet driftsavtale Nye Tou   300 600 600 600  

180 MUST – økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes   2 800 1 600 1 600 1 600  

181
MUST – tilskudd til arkitektkonkurranse
«Museumsparkvisjonen»

  400 0 0 0  

182 MUST – tilskudd til nybygg Norsk grafisk museum   3 400 3 400 3 400 3 400  

183 Avsluttet Obstfelderjubileum 2016   -800 -800 -800 -800  

184 Rogaland Teater – tilskudd til KS1 for nytt teaterhus   540 0 0 0  

185
Rogaland teater, trekker ut prosjektmidler, Nytt
teaterbygg (KVU)

  -600 -600 -600 -600  
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186 Opera Rogaland IKS, driftstilskudd   50 100 100 100  

187
Kompensasjon for økte kapitalkostnader for Sølvberget
KF

  700 700 700 700  

  Sum kultur   7 090 5 300 5 300 5 300  

  Geodata            

188 Taksering eiendomsskatt   0 5 000 7 000 3 000  

  Sum Geodata   0 5 000 7 000 3 000  

  Planavdelinger            

189 Innkjøp av konsulenttjenester   1 500 1 150 1 150 1 150  

190 Drift av ny 3D teknologi   350 350 350 350  

  Sum planavdelinger   1 850 1 500 1 500 1 500  

  SUM KULTUR OG BYUTVIKLING   8 100 7 510 9 000 5 000  

  BYMILJØ OG UTBYGGING            

  Miljø            

191 Redusert støtte til Grønn by   -50 -50 -50 -50  

192 Effektiviseringskrav Miljø   -170 -170 -170 -170  

193 Panteordning gamle vedovner   0 5 000 5 000 5 000  

194 Tilskudd til Ullandhaug økologiske gård   4 000 0 0 0  

195 Piggdekkgebyr   -5 000 -8 000 -8 000 -8 000  

196 Revisjon klima- og miljøplan   500 0 0 0  

  Sum miljø   -720 -3 220 -3 220 -3 220  

  Utbygging            

197
Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte
husleieinntekter

  4 070 4 070 4 070 4 070  

  Sum utbygging   4 070 4 070 4 070 4 070  

  Park og vei            

198 Biologisk mangfold   50 300 550 800  

199 Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse   100 200 300 400  

200
Attende, Arboreet og fliluftsområdene, øke tilskuddet i
tråd med avtaler

  150 300 450 600  
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201 Bidrag fra vertskommune under festival   -500 0 -500 0  

202 Redusere tilretteleggingstilskuddet til fanefestivalene   -500 -500 -500 -500  

203 Redusere bevilgningen for strakstiltak i skolegårdene   -300 -300 -300 -300  

204 Redusert vedlikehold på vei   -500 -500 -500 -500  

205
Overføring av investeringsmidler til drift samt reduksjon
av sykkelsatsing og rehabilitering av friområder

  2 000 0 0 0  

206 Skadedyrbekjempelse park og vei   750 750 750 750  

207 Driftskonsekvens av investering: Framkommelighet   400 800 1 200 1 600  

208
Driftskonsekvens av investering: Trafikksikkerhet og
miljø

  300 600 900 1 200  

209
Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold park,
friområder og aktivitetsanlegg

  200 400 600 800  

210 Driftskonsekvens av investering: Nye anlegg   600 1 200 1 800 2 400  

211
Driftskonsekvens av investering: Plasser, vei og torg ved
Stavanger konserthus IKS

  200 400 600 800  

  Sum park og vei   2 950 3 650 5 350 8 050  

  Idrett            

212 Redusere tilskudd til idretten (drift av idrettsrådet)   -500 -500 -500 -500  

213 Bortfall av leieinntekter ONS i 2017 og 2019   1 050 0 1 050 0  

214 Økte billettinntekter i svømmehallene   -500 -1 000 -1 000 -1 000  

215
Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour
Stavanger

  -2 500 -2 500 -2 500 -2 500  

216 Leieinntekter OTD i 2017 og 2019   -700 0 -700 0  

217 Indeksregulering Oilers investa AS   150 250 350 450  

218
Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik
og Hundvåg

  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200  

219
Driftskonsekvens av investering: Billettinntekter på
Gamlingen fra juli 2017

  -1 100 -2 200 -2 200 -2 200  

220
Driftskonsekvens av investering: Hetlandshallen, dobbel
idrettshall

  0 800 2 000 2 000  

221 Driftskonsekvens av investering: Nye Gamlingen   2 900 5 000 5 000 5 000  

222 Driftskonsekvens av investering: Kvernevik svømmehall   1 050 1 050 1 050 1 050  

223 Driftskonsekvens av investering: Skateanlegg på Tasta   125 125 125 125  
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224
Driftskonsekvens av investering: Reduserte inntekter i
Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering

  2 500 2 800 0 -900  

  Sum idrett   1 275 2 625 1 475 325  

  Stavanger eiendom            

225
Etablering Stavanger bolig KF, reduserte kostnader
Stavanger eiendom

  -182 816 -182 816 -182 816 -182 816  

226
Etablering Stavanger bolig KF, reduserte inntekter
Stavanger eiendom

  264 280 264 280 264 280 264 280  

227
Etablering Stavanger bolig KF, salg av
brannsikringstjenester

  -230 -230 -230 -230  

228
Etablering Stavanger bolig KF, husleie fra Stavanger
bolig KF

  -820 -820 -820 -820  

229
Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte kostnader
Stavanger eiendom

  -200 -200 -200 -200  

230
Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte inntekter
Stavanger eiendom

  1 380 1 380 1 380 1 380  

231
Etablering Stavanger utvikling KF, husleie fra Stavanger
utvikling KF

  -400 -400 -400 -400  

232 Skadedyrbekjempelse   750 750 750 750  

233 Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg   6 200 6 200 11 200 11 200  

234 Forsikring bygg   200 400 600 800  

235 Tiltakspakke økt sysselsetting   -6 750 -6 750 -6 750 -6 750  

236
Driftskonsekvens av investering: Økte husleiekostnader
grunnet rehabilitering av OK19

  4 550 550 -2 300 -2 300  

237
Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold- og
renholdsutgifter til nye bygg

  10 550 24 500 28 000 31 000  

  Sum Stavanger eiendom   96 694 106 844 112 694 115 894  

  Vannverket            

238 Fastledd, IVAR   836 3 361 5 209 8 935  

239 Mengdevariabelt ledd, IVAR   844 3 360 4 914 9 178  

240 Bemanningsøkning iht. hovedplan   350 700 1 050 1 400  

241 Driftsutgifter/generell prisstigning   715 1 444 2 187 2 946  

242 Avskrivninger   552 1 233 1 808 2 336  

243 Renter restkapital   -977 -484 -112 215  
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244 Bruk/avsetning til selvkostfond   -2 320 816 589 3 672  

245 Gebyrer/gebyrøkning   0 -10 430 -15 645 -28 682  

  Sum Vannverket   0 0 0 0  

  Avløpsverket            

246 Fastledd, IVAR   1 047 2 540 4 421 5 602  

247 Mengdevariabelt ledd, IVAR   -200 1 795 3 210 4 330  

248 Bemanningsøkning iht. hovedplan   350 700 1 050 1 400  

249 Driftsutgifter/generell prisstigning   1 871 2 751 3 649 4 565  

250 Avskrivninger   1 378 2 297 3 125 3 737  

251 Renter restkapital   -2 544 -2 009 -1 491 -1 064  

252 Bruk/avsetning til selvkostfond   -2 652 -8 824 -14 714 -16 994  

253 Gebyrer/gebyrøkning   0 0 0 -2 326  

254 Skadedyrbekjempelse Avløpsverket   750 750 750 750  

  Sum Avløpsverket   0 0 0 0  

  Renovasjon            

255 Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR   800 2 300 3 800 4 500  

256 Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning   2 855 5 252 7 992 11 767  

257 Kalkulerte finanskostnader   168 169 152 132  

258 Reduksjon av innkjøpte varer og tjenester   -20 -1 436 -823 -135  

259 Gebyrer/generell gebyrøkning   -3 390 -7 700 -12 300 -16 720  

260 Bruk/avsetning til selvkostfond   -1 163 665 429 -294  

261 Skadedyrbekjempelse Renovasjon   750 750 750 750  

  Sum renovasjon   0 0 0 0  

  SUM BYMILJØ OG UTBYGGING   104 269 113 969 120 369 125 119  

  Disponibelt utover 2016-nivå   -359 959 -316 539 -295 629 -287 829  

  Sum endringer på tjenesteområdene   359 959 316 539 295 629 287 829  

  Herav driftskonsekvenser av investeringer   31 725 95 325 110 675 126 575  

  Sum tekniske budsjettjusteringer   0 0 0 0  
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Forklaringer til linjene i driftsrammetabellen

Frie inntekter

1. Formue- /inntektsskatt

Se linje 3.

2. Innbyggertilskudd inkludert utgiftsutjevning

Se linje 3.

3. Inntektsutjevning

Frie inntekter omhandler formue-/inntektsskatt, innbyggertilskudd, inklusiv utgiftsutjevning og

inntektsutjevning, og er nærmere omtalt i avsnitt 3.4. Skatteinntektene lokalt er justert med bakgrunn i

lokale forhold for lønn og sysselsetting, samt innbyggervekst, og gir 0,7 % vekst fra anslått nivå for 2016

for Stavanger kommune. Nasjonalt er skatteveksten anslått til 2,3 %. Skatt i prosent av

landsgjennomsnittet blir da 129,5 %. Frie inntekter budsjetteres samlet med kr 7 004 mill. i 2017 og

stiger jevnt på grunn av innbyggerveksten til kr 7 149 mill. i 2020.

4. Tiltakspakke for økt sysselsetting

Ny tiltakspakke for 2017 er foreslått av regjeringen. Midler er innlagt i investeringsbudsjettet.

5. Eiendomsskatt

En kontormessig oppjustering av takstene på 10 % (eigedomsskattelova § 8A-4) er lagt inn med virkning

fra 2016, jf. 10 år siden forrige alminnelige taksering, og med en tilsvarende oppjustering i 2017. En

eventuell økning i 2018 avventes. 1 % kontormessig justering av takstverdiene er innlagt fra 2019

grunnet 3-års fristen i regelverket. Fra 2020 kommer effekt av prosjekt for ny alminnelig taksering, kr 15

mill. i merinntekter. Forskjøvet 1 år grunnet pågående prosesser for kommunesammenslåing og

nødvendig harmonisering av grunnlagene i forkant. Nærmere omtale i kap. 3.5.4.

6.  Integreringstilskudd fra staten

Beregning av integreringstilskudd er basert på formannskapets vedtak om å bosett inntil 796 flyktninger

i 2016 og 2017 herav inntil 205 enslig mindreårige. Gjeldende satser for integreringstilskudd, og

tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger er lagt til grunn. Beregningene viser et samlet

tilskudd i størrelsesorden kr 250 mill. i 2017.

IMDi har sendt nytt anmodningsbrev der de ber Stavanger om å redusere vedtaket for 2017 fra 430

flyktninger, inkludert 125 enslige mindreårige til 300 flyktninger, inkludert 40 enslige mindreårige.

Rådmannen vil justere inntektsnivået i henhold til nytt politisk vedtak om antall bosettinger i 2017.

7.  Lyse AS, disponering av frikraft

Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft.

Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil således gi kommunen lavere energikostnader i

vinterhalvåret. Refusjon knyttet til disponering av frikraft i 2017 er beregnet til kr 13,4 mill.

8. Kompensasjonsordninger fra Husbanken

Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen og Reform-97

  ENDRINGER I DRIFT
Opprinnelig

vedtatt
2016

2017 2018 2019 2020  

  BUDSJETTBALANSE   0 0 0 0  

Tabell 3.21 Driftsrammetabell 2017-2020. Tall i 1 000 kr.
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(6-årsreformen). Det gis også tilskudd som dekker rentekostnader i forbindelse med rehabilitering av

skole- og kirkebygg. Lånesaldo knyttet til disse investeringene framkommer i tabell 3.11.

Kompensasjonsinntekter i 2017 er beregnet til kr 24,2 mill. Satser for investeringstilskudd omtales

nærmere under kap. 3.8.

9. Lyse AS, utbytte

Utbytte fra Lyse AS forventes å være på kr 209,5 mill. i 2017. Det vises til kap. 3.5 for en nærmere

redegjørelse for overføringene fra Lyse AS.

10.  SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte

Stavanger kommune har en eierandel på 33,15 % i SF Kino Stavanger/Sandnes AS. Bystyret godkjente

den 11.05.2015 (sak 87/15) eierstrategi for SF Kino Stavanger/Sandnes AS, som blant annet omfatter

forventninger til avkastning og utbytte. Basert på eierstrategien er det lagt til grunn et årlig utbytte på

minimum kr 6 mill. i kommende planperiode, hvorav Stavanger kommunes andel utgjør kr 2 mill.

11. Renovasjonen IKS, utbytte

I 2016 utdelte Renovasjonen IKS et samlet utbytte på kr 1 mill., hvorav Stavanger kommune mottok kr

0,5 mill. Det foreslås å videreføre utbytteforventningen i Handlings- og økonomiplan 2016-2019. Dette

innebærer et årlig utbytte til Stavanger kommune på kr 1 mill.

12. Renteinntekter, konserninterne lån

Bykassen mottar renteinntekter fra utlån til kommunale foretak. Det vises til tabell 3.12. for en oversikt

over låneopptaket til det enkelte foretak. Det er budsjettert med kr 4,2 mill. i renteinntekter fra

foretakene i 2017. Renteinntektene reflekter tilhørende innlånskostnader for bykassen.

13. Lyse AS, renteinntekter – ansvarlig lån

Renteinntekter fra ansvarlig lån i Lyse AS er beregnet til kr 27,9 mill. i 2017. Det vises til kap. 3.5 for en

nærmere redegjørelse for overføringene fra Lyse AS.

14. Forus Næringspark AS, utbytte

Forus Næringspark AS utdelte i 2016 et utbytte på kr 50 mill. med utgangspunkt i aksjonæravtalen,

hvorav Stavanger kommunes andel utgjorde kr 20 mill. I aksjonæravtalen legges det opp til at selskapet

skal foreta en tilsvarende utdeling i 2017. Det vises til kap. 3.5 for en nærmere redegjørelse.

15. Etablering Stavanger bolig KF, overføring til bykassen

Bystyret vedtok den 13.06.2016 å etablere Stavanger bolig KF (sak 94/16). Bystyret behandlet i samme

møte sak vedrørende åpningsbalanse, årsbudsjett og økonomiplan for foretaket (sak 97/16). I de

aktuelle sakene ble det lagt til grunn at det skulle etableres et langsiktig mellomværende mellom

bykassen og foretaket, som reflekterte anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket ved etablering.

For å redusere budsjettmessige konsekvenser av foretaksetableringen for bykassen, ble det også lagt til

grunn en årlige tilbakeføring. For 2017 er det budsjettert med overføringer på totalt kr 67,3 mill., hvorav

kr 45,6 mill. i renter og avdrag på et langsiktig mellomværende og kr 21,7 mill. i overføringer.

16. Renteinntekter bank og finansforvaltning

17. Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån

18. Avdragsutgifter (investeringslån)

Det er budsjettert med netto kapitalutgifter på kr 491,9 mill. i 2017. Netto kapitalutgifter omfatter

avdragsutgifter på kr 337,2 mill. og rentekostnader knyttet til investeringslån, rentebytteavtaler

(renteswap) og startlån på kr 181,6 mill., fratrukket renteinntekter fra bankinnskudd og

finansforvaltning på kr 26,9 mill. Avdragstiden på investeringslån er 30 år. Det vises til avsnitt 3.3 for en

nærmere redegjørelse for renteforutsetningene.
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19. Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak

Stavanger Parkeringsselskap KF har budsjettert med et årsresultat på kr 38,8 mill. i 2017, som øker

videre til kr 41,5 mill. i 2020. Det vises til kapittel 8 for en omtale av styrets forslag til handlings- og

økonomiplan 2017-2020. På bakgrunn av forventet resultatutvikling og foretakets egenkapitalsituasjon

er det lagt til grunn et eieruttak på kr 15 mill. i 2017 og kr 10 mill. de øvrige årene i planperioden.

Foreslått eieruttak er lavere etter første budsjettår som følge av generell usikkerhet knyttet til

prognosene.

20. Etablering Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen

Bystyret vedtok den 13.06.2016 å etablere Stavanger utvikling KF (sak 93/16). Bystyret behandlet i

samme møte sak vedrørende åpningsbalanse, årsbudsjett og økonomiplan for foretaket (sak 96/16). I de

aktuelle sakene ble det lagt til grunn at det skulle etableres et langsiktig mellomværende mellom

bykassen og foretaket, som reflekterte anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket ved etablering.

Renteutgifter (1000 kr)
Låneopptak eks.

formidl.lån
Beregnede

renter 2017
Beregnede

renter 2018
Beregnede

renter 2019
Beregnede

renter 2020
 

Renteutg. på lån tom. 2016   104 743 100 794 100 589 101 636  

+ renteutg. lån 2017 748 961 13 700 13 245 14 536 15 365  

+ renteutg. lån 2018 449 367   8 342 9 113 9 638  

+ renteutg. lån 2019 621 443     12 972 13 721  

+ renteutg. lån 2020 416 606       9 600  

Sum renteutgifter   118 443 122 381 137 210 149 960  

Beregnende renteinntekter
bankinnskudd inkl.
avkastning
finansforvaltning og
rentebytteavtaler

  36 235 30 839 22 670 16 310  

Netto renteutgifter   154 678 153 220 159 880 166 270  

Tabell 3.22 Oversikt over renteutgifter i planperioden

Avdragsutgifter (1000
kr)

Låneopptak eks.
formidl.lån

Beregnede
avdrag 2017

Beregnede
avdrag 2018

Beregnede
avdrag 2019

Beregnede
avdrag 2020

 

Avdrag på lån t.om. 2016   312 252 309 721 307 231 304 783  

+ Avdrag lån 2017 748 961 24 965 24 965 24 965 24 965  

+ Avdrag lån 2018 449 367   14 979 14 979 14 979  

+ Avdrag lån 2019 621 443     20 715 20 259  

+ Avdrag lån 2020 416 606       13 887  

Sum avdrag ordinære lån   337 217 349 665 367 890 378 873  

Sum netto renteutgifter
+ avdrag

  491 895 502 885 527 770 545 143  

Tabell 3.23 Oversikt over avdragsutgifter i planperioden
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For 2017 er det budsjettert med kr 4,65 mill. i renter og avdrag på et slikt langsiktig mellomværende.

21. Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor

Motpost avskrivninger og rente på restkapital på investeringer i VAR-sektoren er beregnet til kr 87,46

mill. i 2017, kr 90,09 mill. i 2018, kr 92,37 mill. i 2019 og kr 94,24 mill. i 2020. Kostnadene belastes

VAR-sektoren og inngær i gebyrgrunnlaget.

22. Egenfinansiering av investeringer

Overføring av midler til egenfinansiering av investeringer er netto (inkl. linje 23) kr 152,7 mill. i 2017, kr

197,2 mill. i 2018, kr 246 mill. i 2019 og kr 303,6 mill. i 2020. Justert for bruk og avsetninger til fond

tilsvarer dette netto driftsresultat.

23. Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering se linje 205

Rådmannen foreslår, teknisk budsjettendring, å overføre følgende fra investerings – til driftsbudsjettet

se linje 205.

24. Avsetning disposisjonsfond

Det er ikke planlagt avsetning til eller bruk av disposisjonsfond i planperioden.

25. Avsetning – Vekstfond (næring)

Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2016-2019 fattet bystyret et tekstvedtak som

innebærer at det skal avsettes kr 40 mill. over en periode på to år (ekstraordinært utbytte fra Forus

Næringspark AS) som startkapital i et vekstfond. Formannskapet behandlet den 01. september 2016 sak

178/16 vedrørende vekstfond. Fondet forventes disponert over 2-3 år og har til hensikt å skape/bevare

arbeidsplasser, legge til rette for næringsutvikling og bidra til å skape en smartere by.

26. Ordinær reservekonto

Formannskapets reservekonto er på kr 7,2 mill. Næringsfondet vil etter rådmannens forslag være på kr

0,5 mill. Videre foreslår rådmannen disponeringer i henhold til forslaget som ligger under «tilskudd lag

og organisasjoner»

27.  Folkevalgte

Budsjettet til folkevalgte på kr 47,4 mill. dekker lønnsutgifter til folkevalgte, partistøtte møte- og

reiseutgifter, arrangementer og representasjon samt diverse driftsutgifter. Rådmannen har innarbeidet

et anslag på lønnsveksten i 2017.

28. Hovedtillitsvalgte

Det budsjetteres med kr 12,9 mill. til hovedtillitsvalgte. Dette er videreføring av samme nivå som i 2016,

men vil i løpet av året bli justert for helårsvirkning av lønnsoppgjøret for 2016.

29. Kirkelig fellesråd

Rammen til Kirkelig fellesråd videreføres fra 2016 og justeres for helårsvirkning av lønnsoppgjøret for

2016. Kirkelig fellesråd har søkt om volumøkninger både i form av økt stillingsbehov og økt behov for

vedlikehold av bygningsmassen. Videre søker de om driftsmidler til å omgjøre driftsmodellen av St.Petri

menighetshus til arbeidskirkemodell. Rådmannen har lagt til grunn i denne Handlings- og

økonomiplanen at alle nye tiltak skal finansieres innenfor allerede tildelte rammer. Dette vil da også

gjelde kirkelig fellesråd. Rådmannen foreslår å innarbeide et effektiviseringskrav på 0,7 %. I tillegg

foreslår rådmannen å øke rammen med kr 0,2 mill. til økt vedlikehold av bygninger. Dette gir et totalt

forslag til tilskudd til kirkelig fellesråd på kr 82,15 mill. for 2017.

Kirkelig fellesråd har mottatt IT-tjenester fra Stavanger kommune helt siden inngått avtale i 1997

Kirkelig fellesråd er nå i dialog med andre aktører i forhold til IT-plattform. Dersom kirkelig fellesråd

velger å motta disse tjenestene fra andre leverandører innebærer det at tjenestene må omgjøres til
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tilskudd. Da det i skrivende stund fremdeles ikke er avklart hva utfallet av dette blir har rådmannen ikke

innarbeidet dette forholdet i forslag til tilskudd til Kirkelig fellesråd og vil måtte komme tilbake til dette i

tertialrapporteringen per 30.4.2017.

30. Pensjon

Pensjon er videreført fra 2016-nivå med en nedjustering av kr 20 mill. grunnet lavere prognoser, jf.

endret premieavvik i 2015 og 2016 som får positiv effekt de neste 7 år.  Det rår usikkerhet om framtidige

budsjettbeløp. Se kap. 3.7

31. Tilskudd livssynssamfunn

Tilskudd til livssynssamfunn budsjetteres med kr 14,2 mill. i 2017. Tilskuddet er basert på bevilgninger

til kirkelige formål i 2017 samt erfaringstall fra medlemsregistre til andre livssynssamfunn. Det vises for

øvrig til FSK sak 204/16 som redegjør for endringer i beregningsmetoden.

32. Revisjon og kontrollutvalg

Utgiftene til revisjon og kontroll budsjetteres med kr 5,3 mill. per år i planperioden.

33. Felleskostnader

Det budsjetteres med kr 67,8 mill. i felleskostnader for 2017. Dette dekker utgifter til diverse tilskudd til

lag og organisasjoner, jf. rådmannens forslag til budsjett til lag og organisasjoner, forsikringer og

velferdstiltak til ansatte og andre sentrale utgifter.

34. Prisjustering KS-avtaler

Kontingenter KS har steget betydelig siste 3 år uten tilsvarende pris- og volumjustering i

budsjettrammene. Avtalene videreføres, og det legges inn kr 1 mill. årlig.

35. Valg

Det budsjetteres med kr 6 mill. for å dekke utgifter til gjennomføring av stortingsvalg i 2017.

36. Transportplan Jæren – bypakken, tilskudd

Transportplan Jæren er et utredningsprosjekt i regi av Rogaland Fylkeskommune basert på samarbeid

mellom åtte kommuner på Nord-Jæren for å skape best mulig transportløsninger for innbyggerne i

regionen. Stavanger kommune yter årlige tilskudd til utredningsprosjektet og midlene inngår i

budsjetterte felleskostnader.

Delprosjektet Bypakke Nord-Jæren gjelder samferdselssatsing knyttet til kommunene Randaberg, Sola,

Stavanger og Sandnes og de konkrete byggeprosjektene er planlagt bompengefinansiert.  Stavanger

kommunes andel til drift av sekretariatet i 2017 er beregnet til kr 0,7 mill.

37. Oppreisningsordning barnevern

Bystyret vedtok i 2015 å gjenoppta ordningen med oppreisning av tidligere barnevernsbarn. Det ble

avsatt kr 6 mill. til formålet i 2015 (kr 3 mill. i budsjettvedtaket og kr 3 mill. i tertialrapporteringen per

30.4) med en opptrapping til kr 15 mill. i 2016 (kr 3 mill. i opprinnelig ramme og kr 12 mill. i opptrapping),

kr 8 mill. i 2017 og kr 3 mill. i 2018. Siste frist for å søke på denne ordningen er satt til 1.7.2017.

Rådmannen foreslår å redusere avsatt beløp i 2018 til kr 2 mill. Midler til ordningen totalt for perioden

2015 til 2018 blir kr 31 mill.

38. Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2016

Rådmannen foreslår å innarbeide full kompensasjon for helårseffekt av lønnsoppgjøret 2016. Dette er

beregnet til kr 153,75 mill. Lønnsoppgjøret vil bli fordelt ut på det enkelte virksomhetsområde ved

detaljfordelingen som skjer i løpet av januar 2017.

39. Lønnsoppgjøret 2017
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I forslaget til statsbudsjett er det signalisert 2,7 % lønnsvekst. Rådmannen har innarbeidet en

lønnsreserve for oppgjørene i 2017 som er tilstrekkelig til å dekke forventet lønnsvekst i tråd med ny

hovedtariffavtale (HTA), jf. A-rundskriv 1/2016 og B-Rundskriv 4/2016 fra KS.  Beregning av

lønnsreserven for 2017 tilsvarer kr 90,6 mill. med virkning fra mai 2017.

40. Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling

I Handlings- og økonomiplanen 2016-2019 ble det vedtatt en ansettelsesstopp der det årlige

budsjettmessige målet ble satt til kr 20 mill. Rådmannen foreslår en alternativ tilnærming der målet om å

redusere utgiftsnivået opprettholdes utover i planperioden. Det legges til grunn en innsparing på kr 5

mill. fra 2017, kr 15 mill. fra 2018, kr 20 mill. fra 2019 og kr 25 mill. fra 2019.

41. Rogaland brann og redning IKS

Rogaland brann og redning IKS har oversendt økonomiplan 2017-2020 til eierne, der det legges opp til

en økning på kr 22,4 mill. (9,9 %) i tilskuddet til drift av brannvesenet, Miljørettet helsevern og

skjenkekontrollen. I økonomiplanen inngår også investeringer i kjøretøy og utstyr på kr 9,4 mill. i 2017.

Rådmennene i de største eierkommunene har utarbeidet forslag til tilskuddsnivå basert på selskapets

budsjettforslag. Det tilligger de styrende organ i selskapet å foreta nødvendige prioriteringer innenfor

budsjettrammen gitt av bystyret, for å sikre en forsvarlig drift og beredskap.

Ny hovedbrannstasjon vil tas i bruk fra 01.04.2017. Fra samme tidspunkt opphører leieutgifter for

stasjonen på Forus, Åsen feierbad og stasjonen på Sandved. Fra 01.01.2017 øker leieutgiftene knyttet til

ombygging av stasjonen på Bryne for dagkasernering. Netto økning i leieutgiftene utgjør kr 9,4 mill. i

2017. Tilskudd til drift av brannvesenet er foreslått økt med 4,5 %. Dette for å blant annet finansiere

kostnader knyttet til lønnsoppgjør, dagkasernering på Bryne og gradvis styrking i beredskapen med

dagkasernering i Stavanger fra 01.09.2017. Budsjett for Miljørettet helsevern er foreslått økt med 3 %

for å dekke pris- og lønnsvekst. Budsjett for skjenkekontrollen beregnes med utgangspunkt i antall

kontroller, og er foreslått økt i tråd med styrets forslag.

I foreslått tilskuddsnivå er det videre innarbeidet i overkant av kr 2 mill. til samlokalisering/flytting av

110-sentralen. Selskapet utreder ulike modeller for håndtering av flytting av 110-sentralen til ny

hovedbrannstasjon. Det er følgelig en risiko for at flyttekostnadene kan bli høyere. Foreslått tilskudd fra

eierkommunene i 2017 utgjør en samlet økning på kr 19,1 mill. (8,5%). Det foretas samtidig en gradvis

innfasing av ny eierbrøk basert på folketall. Tilskuddet fra Stavanger kommune vil på bakgrunn av dette

utgjøre kr 115,8 mill. i 2017. I det samlede tilskuddet inngår også et årlig tilskudd på kr 0,75 mill. som

skal anvendes til bemanning, drift og vedlikehold av luftmålestasjonene i Kannik og på Våland.

Miljørettet helsevern har inngått avtale med kommune om å ivareta denne oppgaven.

42. Greater Stavanger AS

Stavanger kommune skal i henhold til partnerskapsavtalen årlig kjøpe næringsutviklingstjenester fra

Greater Stavanger tilsvarende kr 60 per innbygger. Bystyret godkjente den 11.05.2015 (sak 85/15) ny

partnerskapsavtale med en varighet på fire år fra 01.01.2016. Det foreslås derfor å videreføre nivået i

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 med en justering for folketallet per 01.01.2016.

43. Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)

Skatt vest fattet den 10.11.2015 vedtak om at Stavanger konserthus IKS måtte tilbakebetale tidligere

utbetalt momskompensasjon på kr 214,4 mill. Selskapet påklaget vedtaket til Skattedirektoratet (SKD).

SKD har i vedtak av 05.07.2016 tatt klagen delvis tilfølge, og redusert etterberegningen med kr 175 mill.

Vedtaket inneholder imidlertid enkelte uklarheter knyttet til fortolkning og beregningsgrunnlag, som

både er til konserthusets gunst og ugunst. SKD er i brev av 06.09.2016 anmodet om å avklare de aktuelle

forholdene. En tilbakemelding fra SKD er ventet i løpet av høsten 2016.

Stavanger kommune yter tilskudd til Stavanger konserthus IKS som skal dekke kapitalutgifter for lån
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knyttet til oppføringen av nytt konserthus. Lånesaldoen vil være på kr 699,5 mill. pr 31.12.2016. I

utgangspunktet vil lånesaldoen kunne reduseres med kr 175 mill., jf. vedtak av 05.07.2016. SKDs

behandling av saken kan imidlertid resultere i ny etterberegning. I påvente av en tilbakemelding fra SKD

er det lagt opp til en ekstraordinær nedbetaling på kr 75 mill. i 2017. Det samlede tilskuddet som skal

dekke kapitalkostnader i 2017 er på bakgrunn av dette beregnet til kr 40,4 mill. Når tilbakemeldingen fra

SKD foreligger, vil det kunne være grunnlag for å innbetale ytterligere ekstraordinære avdrag.

Tilskuddet vil da justeres ned i forbindelse med behandlingen av rapporten for 1. tertial 2017.

Driftstilskuddet til Stavanger konserthus IKS er redusert fra kr 10 til kr 7,5 mill. i perioden 2014-2016. I

handlings- og økonomiplan 2016-2019 er det videre lagt opp til en gradvis reduksjon i tilskuddet til kr 6

mill. i 2019. Selskapet har i forslag til økonomiplan lagt til grunn en økning i tilskuddet fra Stavanger

kommune til kr 8,5 mill. Dette som følge av endrede markedsforhold, pensjonskostnader mv. Selskapet

har videre årlig fått kompensert merverdiavgift på driftskostnadene med ca. kr 5 mill. Ny beregning

basert på SKDs vedtak av 05.07.2016 viser at dette beløpet vil reduseres til ca. 2,5 mill.

Rådmannen foreslår at selskapet kompenseres for frafall av momskompensasjon på driftskostnader på

kr 2,5 mill. Rådmannen foreslår videre at tilskuddsnivået for 2017 i gjeldende handlings- og økonomiplan

videreføres i ny planperiode. Dette gir et årlig driftstilskudd på kr 9,5 mill. Foreslått økning i

driftstilskuddet vil kunne vurderes på ny når det foreligger en tilbakemelding fra SKD.

44. Sørmarka flerbrukshall IKS

Stavanger kommune dekker 64,02 % av kapital- og driftskostnadene for Sørmarka flerbrukshall IKS

(Sørmarka Arena). Bystyret vedtok i handlings- og økonomiplan 2016-2019 et tilskuddsnivå som var i

tråd med selskapets budsjettforslag. Dette innebærer et samlet tilskudd fra Stavanger kommune på kr

11,45 mill. i 2017., hvorav et driftstilskudd på kr 3,45 mill. og kr 8 mill. som skal dekke kapitalkostnader. I

økonomiplan 2017-2020 har selskapet foreslått en økning i tilskuddet fra eierkommunene på kr 2,4 mill.

i 2017, og videre økende til kr 4,6 mill. i løpet av planperioden. Markedssituasjonen har bedret seg noe

etter utarbeidelsen av selskapets økonomiplan. Selskapet har også styrket egenkapitalen den senere tid.

På bakgrunn av dette foreslås det å videreføre tilskuddsnivået i handlings- og økonomiplan 2016-2019.

Dette vil imidlertid kreve omstilling for selskapet.

45. Multihallen og Storhallen IKS

Stavanger kommune dekker 62,4 % av kapital- og driftskostnadene for Multihallen og Storhallen IKS

(Sandneshallen og Randaberg Arena). Bystyret vedtok i handlings- og økonomiplan 2016-2019 et

tilskuddsnivå som var i tråd med selskapets budsjettforslag. Dette innebærer et samlet tilskudd fra

Stavanger kommune på kr 8,9 mill. i 2017., hvorav et driftstilskudd på kr 3,2 mill. og kr 5,7 mill. som skal

dekke kapitalkostnader. I økonomiplan 2017-2020 har selskapet foreslått en økning i tilskuddet fra

eierkommunene på kr 0,1 mill. i 2017, og videre økende til kr 0,9 mill. i løpet av planperioden. Selskapet

har styrket egenkapitalen den senere tid. Det foreslås å videreføre tilskuddsnivået i handlings- og

økonomiplan 2016-2019. Dette vil imidlertid kreve omstilling for selskapet.

46. Ryfast, planleggingsutgifter

Det er inngått avtale mellom Stavanger kommune og Statens vegvesen om delfinansiering av

Ryfylkesambandet (Ryfast). Stavanger kommune skal i henhold til avtalen yte et samlet tilskudd på kr

200 mill. Siste andel av tilskuddet ble innbetalt i 2016.

47. Tall Ship Race 2018

Rådmannen foreslår videreføring av prosjektet med kr 2 mill. i 2017, kr 7,7 mill. i 2018 og kr 0,1 mill. i

2019 og i 2020. Samlet utgjør tilskuddet til Tall Ship Race 2018 kr 11,2 mill. i prosjektperioden.

48. Økt bosetting av flyktninger

Formannskapets vedtak om å bosette inntil 796 flyktninger i 2016 og 2017, herav inntil 205 enslige
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mindreårige, medfører volumøkning i kommunens tjenesteproduksjon. Det er i hovedsak virksomheter

innen oppvekst- og levekårs området som vil ha behov for økt økonomisk ramme. Rådmannen har

beregnet en utgiftsøkning på dette grunnlaget til å bli kr 168 mill. i 2017 som følge av vedtaket om økt

bosetting. Der 46 % av økningen vil være stønad til deltakere på Introduksjonsprogrammet, 24 % til

særskilte utgifter i forbindelse med økning av antall enslig mindreårige, 16 % til ansettelser ved

Johannes læringssenter, Flyktningeseksjonen, samfunns medisin, PPT og Levekårsstab, samt 14 % av

utgiftsøkningen vil være knyttet opp mot press på ordinær tjenesteproduksjon. Dette er foreløpige

beregninger og må ansees som en tentativ fordeling.

IMDi har sendt nytt anmodningsbrev der de ber Stavanger om å redusere vedtaket for 2017 fra 430

flyktninger, inkludert 125 enslige mindreårige til 300 flyktninger, inkludert 40 enslige mindreårige.

Rådmannen vil justere ressursinnsatsen i henhold til nytt politisk vedtak om antall bosettinger i 2017 og

foreta nye beregninger på det grunnlaget.

49. Indeksregulering av eksterne husleieavtaler

Rådmannen foreslår å innarbeide økte kostnader for å kompensere for indeksregulering av inngåtte

leieavtaler på det eksterne markedet. Beløpet utgjør kr 3 mill. årlig.

50. Tverrgående satsinger

Rådmannen vil iverksette et langsiktig fornyings- og omstillingsarbeid i hele organisasjonen. Innsatsen

konsentreres i første omgang om følgende tre tverrgående satsinger:

Forenkling, forbedring og effektivisering

Digitalisering og smartby

Innbyggerinvolvering og samskaping

De tverrgående satsingene vil innebære innføring av nye arbeids- og organisasjonsformer og avlæring av

etablerte praksiser. For å lykkes kreves målrettet kultur- og kompetansebygging og endring av atferd hos

den enkelte i praksis. Synet på og holdninger til hva som er de gode løsningene og hvordan vi skal arbeide

for å realisere disse må tilpasses en ny virkelighet. For å skape felles eierskap til og oppslutning om de

tverrgående satsingene vil rådmannen tilrettelegge for dialog og erfaringsdeling på alle nivåer i

organisasjonen. Videre skal ledere og medarbeidere både få tilgang til praktiske verktøy samt veiledning

og støtte i gjennomføringen av utviklings- og omstillingsarbeidet. Samarbeid med tillitsvalgte vil være

avgjørende.

Rådmannen foreslår å øke rammene med kr 8 mill. årlig samtidig. I tillegg videreføres

innovasjonsmidlene som utgjør kr 5 mill. årlig.

51. ENØK-innsparinger

Flere energibesparende tiltak er igangsatt de siste årene. Videre skal det investeres i styringssystemer

for varme- og ventilasjonsanlegg i utvalgte bygg for å redusere energikostnadene ytterligere. Samlet

foreslår rådmannen å redusere budsjettrammen med kr 2,825 mill. i 2017 samt kr 6,525 mill. i resten av

planperioden.

52. Endring pensjonssatser

Rådmannen har mottatt premiesatser fra KLP og SPK for 2017. Satsene for fellesordningen har økt fra

9,74 % til 9,91 % og satsene for sykepleierordningen har økt fra 10,56 % til 10,71 %. Samtidig har satsene

fra SPK (gjelder pedagoger) blitt redusert fra 11,15 % til 10,25 %. Nettoeffekten av disse endringene gir

virksomhetene en samlet netto kostnadsreduksjon på kr 4,65 mill. i 2017.

53. Driftskonsekvens av investering: Energiutgifter til nye bygg

Rådmannen foreslår å øke strømbudsjettet i planperioden som følge av nye bygg som tas i bruk. I år 2017
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vil det utgjøre kr 2,25 mill., med en gradvis økning til kr 6,1 mill. i år 2020.

54. Flytting av byarkivet til Arkivenes hus, økt husleie

Flytting av byarkivet til Arkivenes hus vil medføre flyttekostnader i størrelsesorden kr 1 mill. samt økte

leiekostnader i nytt eksternt bygg. Husleieutgiftene utgjør kr 2,3 mill. i 2017 og øker til kr 10,5 mill. fra

2018. Rådmannen foreslår å øke rammene tilsvarende.

55. Etablering Stavanger bolig KF / Stavanger Utvikling KF, salg av stab og støttetjenester

Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF vil ha behov for støttetjenester/fellestjenester/ulike

funksjoner. Foretaket vil finansiere kjøp av disse tjenestene med leieinntekter fra den kommunale

boligmassen. En økt disponering av leieinntekter medfører en mindre tilbakeføring til bykassen gjennom

renter, avdrag og eieruttak. For Personal og organisasjonsavdelingen tilsvarer dette økte inntekter på kr

0,59 mill. årlig.

56. Økte kostnader til nye arkivløsninger

Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 1,75 mill. i 2017 med en gradvis nedtrapping til kr 0,35 mill. i

2019. Dette omfatter videreutvikling av Public (eArkiv), elev,-barne-, PPT-mapper skal overføres til

Public, programvare for å konvertere gamle dokumenter i ESA som er arkivert i eldre utgått

programvareversjon (eks. WordPro) til godkjent arkivformat. I tillegg er det behov for en edb-arkivar

som skal motta uttrekk fra alle de elektroniske arkivene i kommunen, sikre at dette er åpne data for

gjenbruk og gjøre uttrekkene tilgjengelige for publikum.

57. Flytting av Servicetorget til nye lokaler

Servicetorget skal flytte til nye lokaler og rådmannen foreslår å styrke rammen med kr 1 mill. for å dekke

økte driftskostnader i forbindelse med samlokalisering med oppvekst og levekårservice.

58. Kommunens klimatilpasningsarbeid

Rådmannen foreslår å styrke Beredskapsavdelingen, som koordinerer og samordner kommunens

klimatilpasningsarbeid, med kr 0,8 mill. fra 2017.

59. Avvik og varslingssystem – (ressurser)

I forbindelse med forprosjekt til nytt avvikssystem, oppfølging og drift av avvikssystem og behovet for

økt innsats innenfor hms, foreslår rådmannen at det gjennomføres en dreining av ressursinnsatsen

innenfor gjeldende rammer og i tillegg foreslås det en økning av rammene med kr 0,6 mill. i 2017 og en

ytterligere økning på kr 0,2 mill. videre i perioden.

60. Lærlingordningen – øke fra 160 til 180 lærlinger

Rådmannen foreslår å øke måltallet på lærlinger fra 160 til 180. Rammen foreslås økt med kr 2 mill. fra

2017 og opp til kr 4 mill. fra 2019.

61.  Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter

Videreføring av planlagt norskopplæring, jf. saker til kommunalstyret for administrasjon.

Det er gjennomført kartlegging av behov og første opplæringsrunde med gode resultater. Det må settes

av midler til å gjennomføre nye opplæringsrunder. Det krever ressursinnsats innenfor gjeldende rammer.

Det er behov for finansiering av vikarutgifter og lærer/veiledningsressurs.

Konsekvens av å ikke gjennomføre tiltaket vil være avvik på rutiner og kvalitetsstandard. Svak

norskspråk har også konsekvenser for dialogen med brukere og påvirker arbeidsmiljøet. Rådmannen

foreslår å øke rammen med kr 1,2 mill. fra 2017.

62. Effektiviseringskrav Personal og organisasjon

I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i
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størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn

landsgjennomsnittet, foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav på 0,7 % for personal og

organisasjonsavdelingen tilsvarende kr 1,2 mill. fra 2017.

63. Etablering Stavanger bolig KF, salg av stab og støttetjenester

Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF vil ha behov for støttetjenester/fellestjenester/ulike

funksjoner. Foretaket vil finansiere kjøp av disse tjenestene med leieinntekter fra den kommunale

boligmassen. En økt disponering av leieinntekter medfører en mindre tilbakeføring til bykassen gjennom

renter, avdrag og eieruttak. For kommunikasjonsavdelingen tilsvarer dette økte inntekter på kr 0,12 mill.

årlig.

64. Effektiviseringskrav Økonomi

I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i

størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn

landsgjennomsnittet, foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav på 0,7 % for

økonomiavdelingen tilsvarende kr 1,2 mill. fra 2017.

65. Styrke bemanningen innen anskaffelsesområdet

Rådmannen foreslår å styrke ressursinnsatsen på anskaffelsesområdet med kr 0,7 mill. Kravet til og

omfanget av anskaffelser øker samtidig som det er viktig at kommunen unngår direkte ulovlige

anskaffelser.

66. Etablering Stavanger bolig KF/Stavanger utvikling KF, salg av stab og støttetjenester

Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF vil ha behov for støttetjenester/fellestjenester/ulike

funksjoner. Foretaket vil finansiere kjøp av disse tjenestene med leieinntekter fra den kommunale

boligmassen. En økt disponering av leieinntekter medfører en mindre tilbakeføring til bykassen gjennom

renter, avdrag og eieruttak. For økonomiavdelingen tilsvarer dette økte inntekter på kr 2,13 mill. årlig.

67. Økte lisenskostnader knyttet til Microsoft Windows/Office, databaser og Public 360

Rådmannen foreslår å øke rammene med kr 2,5 mill. som direkte følge av økte lisenskostnader knyttet til

Microsoft Windows/Office, databaser og Public.

68. Kompensasjon for valutakursendringer

Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,35 mill. som en kompensasjon for valutakursendringer ved

innkjøp av IT-utstyr til IT-avdelingen.

69. Økt båndbredde i ungdomsskolene

Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,25 mill. for å dekke økte driftsutgifter som følge av

nettbretter til ungdomskolene. Nettbrettene skal arbeide skybasert, noe som krever høy bruk av

båndbredde. Slik bruk krever en kraftig økning av båndbredden på skolene – ellers vil lærere og elever

erfare lang responstid og tilsvarende ineffektivitet.

70.  Åpne data, koding og integrasjon m.m

Rådmannen foreslår å øke ressursinnsatsen i IT-avdelingen med kr 1,35 mill. fra 2017. Dette er et ledd i

ta i bruk nye løsninger og muligheter ved hjelp av eksisterende og ny teknologi. Eksempler kan nevnes er

åpne data, Smartby-satsing, digitalisering, politiske møter, koding og integrasjon mellom de ulike

systemene, utvikle selvbetjeningsløsninger m.m.

71. Personvernombud, tilpassing til nye EU-direktiv

Ny personvernforordningen vedtatt i EU. Nye EU-direktiv tilsier at kommunene skal ha ressurspersoner

som ivaretar personvernombudsrollen fra 2018. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,4 mill. fra

2017. I tillegg vil Stavanger rette henvendelse til Forsand, Finnøy og Rennesøy for å tilby denne
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tjenesten og inntekten dette vil gi kan disponeres til ytterligere økning av ressursinnsatsen.

72. Styrke det internasjonale arbeidet 

Rådmannen foreslår å styrke det internasjonale arbeidet. Midlene er planlagt disponert til økt

bemanning og økte driftskostnader med til sammen kr 1 mill. fra 2017.

73. Kompetansehevende tiltak, Leve hele livet versjon 2.0

Rådmannen foreslår å øke rammene med kr 1 mill. til kompetansehevende tiltak i forbindelse med videre

satsing på og utvikling av Leve HELE LIVET. Midlene skal brukes til kompetansehevende tiltak innen- og

kommunikasjon av, hvilke omstillinger Leve HELE LIVET medfører.

74. og 77. Planleggerstilling, skole og barnehage

Det er behov for en egen stillingsressurs til langsiktig planlegging og utredning av behovet for

investeringer på barnehage- og skoleområdet. For å sikre god samordning, planlegging og ressursbruk er

det behov for å styrke kommunens ressurser til rullering og oppfølging av barnehage- og

skolebruksplanen. Rådmannen foreslår å øke rammen kr 0,8 mill. fra 2017.

75. Opptrappingsplan for rusfeltet

Rådmannen foreslår at det settes av kr 1,5 mill. til tiltak innen rusfeltet i forbindelse med

opptrappingsplan for rusfeltet. Tiltak som foreslås videreført er bla. alkoholrådgiver på Helsehuset og

«Ville Veier» som er et arbeid med bistand tiltak som skal «gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med

sikte på å integrere personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv».

76. Frivillighet; prosjekt «Sterk og stødig» og tilskuddsportal

Rådmannen foreslår å omgjøre prosjektet «Sterk og stødig» til ordinær drift fra 2018. Dette

treningsgruppetilbudet for eldre er i 2016 og 2017 finansiert noe av «folkehelsemidler», men baserer seg

på frivillig innsats. Prosjektet «sterk og stødig» har 5 etablerte grupper i Stavanger med formål om

treningsgrupper for eldre. Rådmannen foreslår å utvide tilbudet med en ny bydel hvert halvår til alle

bydelen er dekket. Videre er det ønskelig å innarbeide driftskostnader til tilskuddsportal. Denne gir

oversikt over 3000 ulike tilskuddsordninger og er i tillegg en samhandlingsplattform mellom frivillig lag

og organisasjoner og Stavanger kommune. Kostnadene til portalen antas å bli dekket av

innovasjonsmidler frem til høsten 2017.

78. Familieveiledningsteam Lenden – fra statlig til kommunal finansiering

Familieveiledningsteamet på Lenden har tidligere vært finansiert av tilskuddsmidler fra staten, men

disse bortfaller som tilskuddsordning fra 2017. Rådmannen foreslår å videreføre tjenestetilbudet med kr

0,6 mill. årlig i planperioden.

79. Effektiviseringskrav Oppvekst og levekår, stab

I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i

størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn

landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav. Rådmannen har foretatt en

samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på effektiviseringskravet ved

å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. For stab oppvekst og levekår foreslår

rådmannen et effektiviseringskrav som utgjør 0,6 % av rammen, tilsvarende kr 0,45 mill.

80. Effektiviseringskrav sentrale midler levekår

I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i

størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn

landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav. Rådmannen har foretatt en

samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på effektiviseringskravet ved

å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. Sentrale midler levekårs andel av
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effektiviseringskravet foreslås til 0,4 % av rammen, tilsvarende kr 0,2 mill.

81. Bostedsosiale tilskudd, fra øremerkede til rammetilskudd

Styrking av bostøtteordningen via statsbudsjettet kan føre til bortfall av tilskudd til boligsosialt arbeid

fra Husbanken og Fylkesmannen. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,5 mill. for å kunne

opprettholde tilbudet.

82. Økt kommunal egenandel ressurskrevende tjenester

Regjeringen øker innslagspunktet (kommunal egenandel) for særlig ressurskrevende tjenester med kr 76

000, fra kr 1 081 000 til kr 1 157 000 per bruker i 2017. Gitt regjeringens anslag på lønnsveksten, vil

økningen tilsvare kr 50 000 utover lønnsvekst per bruker. Dette vil, med utgangspunkt i innrapportert

brukermasse i 2016, utgjøre en merkostnad (mindreinntekt) for Stavanger kommune på kr 7,3 mill.

83. Økte refusjonsinntekter, ressurskrevende tjenester, 2016-budsjettnivå

Kommunen mottar refusjon fra staten i forbindelse med ressurskrevende tjenester. Ut i fra det nivået

som kommunene har kjennskap til nå i 2016 er det rom for å kunne forvente en merinntekt på kr 11,8

mill. fra denne refusjonsordningen.

84. Kompetanseheving

Stavangerbarnehagen skal ha høy faglig kompetanse bestående av pedagoger og fagarbeidere.

Kompetansehevingstiltakene er rettet mot alle grupper ansatte og er knyttet til kvalitetssøylene i

Stavangerbarnehagen. For å kunne gjennomføre disse tiltakene, er det behov for at barnehagene får

midler til å dekke vikarutgifter. Derfor foreslår rådmannen å øke kompetansemidlene med kr 1 mill. fra

2017.

85. Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode

For å sikre bedre samsvar mellom utgiftene i de ikke-kommunale barnehagene og tilskuddet de får fra

kommunen, vedtok regjeringen fra 2016 å gjøre endringer i forskriften om finansiering av

ikke-kommunale barnehager. Det ble fastsatt et sjablongtillegg for pensjonsutgifter av lønnsutgiftene i

de kommunale barnehagene. Samtidig innførte regjeringen en søknadsbasert ordning slik at

ikke-kommunale barnehager med særlig høye pensjonsutgifter får dekt disse. Kapitaltilskuddet ble også

differensiert slik at nye barnehager med høye kapitalkostnader vil få høyere kapitaltilskudd enn eldre

barnehager. Regjeringen vedtok også å redusere påslaget for sosiale utgifter i utrekningen av nasjonal

tilskuddssats for private familiebarnehager. Beregnet effekt for Stavanger kommune i 2017 er en

nedgang i tilskuddet til private barnehager på kr 3,3 mill.

86. Justering av aktivitetsnivå

I befolkningsframskrivingen for Stavanger er det en forventet nedgang i antall barn fra 0-5 år. Som følge

av aktivitetsnedgangen vil kapasiteten i kommunen bli nedjustert med 200 barnehageplasser fra og med

september 2017. Det er forventet en overkapasitet i antall barnehageplasser frem til og med september

og den økonomiske effekten kommunen vil få ved å redusere antall barnehageplasser vil saldere det

forventede merforbruket tidligere på året. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 5 mill. i 2017, for

så å redusere med kr 25 mill. fra 2018.

87. Tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov

Tiltak for å bistå barnehagene med å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov –

kompetanse- og organisasjonsutvikling (lovendring fra 1. august 2016). Tiltaket må ses i sammenheng

med at fritak for foreldrebetaling for timer med spesial pedagogisk hjelp bortfaller. Det er satt av kr 1,2

mill. i 2017 økende til kr 1,5 mill i 2018. Tiltaket er implementert fra 2020.

88. Bortfall av moderasjon for tilrettelagt barnehagetilbud

1. august 2016 ble retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under
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opplæringspliktig alder flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven. Dette innebærer at fritak for

foreldrebetaling for timer med spesialpedagogisk hjelp faller bort. Foreldre som får vedtak om

spesialpedagogisk hjelp etter 1. august får ikke fritak for timene. Foreldre som allerede har fått vedtak

for barnehageåret 2016/2017 etter gammelt regelverk, har krav på fritak så lenge vedtaket gjelder.

Rådmannen har lagt inn økte inntekter på kr 1,2 mill. i 2017, med helårseffekt på kr 2,3 mill.

89. Økt foreldrebetaling

Regjeringen foreslår å videreføre ordningen om maksimalpris for foreldrebetaling i barnehage.

Maksimalprisen for en heltidsplass blir da kr 2 730 per måned fra 01.januar 2017

90.  Effektiviseringskrav Barnehage

I kommuneproposisjonen for 2017, vedtatt av Stortinget i juni 2016, er det forutsatt en effektivisering i

størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har lavere vekst i inntekter e enn

landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav på 0,7 % for tjeneste- og

virksomhetsområdene for planperioden. For barnehagerammen utgjør dett kr 4,9 mill. og omhandler

strukturelle endringer som skal gjøres i forbindelse med befolkningsnedgangen hvor er det behov for å

redusere antall barnehageplasser. Neddimensjoneringen av aktiviteten vil gjennomføres ved å avvikle

noen barnehager. Ved avvikling av bygg som sees på som lite egnet for fortsatt drift i

barnehagebruksplanen, vil den økonomiske effekten oppnås gjennom reduserte vedlikeholdsutgifter

samt lavere administrasjonsutgifter.

91.  Stavanger-prosjektet «Det lærende barnet» avsluttes

Det var i 2015 og 2016 bevilget kr 0,3 mill. til en halv stilling knyttet til Stavanger prosjektet «Det

lærende barnet» ved Universitetet i Stavanger. Rådmannen foreslår at disse midlene utgår fra 2017 av

som følge av at prosjektet avsluttes.

92.  SFO, økt foreldrebetaling skoleåret 2016/17

I budsjettet for 2016 ble foreldrebetaling i SFO vedtatt økt fra 1. august 2016 til kr 2 855 for en 100 %

plass og kr 1 965 for en 60 % plass. Økningen tilsvarte kommunal deflator på 2,7 % for 2016. Effekten av

dette tiltaket i 2016 var kr 1,5 mill., og helårseffekten er kr 3,2 mill. Tiltaket gir en økning i samlet

foreldrebetaling på kr 1,7 mill. per år ut planperioden i forhold til 2016.

93.  Realfag på mellomtrinnet, helårsvirkning fra 2017

Regjeringen vedtok i behandling av statsbudsjettet for 2016 å øke timetallet i naturfag på 5.-7. trinn med

en time i uken fra høsten 2016. Midler til å finansiere timetallsøkningen er lagt inn i rammetilskuddet til

kommunene. For Stavanger kommune utgjorde økningen om lag kr 2,2 mill. i 2016 og kr 4,3 mill. i resten

av planperioden. Rådmannen forslår å styrke skolerammen med tilsvarende beløp.

94.  Nye krav til kompetanse for lærere

Fra 1. august 2015 stilles det gjennom forskriften til opplæringsloven krav om at alle lærere skal ha

formell kompetanse for å undervise i norsk, matematikk og engelsk. Skoleeier har tiden frem mot 2025

til å legge forholdene til rette for at lærerne skal få gjennomført videreutdanning slik at de har formell

kompetanse i samsvar med forskriften. Kommunen må frem mot 2025 prioritere et høyere antall lærere

til videreutdanning enn tidligere. Dersom kommunen skal benytte opsjonen og arrangere lokal

rektorskole fra januar 2017 og samtidig opprettholde et høyt antall videreutdanningsplasser, vil det

være behov for å utvide rammen til kompetanseutvikling på skoleområdet i 2017 sammenlignet med

2016, jf. sak 26/16 til Kommunalstyret for oppvekst Kompetanseutvikling i Stavangerskolen – Årsplan

2016. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 1,0 mill. fra 2017 og en ytterligere årlig økning på kr 0,5

mill. i 2018 og 2019.

95.  Norsk digital læringsarena – interkommunalt samarbeid

ASSS-kommunene ønsker å utvikle en ressursbank med digitale undervisningsopplegg for grunnskolen,

133



slik fylkeskommunene i dag har for videregående opplæring. Tiltaket vil støtte opp under kommunens

digitaliseringsstrategi 2014-2029. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,5 mill. i 2017 og

ytterligere økning fra 2018.

96.  Flere vedtak om spesialundervisning på friskoler

Omfanget av spesialundervisning på private skoler har økt kraftig de siste årene. Det er kommunen som

har ansvar for å finansiere spesialundervisning for de av sine innbyggere som går på private grunnskoler

godkjent etter friskoleloven. Kommunen har de siste årene måttet finansiere tilbudet om

spesialundervisning til elever på private skoler gjennom reduksjoner i budsjettrammene til kommunens

egne grunnskoler. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 4 mill. i 2017, med en gradvis forventning

om reduksjon i utgiftene fra 2018 og 2019.

97.  Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2018

Rådmannen foreslår å oppjustere foreldrebetalingen i SFO fra 1. august 2018 tilsvarende lønns- og

prisveksten i kommunal sektor (kommunal deflator). Kommunal deflator for 2017 er på 2,5 %. Forslaget

innebærer at prisen for en 100 % plass vil bli kr 2 926 fra 1. august 2018, og tilsvarende kr 2 014 for en

60 % plass. Det vil fortsatt være anledning til å søke om friplass eller moderasjon for familier med lav

inntekt.

98.  Elevtallsvekst grunnskole

Rådmannen foreslår å øke skolerammen med kr 5,9 mill. for å ta høyde for elevtallsendringer i

grunnskolen fra 2016 til 2017. Framskrivingen av folkemengden for 2017 viser en elevtallsvekst på 269

elever. Det er størst økning i elevtall på 4., 7. og 8. trinn.

99.  Lokal skolelederutdanning

Stavanger kommune gjennomfører systematiske kompetansehevingstiltak for å sikre rekrutteringen av

gode skoleledere. Det er inngått avtale med BI om gjennomføring av lokal rektorskole fra januar 2017.

Rådmannen foreslår samlet å øke rammen med kr 2 mill., herav kr 1,5 mill. i 2017 og kr 0,5 mill. i 2018.

100.  Effektiviseringskrav Skole

I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i

størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har lavere vekst i inntekter enn

landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav på 0,7 % for skoleområdet

tilsvarende kr 9 mill. fra 2017.

101. Tidlig innsats

I statsbudsjett for 2017 foreslås det å øke frie inntekter til grunnskolen med kr 150 mill. på landsbasis.

Stavanger sin andel av dette beløpet er på 2,54% og utgjør kr 3,8 mill. Tiltaket har som mål å øke

innsatsen i forhold til elever som trenger ekstra oppfølging.  Rådmannen foreslår å øke rammen med kr

3,8 mill. fra 2017.

102. Anskaffelse av fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven

Johannes læringssenter mangler i dag et forsvarlig og sikkert elektronisk saksbehandlingssystem for

rapportering etter introduksjonsloven. Investering i et digitalt fagsystem vil være et viktig ledd i arbeidet

med effektivisering og forenkling. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,7 mill. i 2017, og kr 0,22 mill. fra

2018 og ut planperioden.

103. Effektiviseringskrav Johannes læringssenter

I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i

størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn

landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav på 0,7 % for Johannes

læringssenter tilsvarende kr 0,85 mill. fra 2017.
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104. Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022

I vedtatt plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 er det satt et mål om at antall elevplasser i

kulturskolen skal trappes opp med 1500 plasser til totalt 4700 plasser fram mot 2022. På grunn av

begrenset økonomisk handlingsrom de siste årene har opptrappingsplanen ikke blitt fulgt. Det er nå

behov for å følge opp dette vedtaket og øke bemanningen og antallet elevplasser på kulturskolen.

Rådmannen foreslår å bevilger kr 0,6 mill. til dette formålet.

105. Kulturskolen, økt egenbetaling

Rådmannen foreslår å øke kontingenten med i snitt 1,3 %, jf. kap 12 avgifter, gebyrer og egenbetalinger.

Dette utgjør kr 0,160 mill.

106. Effektiviseringskrav Kulturskolen

I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i

størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn

landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav på 0,7 % for kulturskolen

tilsvarende kr 0,29 mill. fra 2017.

107. Effektiviseringskrav PPT

I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i

størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn

landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav på 0,7 % for PPT tilsvarende

kr 0,25 mill.

108. Økt aktivitet styrket barnehagetilbud

Sammenlignet med fjoråret er det færre barn som får hjelp av Ressurssenteret for styrket

barnehagetilbud. Likevel har antallet med timer spesialpedagogisk hjelp økt. På grunn av økningen i

antall timer til spesialpedagogisk hjelp per barn, foreslår rådmannen en økning i rammen tilsvarende en

videreføring av aktivitetsnivået i 2016 på kr 2,4 mill.

109. Effektiviseringskrav Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud

I kommuneproposisjonen for 2017, vedtatt av Stortinget i juni 2016, er det forutsatt en effektivisering i

størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn

landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav på 0,7 % for Ressurssenteret

tilsvarende kr 0,4 mill. fra 2017.

110. Ny frivilligsentral i Madla bydel

Det er et mål at det skal etableres frivilligsentraler i alle bydeler. Bystyret vedtok i juni 2014 at det skulle

etableres en sentral i Madla bydel. Tilskudd til frivilligsentralene blir fra 2017 fordelt særskilt innen

rammetilskuddet i en overgangsperiode. Kommuner som oppretter eller nedlegger frivilligsentraler i

overgangsperioden, skal rapportere dette inn til Kulturdepartementet, slik at det kan tas høyde for nye

sentraler i fordelingen av midler. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,37 mill. til etablering av

frivillighetssentralen på Madla.

111. Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2019

Rådmannen foreslår å videreføre gjennomføring av ungdomsundersøkelsen hvert tredje år, neste gang i

2019. Dette tiltaket er et svært godt verktøy for dialog med innbyggerne.

112. Overgang fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene

Kulturdepartementet har de siste årene gitt et særskilt tilskudd til drift av frivillighetssentraler. Dette

tilskuddet foreslås i forslag til statsbudsjettet for 2017 å innarbeides i de frie inntektene til kommunene.

113. Helsesøster for ungdom
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Rådmannen foreslår å øke ressursene til helsestasjonen og skolehelsetjenesten i tråd med føringene i

statsbudsjettet, se linje 116. Ressursene her tilsvarer ett årsverk, kr 0,65 mill. per år.

114. Omstilling 2018 – Ungdom og fritid

Rådmannen foreslår som en del av den kontinuerlige omstillings- og effektiviseringsprosessen å legge

frem en egen sak i løpet av 2017 hvor blant annet avvikling av Ungdommens motorsenter vil bli utredet.

115. Effektiviseringskrav Ungdom og fritid

I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i

størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn

landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav for Ungdom og fritid

tilsvarende kr 0,35 mill. fra 2017.

116. Økt antall helsesøstre i skolehelsetjenesten

Rådmannen foreslår å øke ressurser til helsestasjon- og skolehelsetjenesten i tråd med føringene i

statsbudsjettet. Økningen tilsvarer 6 stillinger, med helårsvirkning fra 2018. Da det for tiden er vanskelig

å rekruttere helsesøstre legger rådmannen opp til halvårsvirkning i 2017. Gjennomsnittlig antall årsverk

helsesøstre per 10 000 innbyggere mellom 0-20 år utgjør i ASSS 16,9, hvor Stavanger ligger under

snittet på 15,6. Med denne satsingen pluss fjorårets forsterkning vil den nye dekningsgraden bringe

Stavanger opp til 18,2 helsesøstre per 10 000 innbyggere mellom 0-20 år.

117. Effektiviseringskrav Helsestasjon- og skolehelsetjeneste

I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i

størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn

landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav på kr 0,4 mill. for tjeneste-

og virksomhetsområdene på 0,7 % for planperioden.

118. Barnevern, reduserte klientutgifter

Rådmannen har i tertialrapporteringene i 2016 redegjort for at klientutgiftene for barnevern har

stabilisert seg på et noe lavere nivå enn i 2015. Rådmannen foreslår dermed å redusere budsjettet med

kr 3 mill. Det er i dette beløpet tatt høyde for at det i statsbudsjettet er vedtatt økte egenandeler for

kommunene.

119. Effektiviseringskrav Barnevern

I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i

størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn

landsgjennomsnittet, foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav. I løpet av de siste to årene

har det vært vedtatt betydelige budsjettreduksjoner på barnevernsadministrasjonen og rådmannens

forslag nå er å gjennomføre denne effektiviseringen innenfor «klientutgiftene KOSTRA funksjon 251 og

252».

120. Økt egenandel ressurskrevende brukere

Andelen særlig ressurskrevende brukere forventes å øke fra og med 2018. Selv om kommunen vil motta

refusjon fra staten gjennom «ordningen for særlig ressurskrevende tjenester» for disse brukerne, har

kommunen en egenandel, og rådmannen legge inn budsjettmidler på kr 1,5 mill. fra 2018 for å

kompensere for dette.

121. Gebyr utskrivningsklare pasienter fra sykehuset

Kommunen betaler gebyrer til sykehuset knyttet til ferdigbehandlede og utskrivningsklare pasienter

som ikke får tjenestetilbud i kommunen. Det er per i dag ikke samsvar mellom disse utgiftene og

budsjettet, og rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 2,7 mill. fra 2017 for å være i samsvar

med dagens utgiftsnivå.
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122. Brukere flytter fra annet botilbud og inn på Austbø

Brukere som frem til nå har mottatt tilbud hos private leverandører er i gang med å flytte inn i Austbø

Bofelleskap. Dette innebærer at budsjettmidler kan omdisponeres til andre formål, kr 12,5 mill.

123. Effektiviseringskrav Helse- og sosialkontor

I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i

størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn

landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav. Rådmannen har foretatt en

samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på effektiviseringskravet ved

å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. For helse- og sosialkontorene foreslår

rådmannen et effektiviseringskrav som utgjør 0,1 % av rammen, tilsvarende kr 0,2 mill.

124. Punktinnsats aktivitetsplikt, årsverk og drift

Styrkingen vil bli knyttet opp mot satsingen på sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18 – 30 år, jf.

Bystyrets vedtak. NAV-kontorene opplever i tillegg økt press på ordinær tjeneste produksjon, og

rådmannen ser at det er nødvendig å styrke lønnsbudsjettene ytterligere for å møte økning i

saksbehandling. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 5 mill. fra 2017.

125. Sosialhjelp og Kvalifiseringsprogram (KVP)

Rådmannen foreslår å øke budsjettet til økonomisk sosialhjelp og KVP med til sammen kr 40 mill. i 2017.

Kommunens økning i oppgaver på dette området må sees i sammenheng med situasjonen på

arbeidsmarkedet i Stavanger regionen. NAV kontorene arbeider kontinuerlig med helseavklaring av

langtids sosialhjelpsmottakere, og med å øke deltakelsen i kvalifiseringsprogrammet (KVP). I tillegg til å

drive et Jobbverksted, åpnet Stavanger kommune våren 2015 Jobbverksted 2, som er et eget tilbud til

unge sosialhjelpsmottakere. Rådmannen legger til grunn å se effekt av igangsatte tiltak utover i

planperioden og at arbeidsledigheten avtar noe utover i planperioden og på den bakgrunn reduseres

styrkingen til kr 35 mill. i 2018, kr 30 mill. i 2019 og i 2020.

126. Videreføre TAFU-prosjektet, bortfall av statlig finansiering

Stavanger kommune har tidligere år mottatt øremerkede midler til kommunalt rusarbeid. Prosjektet

jobber med tilbakeføring fra fengsel gjennom arbeid, fritid og utdanning. Fylkesmannen varsler nå

bortfall av disse midlene fra og med 2017. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket med NAV veileder i

videregående skole, kr 0,8 mill. ved å disponere midler fra regjeringens forslag om opptrappingsplan for

rus.

127. Elektronisk arkiv, anskaffelse av NOARK-kjerne

Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,21 mill. for å anskaffe NOARK-kjerne til fagsystemet, Socio.

Målet er et elektronisk arkiv i sosialtjenesten.

128. Vedtatt styrking av hjemmetjenesten fra 2016 avvikles iht. vedtatte planer

I bystyrets budsjettbehandling for 2016 ble det vedtatt en budsjettstyrking av hjemmebaserte tjenester

på kr 4,0 mill. Styrkingen ble opprinnelig vedtatt videreført også i 2017. Rådmannens plan for bruken av

midlene var tiltenkt utviklingsprosjekter innenfor tjenesteområdet hjemmebaserte tjenester, men

rådmannen foreslår i årets budsjett å trekke tilbake disse midlene som et alternativ til

effektiviseringskrav innenfor levekårsområdet. Siden prosjektene ikke er iverksatt, vil dette ikke

medføre noen konsekvenser for eksisterende drift.

129. Effektiviseringskrav Hjemmebaserte tjenester

I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i

størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn

landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav. Rådmannen har foretatt en

samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på effektiviseringskravet ved
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å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. For hjemmebaserte tjenester foreslår

rådmannen et effektiviseringskrav som utgjør 0,2 % av rammen, tilsvarende kr 1,4 mill.

130. Økt pleiebehov på eksisterende brukere i bofellesskap

Tre av beboerne i bofellesskap for psykisk helse/ROP og psykisk utviklingshemmede har betydelig

økning i tjenestebehov, utover det som kan dekkes innenfor eksisterende ramme. Merutgiften kan

knyttes opp mot økt refusjonsinntekt på ordningen for særlig ressurskrevende brukere. Tiltaket er en

videreføring fra 1. tertial 2016, og rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr 3,0 mill. fra 2017.

131. Rus og pyskiatri-nattjeneste fra statlig til kommunal finansiering

ROP-natt – en tjeneste til personer med rus- og psykiske lidelser –  har vært finansiert av de statlige

storbymidlene, men vil fra 2017 måtte finansieres innenfor egen ramme. Rådmannen foreslår derfor å

legge inn budsjettmidler tilsvarende budsjett 2016, på kr 1,9 mill. som en del av opptrappingsplanen for

rus.

132. Cosdoc+ (nettbrett og lisens)

Kommunen er allerede i gang med utrullingen av Cosdoc + som skal kunne gi ansatte i pleie- og

omsorgstjenesten raskere og mer mobil tilgang til fag- og journalsystem når de er hos bruker. Lisenser til

eksisterende nettbrett vil koste kr 0,5 mill. i 2017. Videre utrulling i form av flere nettbrett med

tilhørende lisenser har en kostnad på kr 3,0 mill. i 2018. Fra 2019 vil samlede lisenskostnader ligge på kr

1,5 mill. per år. Rådmannen foreslår å innarbeide dette i rammene.

133. Logistikkprogram hjemmesykepleien

Midler til logistikkprogram som skal kunne bidra til mer effektive logistikk- og kjøreplaner innenfor

hjemmetjenesten, foreslås innarbeidet med kr 0,5 mill. i 2017. Kostnaden til lisenser ved full drift vil fra

2018 utgjøre kr 1 mill. per år.

134. Gevinstrealisering nytt logistikkprogram hjemmesykepleien

Innføringen av et nytt logistikkprogrammet forventes å kunne gi et innsparingspotensiale. Innsparingen

skal som et minimum dekke driftskostnaden, men rådmannen vil komme tilbake til mer konkrete

beregninger etter hvert som programmet er kommet i drift og en i større grad kan utrede

innsparingseffekten dette medfører. Foreløpig er gevinstbeløpet satt til kr 1 mill. fra 2018.

135. Omorganisering nye virksomheter

Som en følge av omorganiseringen innenfor hjemmebaserte tjenester, der bofellesskapene skilles ut i

egne virksomheter, samtidig som hjemmebaserte tjenester går fra 6 til 4 virksomheter, foreslår

rådmannen å avsette midler for å sikre at merutgifter knyttet til flytte- og omorganiseringsprosessen og

eventuelle økte leiekostnader er ivaretatt. Som en konsekvens av at nye, felles lokaler for alle

virksomhetene enda ikke er på plass, vil det også være behov for tiltak som bidrar til en felles

organisasjonskultur og tiltak som sikrer nødvendige samhandlingsarenaer for å oppnå dette.

Rådmannen foreslår å avsette kr 1,0 mill. til dette formålet.

136. Omstilling 2018, bofellesskap for utviklingshemmede

I ASSS-nettverket fokuseres det på effektivisering, produktivitet og kvalitet gjennom kartlegging,

analyse, læring og forbedringsarbeid. Utgiftene per beboer i bofellesskap for utviklingshemmede er

høyere i Stavanger enn for snittet av ASSS-kommunene. Rådmannen foreslår omstillingstiltak

tilsvarende kr 7,5 mill. fra 2018.

137. Driftskonsekvens av investering: Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere

Rådmannen foreslår å etablere et nytt dagtilbud for 15 brukere med utviklingshemming for å kunne gi

dagtilbud til flere personer med utviklingshemming som går ut av videregående skole. Kostnadene er

beregnet til kr 7 mill. i årlige driftsutgifter. I 2017 påregnes lavere driftsutgifter på grunn av sent
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oppstartstidspunkt og utsatt innflytting av noen plasser.

138. Driftskonsekvens av investering: Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser

Haugåsveien 26/28 er et bofellesskap innenfor psykisk helse med 7 plasser. Oppstart av boligen er

planlagt til november 2018, og rådmannen foreslår å legge inn oppstartsmidler på kr 0,75 mill. til dette.

Bofellesskapet vil være i full drift fra januar 2019, med en helårseffekt på kr 6,2 mil. per år.

139. Driftskonsekvens av investering: Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10 + 4 plasser + 2

satelittleiligheter

Lassaveien bofellesskap psykisk helse startet opp i januar 2016 med en gradvis innflytting av de første

10 brukerne. Budsjettet for 2017 må økes med kr 2,7 mill. for å finansiere helårseffekten av dette. Fra

2018 vil det etableres ytterligere 4 plasser, i tillegg til 2 satelittboliger som får tjenester fra

bofellesskapet, og budsjettet foreslås styrket med ytterligere kr 6 mill. fra 2018.

140. Driftskonsekvens av investering: Bofellesskap Rus og psykiatri, 4 plasser

Det skal etableres et bofellesskap med 4 plasser for personer med rus- og psykiatriske lidelser (ROP), og

rådmannen legger inn kr 6,0 mill. til drift av disse plassene fra 2018.

141. Driftskonsekvens av investering: Selveierboliger PUH, 12 plasser

Det skal etableres 12 selveierboliger for mennesker med utviklingshemming, og rådmannen foreslår å

legge inn kr 4,5 mill. til et halvt års drift i 2019. Dette inkluderer også oppstartsmidler. Helårseffekten er

beregnet til kr 7,7 mill., og rådmannen foreslår øke rammene fra 2020.

142. Driftskonsekvens av investering: Omsorgsboliger, 2 x 8 boliger

Det skal etableres 2 x 8 omsorgsboliger for personer med utviklingshemming. Rådmannen legger til

grunn et halvt års drift fra 2020, beregnet til kr 5,0 mill.

143. Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, helårseffekt av  vedtatt avvikling

I budsjett for 2016 ble dagsenteret på Vålandstunet sykehjem vedtatt avviklet med halvårseffekt i 2016.

Helårseffekten av denne avviklingen realiseres i sin helhet fra 2017 med kr 1,6 mill.

144. Somatisk øyeblikkelig hjelp, planlagt opptrapping

Tiltaket er en videreføring av vedtatt HØP 16-19, pålydende kr 2 mill. grunnet planlagt opptrapping.

Med bakgrunn i at Sola kommune trakk seg ut av samarbeidsavtalen fra 01.09.2016 økes beløpet til kr

2,7 mill. som er den økonomiske konsekvensen av at Sola trekker seg fra avtalen. Stavanger kommune får

som følge av dette økt kapasitet ved ØHD tilbudet.

145. Vålandstunet trygghetsavdeling, opprettholde fire senger

I forbindelse med budsjettbehandlingen 2016 ble rådmannens forslag om å legge ned Vålandstunet

reversert. Det ble imidlertid vedtatt en reduksjon i antall senger på trygghetsavdelingen og nedleggelse

av dagsenteret. I forbindelse med reverseringen av tiltaket ble det for 2016 avsatt kr 1 mill. til å drifte

inntil fem trygghetsplasser, men beløpet var ikke videreført til 2017. Rådmannen foreslår derfor å

opprettholde fire trygghetsplasser ved Vålandstunet også i 2017 før de avvikles fra 2018 i forbindelse

med at Vålandstunet legges ned og Lervig sykehjem åpner.

146. Prisjustering Boganes sykehjem iht.driftsavtale

Boganes sykehjem er et konkurranseutsatt sykehjem og drives av Aleris Omsorg. Det foretas en årlig

prisjustering i henhold til kontrakten. Beløpet utgjør kr 1,5 mill. i 2017.

147. Prisjustering private ideelle sykehjem iht.driftsavtale

Iht. gjeldende driftsavtale med de private ideelle sykehjemmene prisjusteres enkelte satser knyttet til

utgifter som ikke knyttes direkte til pleien årlig. Dette gjelder også leieavtalen inngått mellom

utleier/stiftelsen og kommunen. Beløpet utgjør kr 1,2 mill. årlig.
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148. Psykisk helse- og rus, øyeblikkelig hjelp

Fra 2017 får kommunene plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold til brukere med psykisk helse- og

rusproblematikk. Stavanger kommune har opprettet en arbeidsgruppe som har til hensikt å utrede

hvordan Stavanger kommune skal rigge tjenestene for å håndtere de nye oppgavene. Rådmannen

foreslår å bevilge kr 2,4 mill. til formålet som tilsvarer 2 plasser.

149. Økt egenbetaling sykehjem, som følge av endring i beregningsmetode

Viser til behandling av sak 102/16 «Beregning av egenbetaling, sykehjem» i Stavanger bystyre

13.06.2016. Endring av beregningsmetode for egenandel for langtidsplass ved alders- og sykehjem

innføres med virkning fra 01.01.2017 er konkretisert i Handlings- og økonomiplan 2017-20 kap. 12

Avgifter, gebyrer og egenbetalinger. Endring i beregningsmetoden medfører årlig merinntekt på kr 1,3

mill.

150. Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem

Egenbetalingen knyttet til langtidsopphold ved sykehjem påvirkes av blant annet G-regulering,

lønnsoppgjør, skattereform og beboermassen. Rådmannen foreslår å oppjustere inntektsbudsjettet i

tråd med forventet inntekt, kr 4 mill.

151. Omstilling 2018

Stavanger kommune har over lengre tid hatt en høyere institusjonsdekning enn snittet i

ASSS-kommunene. Samtidig viser ASSS-rapporten for 2015 at andel institusjonsbeboere på

langtidsopphold som har omfattende bistandsbehov er lavest av ASSS-kommunene. En forklaring på at

institusjonsbeboerne i Stavanger i snitt har mindre bistandsbehov enn i de andre kommunene kan være

at Stavanger har bedre kapasitet på plasser, og at de som tildeles plass derfor er mindre pleietrengende.

Brutto driftsutgifter per institusjonsplass er som følge av omfattende omstillingstiltak i 2014 og 2015

redusert og ligger nå marginalt over snittet hos ASSS- kommunene.

Som en del av tilpasningen til de tilgjengelige økonomiske rammene anbefaler rådmannen å redusere

institusjonsdekningen, ikke redusere kvaliteten på tjenesten. Stavanger kommune er blant de storbyene

som har høyest andel innbyggere over 80 år som bor i institusjon. En reduksjon i dekningsgrad for

sykehjemsplasser vil også underbygge Stavanger kommunes satsing på hverdagsmestring og Leve HELE

LIVET. Rådmannen vil i planperioden jobbe med en målrettet vridning fra institusjonsbaserte tjenester

til hjemmebaserte tjenester.

152. Effektiviseringskrav Alders- og sykehjem

I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i

størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn

landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav. Rådmannen har foretatt en

samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på effektiviseringskravet ved

å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. For alders- og sykehjem foreslår

rådmannen et effektiviseringskrav som utgjør 0,2 % av rammen, tilsvarende kr 1,0 mill.

153. Driftskonsekvens av investering: Lervig sykehjem

Lervig sykehjem skal etter planen stå ferdig sommeren 2017, med oppstart av drift fra januar 2018.

Sykehjemmet har 123 beboerrom, 30 dagsenterplasser i tillegg til andre funksjoner som legesenter, kafe,

og fysioterapiavdeling. Det foreslås oppstart av 102 plasser i 2018, tilsvarende antall plasser som flytter

fra Mosheim, Vålandstunet og St. Petri. Rådmannen foreslår at 2018 brukes til å stabilisere driften, før

netto nye 21 plasser tas i bruk fra 2019.  I tråd med rådmannens anbefaling om å redusere

institusjonsdekningen i kommunen vil rådmannen frem til 2018 vurdere alternative sykehjemsplasser

som vil være aktuelle å avvikle som følge av opptrapping til full drift av 123 plasser i 2019. Rådmannen

foreslår kr 1 mill. i oppstartsmidler i 2017 for å legge til rette for oppstart i 2018. Alle tall er inkludert
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beregnet egenbetaling.

154. Driftskonsekvens av investering: Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer

Videreført forslag om avvikling av Mosheim sykehjem i henhold til vedtatte planer om at eldre alders- og

sykehjem skal avvikles når Lervig sykehjem tas i bruk. Tallene er inkludert beregnet egenbetaling og

utgjør kr 33 mill. fom 2018.

155. Driftskonsekvens av investering: St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer

Videreført forslag om avvikling av St. Petri sykehjem i henhold til vedtatte planer om at eldre alders- og

sykehjem skal avvikles når Lervig sykehjem tas i bruk. Tallene er inkludert beregnet egenbetaling og

utgjør kr 11,4 mill. fom 2018.

156. Driftskonsekvens av investering: Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer

Videreført forslag om avvikling av Vålandstunet sykehjem i henhold til vedtatte planer om at eldre

alders- og sykehjem skal avvikles når Lervig sykehjem tas i bruk. Tallene er inkludert beregnet

egenbetaling og utgjør kr 25,8 mill. fra 2018.

157. Ny grunnbemanning Stavanger legevakt inkludert drift av legebil

Rådmannen har i tertialrapporteringene i 2016 beskrevet en noe utfordrende situasjon ved Stavanger

legevakt og er i ferd med å utrede hva som vil være en robust drift ved Stavanger legevakt. På denne

bakgrunn foreslår rådmannen å innarbeide et anslagsvis beløp på kr 7 mill. til både eksisterende drift,

økt bemanning og drift av legebil på Stavanger legevakt. Rådmannen er i dialog med Sola og Randaberg

kommune som har avtale om medfinansiering av Stavanger legevakt, og vil videre komme tilbake til dette

forholdet i tertialrapporteringen per 30.4.2017.

158. Stasjonen, helsetilbud til rusavhengige

Stavanger kommune har i flere år mottatt øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid og har fått

signaler fra fylkesmannen at dette ikke vil fortsette. Rådmannen foreslår i den sammenheng å videreføre

tiltaket ved å anvende midler som følge av regjeringens forslag til opptrappingsplan for rus med kr 3 mill.

159. Effektiviseringskrav Rehabiliteringseksjonen

I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i

størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn

landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav. Rådmannen har foretatt en

samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på effektiviseringskravet ved

å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. For rehabiliteringsseksjonen foreslår

rådmannen et effektiviseringskrav som utgjør 0,5 % av rammen, tilsvarende kr 0,2 mill.

160. Rammejustering, Madla barnebolig som følge av at beboer flytter til ny bolig

Teknisk budsjettjustering som følge av etablering av ny barnebolig. Budsjettrammen til Madla barnebolig

ble i 2016 styrket som følge av at en ny beboer flyttet inn til boligen. Det planlegges at beboeren skal

flytte til ny barnebolig som etableres i 2018.

161. Antall avlastningsplasser ble vedtatt redusert høsten 2016, helårseffekt i 2017

Antall avlastningsplasser ble vedtatt redusert fra høst 2016. Resten av helårseffekten, kr 2 mill., er

innarbeidet HØP 2017-2020.

162. Midlertidig avlastningsbolig, Høyebakken, ble avviklet i 2016

Teknisk budsjettjustering. Høyebakken 14 var et midlertidig avlastningsbolig. Brukere er flyttet til

Austbø bofellesskap.

163. Effektiviseringskrav Dagsenter og avlastningsseksjonen

I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i
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størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn

landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav. Rådmannen har foretatt en

samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på effektiviseringskravet ved

å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. For dagsenter og avlastningsseksjonen

foreslår rådmannen et effektiviseringskrav som utgjør 0,7 % av rammen, tilsvarende kr 1,0 mill.

164. Justering av budsjett, Austbø bofellesskap

Austbø bofellskap startet sin drift i 2016. Budsjettsbehovet er reberegnet i henhold til

innflytningsplanen, og rådmannen legger inn kr 8,8 mill. fra 2018.

165. Driftskonsekvens av investering: Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser

Bjørn Farmannsgate 25 er en barnebolig med 4 plasser for barn med autisme og psykisk

utviklingshemming. Innflytting i boligen er planlagt å starte i januar 2018. Rådmannen foreslår å

budsjettere med kr 1 mill. i oppstartsmidler i 2017 og kr 11 mill. til lønn og drift i 2018.

166. Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst

Det er lagt til grunn en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 0,5 prosent i planperioden. Rådmannen

foreslår en årlig økning på kr 0,3 mill.

167. Øke ressurser til smittevernoverlege

Ressursene i samfunnsmedisinsk stab til smittevernoverlege ble i HØP 2014 – 2017 redusert.

Rådmannen foreslår nå å øke rammen med kr 0,2 mill. i 2017 og ytterligere kr 0,3 mill. fra 2018 slik at det

muliggjør en full stilling.

168. Effektiviseringskrav Tekniske hjemmetjenester

I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i

størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn

landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav. Rådmannen har foretatt en

samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på effektiviseringskravet ved

å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. For tekniske hjemmetjenester foreslår

rådmannen et effektiviseringskrav som utgjør 0,8 % av rammen, tilsvarende kr 50 000.

169. Innføring av egenandeler på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter

Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjett å endre egenandelsordningene på fysioterapitjenesten, jf.

FSK sak 213/16. Det foreslås blant annet å redusere de frie inntektene til kommunene med kr 175 mill.

for å stimulere kommune til å innføre egenandeler på kommunal fysioterapi. Stavanger sin andel av dette

vil utgjøre kr 4,3 mill. Rådmannen har vurdert inntektspotensialet til å være i overkant av kr 1 mill. og

foreslår på dette grunnlag å innarbeide dette i budsjettrammene. Det vil være utfordrende å innføre

dette fra 1.1.2017 da det krever tilrettelegging for dette i fagsystemet. I tillegg vil det også kreve

administrative ressurser. Det vises forøvrig til rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenbetaling.

170. Tilskudd private fysioterapeuter

Fysio- og ergoterapitjenesten fikk i 2012 tildelt midler i forbindelse med samhandlingsreformen for å

styrke rehabilitering og tidlig innsats. 1,4 årsverk ble besluttet brukt til oppjustering av eksisterende

driftsavtaler for private fysioterapeuter. I forbindelse med tildeling av disse ble det mottatt klager på

prosessen og tildelingene. Dette medførte at ytterligere 1,4 årsverk ble tildelt. Rådmannen foreslår nå å

innarbeide budsjettmidler tilsvarende kr 0,55 mill. for å kompensere for de manglende budsjettmidlene

tilhørende denne tildeling.

171. Arbeidstreningsseksjonen, økte leieutgifter

Rådmannen foreslår å øke husleiebudsjettet med kr 0,2 mill. som følge av økt arealbehov ved

igangsettelse av Jobbverksted 2.
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172. Aktivitetsplikt for sosialmottakere under 30 år, jobbverksted ved arbeidstreningsseksjonen

Tiltaket gjelder oppfølging av bystyrets budsjettvedtak 2016, tiltak for sosialhjelpssøkere mellom 18 og

30 år. Ved etablering av jobbverksted 2 foreslår rådmannen å styrke lønnsbudsjettet med kr 0,57 mill. fra

2017.

173. Effektiviseringskrav Arbeidstreningseksjonen

I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i

størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn

landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav. Rådmannen har foretatt en

samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på effektiviseringskravet ved

å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. For arbeidstreningsseksjonen foreslår

rådmannen et effektiviseringskrav som utgjør 0,5 % av rammen, tilsvarende kr 50 000.

174. Klinisk ernæringsfysiolog

Stavanger kommune har hatt prosjektutprøving av ernæringskompetanse i perioden 2014-2016, knyttet

til Frisklivssentralen på Helsehuset.  Evalueringen viser at klinisk ernæringsfysiolog er viktig for å nå

målene om å følger med dette opp regjeringens signaler om økt satsing på habilitering. Rådmannen

foreslår å budsjettere med kr 0,6 mill. hvert år i planperioden.

175. Effektiviseringskrav Flyktningseksjonen

I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i

størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn

landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav.  Rådmannen har foretatt en

samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på effektiviseringskravet ved

å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. For flyktningseksjonen foreslår

rådmannen et effektiviseringskrav som utgjør 0,6 % av rammen, tilsvarende kr 50 000.

176. Digitalisering av byggesaksarkiv

Stavanger kommune har som mål å digitalisere arkivene til KB, og øke tilgjengeligheten for ansatte,

innbyggere og næringsliv. I planperioden 2016-2019 avgrenses prosjektet til digitalisering av bygge- og

delesaker, målebrev og plansaker. Da arbeidet kom i gang senere enn planlagt, vil ferdigstillelsen skje i

løpet av første halvdel av 2018. Rådmannen foreslår å budsjettere med kr 4,5 mill. i 2017, kr 1,2 mill. i

2018, og kr 0,2 mill. til en innsynsløsning i 2019.

177. Interkommunal delplan (IKDP) Forus

Tre kommuner har felles prosjektledelse under gjennomføring av arbeidet med Interkommunal delplan

Forus (IKDP Forus). Prosjektet er planlagt å gå over tre år, fram til sommeren 2018. Stavanger kommune

er vertskommune for prosjektleder. Samlet bidrag fra kommunene er kr 5,1 mill. Fordeling mellom

kommunene Stavanger, Sandnes og Sola er 40-40-20. Stavangers andel er kr 0,85 mill. i 2016, kr 0,51

mill. i 2017 og kr 0,36 mill. i 2018.

178. Tilskudd til kulturinstitusjoner, justeres ihht statens bevilginger

I forslag til statsbudsjett 2017 øker staten sine tilskudd til kulturinstitusjoner. Kommunens bidrag følger,

i henhold til inngåtte avtaler, statens bevilgninger. Totalt foreslår rådmannen å budsjettere med en

økning på kr 0,3 mill. Følgende institusjoner inngår: Stavanger symfoniorkester, Rogaland teater og

Museum Stavanger (MUST). Oversikt over tilskudd til organisasjoner og private institusjoner finnes i

kap. 11.

179. Reforhandlet driftsavtale Nye Tou

Formannskapet vedtok i sak 175/14 driftsavtale med Tou Scene AS for forvaltning og drift av hele

Tou-anlegget. I følge avtalen skal kommunen yte Tou Scene et årlig økonomisk vederlag. Dette

vederlaget indeksreguleres fra og med 2016. i henhold til avtalen er det i år forhandlet fram justert
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økonomisk vederlag på kr 0,3 mill. (halvårseffekt) med utgangspunkt i at Tou Scenes driftsansvar utvides

fra våren 2017 (2. etasje i atelierhuset ferdigstilles). Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,3 mill.

fra 2017 og ytterligere kr 0,3 mill. fra 2018.

180. MUST – økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes

MUST får økt tilskudd på kr 2,8 mill. i 2017 til etablering og drift av museumsdelen av Holmeegenes (jf.

KKI-sak 64/16). Dette inkluderer årlige driftskostnader på kr 1,6 mill., samt engangskostnader ifm.

flytting av gjenstander fra MUST sitt magasin på Åmøy, kostnader til basisutstilling m.m. på kr 1,2 mill. i

2017.

181. MUST – tilskudd til arkitektkonkurranse «Museumsparkvisjonen»

MUST har søkt Stavanger kommune om kr 0,75 mill. til internasjonal arkitektkonkurranse for

«Museumsparkvisjonen» – ombygging og utvidelse av museumsanlegget i Muségaten 16. Total kostnad

er kr 2 mill. Søknader er også sendt staten og fylkeskommunen. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,4 mill.

til dette tiltaket.

182. MUST – tilskudd til nybygg Norsk grafisk museum

MUST har søkt Stavanger kommune om kr 40 mill. til nytt museumsbygg i Gamle Stavanger,

samlokalisert med Norsk hermetikkmuseum. Total prosjektkostnad er på kr 90 mill. Målet er byggestart

høsten 2017 og ferdigstillelse i 2019. Byggeprosjektet vil bli fullfinansiert ved bidrag fra staten,

fylkeskommunen, Stavanger som vertskommune, og andre bidragsytere. Saken ble behandlet av

formannskapet den 15.09.16 (sak 194/16). Rådmannen foreslår at Stavanger kommunes andel på kr 40

mill. finansieres gjennom låneopptak i selskapet. Kapitalkostnadene er på beregnet til kr 3,4 mill., basert

på en avdragstid på 15 år. Rådmannen foreslår at det ytes et tilsvarende tilskudd til selskapet.

183. Avsluttet Obstfelderjubileum 2016

Obstfelderjubileet ble markert i 2016 og Sølvberget hadde et hovedansvar for dette. Rådmannen

foreslår å redusere budsjettet med kr 0,8 mill. da prosjektet er avsluttet som planlagt.

184. Rogaland Teater – tilskudd til KS1 for nytt teaterhus

Rogaland Teater har søkt Stavanger kommune om kr 0,540 mill. til finansiering av arbeidet med

kvalitetssikringen (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU) for nytt teaterhus. Sak om tilskudd til

KS1-arbeidet ble vedtatt i FSK 15.09.16, sak 196/16. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,54 mill. i 2017.

Dette tiltaket kan sees i sammenheng med tiltak nr 185.

185. Rogaland Teater, trekker ut prosjektmidler, Nytt teaterbygg (KVU)

I 2016 mottok Rogaland teater kr 0,6 mill. av Stavanger kommune for at det skulle utarbeides en

konseptutvalgsutredning (KVU) for nytt teaterhus for Rogaland Teater. Arbeidet er avsluttet og midlene

trekkes tilbake i tråd med vedtaket. Dette tiltaket kan sees i sammenheng med tiltak nr 184.

186. Opera Rogaland IKS, driftstilskudd

Opera Rogaland ble i Stavanger formannskap sak 50/14 godkjent som et interkommunalt selskap.  I

2016 foreslo rådmannen å øke tilskuddet med kr 0,1 mill. og da på samme nivå som tilskuddet fra

Sandnes kommune. Tilskuddsnivået foreslås videreført, med en ytterligere økning i 2017 og 2018.

187. Kompensasjon for økte kapitalkostnader for Sølvberget KF

Rådmannen foreslår å gi en delvis kompensasjon for økte kapitalkostnader for Sølvberget KF. Økningen

på kr 0,7 mill. utgjør 54 prosent av omsøkt støtte.

188. Taksering eiendomsskatt

Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen fra 2018 med prosjektkostnader i forbindelse med ny

alminnelig taksering, jf. inntekter fra eiendomsskatt på linje 5 og avsnitt 3.5.4. Dette innebærer ett års
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utsettelse fra gjeldende plan grunnet nødvendig samkjøring mellom kommuner før en mulig

kommunesammenslåing. Takseringsprosjektet må intensiveres i 2018 og 2019 for å få effekt fra 2020

overfor skattyterne. Prosjektkostnader er stipulert til kr 15 mill. med fordeling kr 5 mill. i 2018, kr 7 mill.

i 2019 og kr 3 mill. i 2020 for å håndtere ordinær klageprosess.

189. Innkjøp av konsulenttjenester

KB vil ha behov for innkjøp av nødvendige konsulenttjenester til en verdi av kr 3 mill. – gitt at dagens

oppgaver videreføres. Dette er helt avgjørende for å produsere egne planer. Rådmannen foreslår av den

grunn å bevilge kr 1,5 mill. til dette tiltaket i 2017 med en reduksjon på kr 0,35 mill. fra 2018 og ut

planperioden.

190. Drift av ny 3D teknologi

Publikum forventer å bli involvert og oppdatert i stadig økende grad. Dette krever både personell, nytt

materiell som 3D-modeller, illustrasjoner, mv. og stadig utvidet informasjonskapasitet. Dette medfører

nye oppgaver for saksbehandlere, kommunikasjonsrådgivere, geodata, planproduksjon m.fl. Rådmannen

foreslår å bevilge kr 0,35 mill. til dette formålet.

191. Redusert støtte til Grønn by

Rådmannen foreslår å redusere kostnadene på prosjektet Grønn by med kr 50 000. Hvert år i

planperioden. Tilskuddsbeløpet blir da kr 0,325 mill. fra og med 2017.

192. Effektiviseringskrav Miljø

Rådmannen foreslår å redusere det ordinære driftsbudsjettet til Miljø med kr 0,17 mill. hvert år i

planperioden.

193. Panteordning gamle vedovner

Det foreslås avsatt kr 5,0 mill. fra og med 2018 til en panteordning for utskifting av gamle vedovner.

194. Tilskudd til Ullandhaug økologiske gård

Stavanger formannskap har i møte 13.02.2014, sak 13/12875 vedtatt å medvirke til den videre

utviklingen av Ullandhaug økologiske gård innenfor en ramme på kr 4,0 mill.  Rådmannen foreslår å

avsette kr 4,0 mill. i tilskudd til Ullandhaug økologiske gård i 2017.

195. Piggdekkgebyr

Rådmannen foreslår at det legges opp til en sesongavgift med kr 1.400,- pr bil for kjøring med piggdekk.

Størrelsen på gebyret er fastsatt i nasjonal forskrift. Det forventes at Stavanger parkering KF vil ha en

sentral rolle i arbeidet med innkreving av piggdekkgebyret. En ordning med piggdekkgebyr forventes å gi

en årlig netto inntekt på ca kr 8,0 mill. Rådmannen foreslår i den sammenheng å øke inntektsbudsjettet

til Miljø med kr 5,0 mill. i 2017 og kr 8,0 mill. i resten av perioden.

196. Revisjon klima- og miljøplan

Rådmannen foreslår at rammen økes med kr 0,5 mill. til arbeid med revisjon av kommunens klima- og

miljøplan i 2017.

197. Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte husleieinntekter

Budsjetteknisk endring som følge av etablering av Stavanger utvikling KF, kr 4,07 mill. fra 2017

198. Biologisk mangfold

I handlings- og økonomiplanen for 2013-2016 bevilget bystyret kr 0,25 mill. for 2013, med en årlig

økning på kr 0,25 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne bevilgningen, med et noe

redusert beløp, det vil si kr 0,05 mill. i 2017, med en økning på kr 0,25 mill. per år i resten av

planperioden.
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199. Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse

Avtalen med Lyse om drift, vedlikehold og investering av gatebelysning gjelder i 3 år fra 01.01.2012, med

opsjon på 1 + 1 år. Rådmannen foreslår en økning på kr 0,1 mill. hvert år i planperioden for å dekke

indeksregulering av avtalen.

200. Attende, Arboreet og fliluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler

Avtalenene med Attende, Rogaland Arboret og friluftsområdene forutsetter en årlig indeksregulering av

avtalene. I handlings- og økonomiplanen for 2015 – 2018 bevilget bystyret 0,35 mill. for 2015, med en

årlig økning på kr 0,15 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne bevilgningen.

201. Bidrag fra vertskommune under festival

I handlings- og økonomiplanen for 2014-2017 bevilget bystyret midler til å ivareta et større

vertskommuneansvar ved prioriterte festivaler. I år uten ONS (2017 og 2019) reduseres utgiftene med

kr 0,5 mill.

202. Redusere tilretteleggingstilskuddet til fanefestivalene

Rådmannen foreslår å redusere tilretteleggingstilskuddet til fanefestivalene fra kr 0,8 mill. til kr 0,3 mill.

fra 2017.

203. Redusere bevilgningen for strakstiltak i skolegårdene

Rådmannen foreslår å redusere bevilgningen til strakstiltak i skolegårdene fra kr 0,8 mill. til kr 0,5 mill.

fra 2017.

204. Redusert vedlikehold på vei

Rådmannen foreslår å redusere vedlikeholdet på vei med kr 0,5 mill. hvert år i planperioden. Det betyr

mindre asfaltering, mindre reparasjoner, kantstein m.m. Reduksjonen utgjør om lag 1 %.

205. Overføring av investeringsmidler til drift, samt reduksjon av sykkelsatsing og rehabilitering av

friområder

Rådmannen foreslår å overføre følgende fra investerings – til driftsbudsjettet: kr 1,5 mill. til ekstra

vedlikehold og rehabilitering av friområder, kr 0,25 mill. fra prosjektet sykkelveinettet, sykkelparkering

og servicefunksjoner i hele planperioden, samt kr 2 mill. fra prosjektet Sykkelstrategi i 2017. Samtidig

foreslår rådmannen å redusere driftsandelen på prosjektet ekstra vedlikehold og rehabilitering av

friområder med kr 1,5 mill., samt kr 0,25 mill. i driftsandelen på prosjektet sykkelveinettet.

206. Skadedyrbekjempelse park og vei

Det ble fremlagt en sak til KMU høsten 2015 (sak 130/15) om handlingsplan for rottebekjempelse,

basert på giftfrie løsninger. Bruk av giftfrie løsninger innebærer at det må avsettes ytterlige midler til

skadedyrbekjempelse da nåværende ramme er for liten. Utgiftene er beregnet til kr 3,0 mill, og foreslås

budsjettert med 25 % på avløp, 25 % på renovasjon, 25 % på eiendom (forvaltning bygg) og 25 % på Park.

Rådmannen foreslås å øke rammen med kr 0,75 mill. for å dekke Park og vei sin andel av kostnadene.

207. Driftskonsekvens av investering: Framkommelighet

Med bakgrunn i økt volum fra utbyggingsområder og nye veianlegg vedtok bystyret i handlings- og

økonomiplanen 2016-2019 å bevilge kr 0,4 mill. til å bedre fremkommeligheten på veinettet, med en

årlig økning på kr 0,4 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne økningen.

208. Driftskonsekvens av investering: Trafikksikkerhet og miljø

I handlings- og økonomiplanen 2016-2019 bevilget bystyret 0,3 mill. til trafikksikkerhetstiltak grunnet

nye investeringer innen sykkel, trafikksikkerhet, miljø og gatetun, med en årlig økning på kr 0,3 mill. i

planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne økningen.

209. Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg
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I Handlings- og økonomiplanen for 2016-2019 bevilget bystyret kr 0,2 mill. til vedlikehold av park,

friområder og aktivitetsanlegg grunnet arealøkning, samt en fortsatt økning på kr 0,2 mill. pr år i

planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne økningen.

210. Driftskonsekvens av investering: Nye anlegg

Det er bygd, og bygges mange nye store anlegg som Park og vei overtar drift og vedlikeholdsansvaret for.

I løpet av de neste årene skal det overtas spesielt store, kostnadskrevende anlegg som Jåttåvågen,

Tastarustå, nye kunstgressbaner og natur/kulturlandskapsområder. Dette medfører behov for

ressursøkning til drift og vedlikehold. I handlings- og økonomiplanen for 2016-2019 bevilget bystyret kr

0,6 mill. til drift og vedlikehold av anleggsøkningen, samt en fortsatt økning på kr 0,6 mill. pr år i

planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne økningen.

211. Driftskonsekvens av investering: Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS

Park og vei overtok ansvaret for drift og vedlikehold av plasser, veier og torg ved nytt konserthus i 2012.

I handlings- og økonomiplanen for 2016-2019 bevilget bystyret kr 0,2 mill. til vedlikehold av

konserthusområdet, samt en fortsatt økning på kr 0,2 mill. pr år i planperioden. Rådmannen foreslår å

videreføre denne økningen.

212. Redusere tilskudd til idretten (drift av idrettsrådet)

Rådmannen foreslår å redusere tilskudd for drift av idrettsrådet med kr 0,5 mill. hvert år i planperioden.

Idrettsrådet velger selv hvordan de vil fordele innsparingen.

213. Bortfall av leieinntekter ONS i 2017 og 2019

Stavanger kommune får ekstraordinære leieinntekter hvert annet år fra ONS. Rådmannen foreslår å

justere inntektsbudsjettet fra ONS med kr 1,050 mill. i 2017 og 2019, da det ikke er ONS disse årene.

214. Økte billettinntekter i svømmehallene

Formannskapet vedtok i sak 174/13 at publikumsprisene i Stavanger kommunes svømmehaller skulle

økes gradvis til et nivå tilsvarende det Oslo og Bergen har innen 2018. Rådmannen foreslår å videreføre

fjorårets vedtatte prisøkninger i planperioden. I kapittelet knyttet til avgifter, gebyrer og egenbetalinger

finnes en oversikt over de ulike prisene i svømmehallene i perioden 2017-2020. På bakgrunn av dette

foreslår Rådmannen å innarbeide en økning på kr 0,5 mill. i 2017 samt en økning på kr 1,0 mill. i resten av

planperioden.

215. Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger

Formannskapet vedtok i sak 132/13 at det skulle bevilges kr 2,5 mill. i tilskudd til Sandvolleyball World

Tour Stavanger hvert år i perioden 2014-2016. Tilskuddet utgår fra og med 2017. I løpet av 2017 vil

Rådmannen fremlegge en evaluering av Beach Volleyball World Tour Stavanger. Avhengig av

evalueringen vil en videreføring av tilskuddet bli vurdert.

216. Leieinntekter OTD i 2017 og 2019

Arrangementet Offshore Technology Days leier Stavanger idrettshall under arrangementet i 2017 og

2019. Leieinntekten er satt til kr 0,7 mill. Rådmannen foreslår å justere inntektsbudsjettet til Idrett med

kr 0,7 mill. som følge av dette.

217. Indeksregulering Oilers investa AS

Rådmannen foreslår å øke budsjettet til Idrett med kr 0,15 mill. i 2017, med en gradvis opptrapping til kr

0,45 mill. i 2020 for å dekke kostnader knyttet til indeksregulering av avtalen med Oilers Investa AS.

Avtalen regulerer kommunens kostnader ved leie av Oilers Arena.

218. Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg

Fjorårets behandling av handlings- og økonomiplanen la til grunn en innsparing ved samdrift av
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svømmehallene på kr 0,8 mill. i 2016 med en opptrapping på kr 0,2 mill. i resten av perioden. En

kartlegging har avdekket potensiale for ytterligere gevinster ved samdrift av svømmehallene på kr 1,0

mill.

219. Driftskonsekvens av investering: Billettinntekter på Gamlingen fra juli 2017

Gamlingen er planlagt åpnet juli 2017. Dette vil gi billettinntekter på kr 1,1 mill. i 2017, og kr 2,2 mill.

hvert år i resten av planperioden.

220. Driftskonsekvens av investering: Hetlandshallen, dobbel idrettshall

Hetlandshallen planlegges åpnet 01.08.18. Rådmannen foreslår å øke driftsbudsjettet til Idrett med kr

0,8 mill. i 2018 og kr 2,0 mill. i resten av perioden for å kompensere for kostnader ved drift av hallen.

221. Driftskonsekvens av investering: Nye Gamlingen

Det er planlagt drift av nye gamlingen fra juni 2017. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr

2,9 mill. til lønn og drift i 2017, med en ytterligere økning på kr 2,1 mill. i resten av planperioden.

222. Driftskonsekvens av investering: Kvernevik svømmehall

I handlings- og økonomiplanen 2016 – 2019 bevilget bystyret kr 2,65 mill. til lønn og drift av Kvernevik

svømmehall, som ble ferdigstilt i 2016. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 1,050 mill. i

planperioden for å kompensere for helårseffekten av kostnadene.

223.Driftskonsekvens av investering: Skateanlegg på Tasta

I handlings- og økonomiplanen 2016 – 2019 bevilget bystyret kr 2,65 mill. til drift av skateanlegg på

Tasta, som ble ferdigstilt i 2016. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 0,125 mill. i

planperioden for å kompensere for helårseffekten av kostnadene.

224. Driftskonsekvens av investering: Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet

rehabilitering I handlings- og økonomiplanen 2016-2019 innvilget bystyret kr 0,9 mill. for å kompensere

reduserte billettinntekter for Stavanger svømmehall i perioden oktober 2016 – desember 2018. I

behandlingen av 2. tertialbehandling reverserte bystyret 2016-effekten av tiltaket, da

rehabiliteringsperioden ble endret til februar 2017 – april 2019. Rådmannen foreslår å øke budsjettet til

Idrett med kr 2,5 mill. i 2017, kr 2,8 mill. i 2018 samt redusere budsjettet for 2020 med kr 0,9 mill. for å

kompensere for endring i billettinntekter for perioden.

225-231. Etablering Stavanger bolig KF og Stavanger Utvikling KF

Budsjettekniske endringer som følge av etableringen av Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF.

Budsjettforslagene til foretakene finnes i kap. 8.

232. Skadedyrbekjempelse Stavanger eiendom

Det ble fremlagt en sak til KMU høsten 2015 (sak 130/15) om handlingsplan for rottebekjempelse,

basert på giftfrie løsninger. Bruk av giftfrie løsninger innebærer at det må avsettes ytterlige midler til

skadedyrbekjempelse da nåværende ramme er for liten. Utgiftene er beregnet til kr 3,0 mill., og foreslås

budsjettert med 25 % på avløp, 25 % på renovasjon, 25 % på eiendom (forvaltning bygg) og 25 % på Park.

Rådmannen foreslås å øke rammen med kr 0,75 mill. for å dekke Stavanger eiendom sin andel av

kostnadene.

233. Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg

I handlings- og økonomiplanen for 2016-2019 vedtok bystyret en opptrappingsplan for økt vedlikehold

av administrasjons- og formålsbygg i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne

opptrappingsplanen, med noe reduserte beløp, kr 6,2 mill. i 2017 og 2018 og kr 11,2 mill. i 2019 og 2020.

234. Forsikring bygg

Utgifter til forsikring av bygg øker og rådmannen foreslår en årlig økning på kr 0,2 mill. i planperioden.
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Kostnadsøkningen skyldes en kombinasjon av økte priser og økt volum.

235. Tiltakspakke økt sysselsetting

Stavanger eiendom fikk i fjorårets handlings- og økonomiplan kr 6,75 mill. av tiltakspakken fra staten

knyttet til økt sysselsetting. Tiltakspakken var kun ettårig, og midlene trekkes derfor inn fra og med

2017.

236. Driftskonsekvens av investering: Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK19

I forbindelse med rehabiliteringen av Olav Kyrresgate 19 er det behov for å leie 115 kontorplasser i

rehabiliteringsperioden. Bystyret innvilget kr 2,3 mill. til dette formålet i 2016. Rådmannen foreslår å

kompensere for de økte kostnadene med kr 4,55 mill. i 2017, kr 0,55 mill. i 2018, for deretter å trekke inn

midlene som tidligere er bevilget i resten av planperioden.

237. Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg

Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 10,55 mill. i 2017 til forvaltning, drift og vedlikehold

som følge av nye bygg som tas i bruk i planperioden, med en gradvis økning til kr 31,0 mill. i år 2020.

Beregningsmetoden er basert på middels sats etter Holte FDV nøkkelkalkyle. Middels sats innebærer

verdibevaring av bygningsmassen og forebygging av vedlikeholdsetterslep.

238. Fastledd, IVAR

Økningen i fastledd IVAR er basert på IVAR sin langtidsplan 2015-2019 samt fremskrevet

befolkningsmengde.

239. Mengdevariabelt ledd, IVAR

Økningen i mengdevariabelt ledd IVAR baseres på IVAR sin langtidsplan 2015-2019 og fremskrevet

vannforbruk iht. Hovedplan 2011-2022 (17 mill. m3 i 2022)

240. Bemanningsøkning iht. hovedplan

Bemanningsøkningen er i tråd med Hovedplan 2011-2022

241. Driftsutgifter/generell prisstigning

Det er lagt til en kostnadsøkning på 2 % hvert år i planperioden for å dekke generell prisstigning på kjøp

av varer og tjenester samt lønnsøkning. I tillegg er det justert i forhold til årsregnskapet for 2015.

242. Avskrivninger

Rådmannen foreslår å innarbeide en økning i avskrivningene på kr 0,55 mill. i 2017, samt en ytterligere

opptrapping til kr 2,33 mill. i 2020 basert på planlagt investeringsnivå.

243. Renter restkapital

Rådmannen foreslår at det innarbeides en reduksjon i renter restkapital på kr 0,98 mill. i 2017. Årsaken

er lavere rentesats enn fjoråret. Reduksjonen avtar i planperioden grunnet økte investeringskostnader,

og øker i 2020 med 0,22 mill. i forhold til 2016.

244. Bruk/avsetning til selvkostfond

Vannverket har pr 31.12.15 kr 22,0 mill. avsatt på bundne fond. For 2017 foreslås det disponert kr 2,32

mill. av disse midlene.

245. Gebyrer/gebyrøkning

Rådmannen foreslås å holde gebyrene uendret i 2017, da det er store verdier i selvkostfondet.

246. Fastledd, IVAR

Økningen i fastledd IVAR er basert på IVAR sin langtidsplan 2015-2019 samt fremskrevet

befolkningsmengde.
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247. Mengdevariabelt ledd, IVAR

Endringen i mengdevariabelt ledd IVAR baseres på IVAR sin langtidsplan 2015-2019 og antatt

avløpsmengde.

248. Bemanningsøkning iht. hovedplan

Bemanningsøkningen er i tråd med Hovedplan 2011-2022.

249. Driftsutgifter/generell prisstigning

Rådmannen foreslår å legge til en kostnadsøkning på 2 % hvert år i planperioden for å dekke generell

prisstigning på kjøp av varer og tjenester samt lønnsøkning. I tillegg er det justert i forhold til

årsregnskapet for 2015.

250. Avskrivninger

Rådmannen foreslår i innarbeide en økning i avskrivningene på kr 1,4 mill. i 2017, samt en ytterligere

opptrapping til 3,7 mill. i 2020 basert på planlagt investeringsnivå.

251. Renter restkapital

Rådmannen foreslår at det innarbeides en reduksjon i renter restkapital på kr 2,5 mill. i 2017. Årsaken er

lavere rentesats enn fjoråret. Reduksjonen avtar noe i planperioden grunnet økte investeringskostnader,

og ender i 2020 på kr 1,1 mill.

252. Bruk/avsetning til selvkostfond

Avløpsverket har pr 31.12.15 kr 20,5 mill. avsatt på bundne fond.  For 2017 foreslås det å bruke kr 2,6

mill. av fondet.

253. Gebyrer/gebyrøkning

Rådmannen foreslår ingen gebyrøkning i 2017.

254. Skadedyrbekjempelse Avløpsverket

Det ble fremlagt en sak til KMU høsten 2015 (sak 130/15) om handlingsplan for rottebekjempelse,

basert på giftfrie løsninger. Bruk av giftfrie løsninger innebærer at det må avsettes ytterlige midler til

skadedyrbekjempelse da nåværende ramme er for liten. Utgiftene er beregnet til kr 3,0 mill., og foreslås

budsjettert med 25 % på avløp, 25 % på renovasjon, 25 % på eiendom (forvaltning bygg) og 25 % på Park.

Rådmannen foreslås å øke rammen med kr 0,75 mill. for å dekke Avløp sin andel av kostnadene.

255. Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR

Det er foreslått en moderat økning i avfallsmengder og enhetspriser basert på beregninger utført av

Renovasjonen. Beløpet øker med kr 0,8 mill. i 2017 og øker opp til kr 4,5 mill. i 2020.

256. Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning

Økningen skyldes økt volum, samt økte lønnsutgifter og øvrige driftsutgifter. Beløpet øker med kr 2,85

mill. i 2017 og øker opp til kr 11,8 mill. i 2020.

257. Kalkulerte finanskostnader

Rådmannen foreslår at det innarbeides en økning i finanskostnader på mellom kr 0,1 og kr 0,2 mill. hvert

år i planperioden grunnet økte avskrivningskostnader.

258. Reduksjon av innkjøpte varer og tjenester

Rådmannen foreslår å redusere innkjøp av varer og tjenester til renovasjonen med kr 0,02 mill. i 2017,

en ytterligere reduksjon i 2018, for deretter å avta noe i 2019 og 2020. Reduksjonen skyldes i stor grad

overgang fra komposteringsanlegg til biogassanlegg. Dette medfører at innbyggerne kan bruke

plastposer istedenfor bioposer, som er vesentlig billigere.
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259. Gebyrer/generell gebyrøkning

Økningen i gebyrinntektene er en kombinasjon av økt volum og økt gebyrsats. Rådmannen foreslår å øke

gebyrene med 2,0 % i 2017.

260. Bruk/avsetning til selvkostfond

Renovasjonen har pr 31.12.15 kr 15,0 mill. på bundne fond. Rådmannen foreslår å disponere kr 1,1 mill.

av disse i 2017.

261. Skadedyrbekjempelse Renovasjon

Det ble fremlagt en sak til KMU høsten 2015 (sak 130/15) om handlingsplan for rottebekjempelse,

basert på giftfrie løsninger. Bruk av giftfrie løsninger innebærer at det må avsettes ytterlige midler til

skadedyrbekjempelse da nåværende ramme er for liten. Utgiftene er beregnet til kr 3,0 mill., og foreslås

budsjettert med 25 % på avløp, 25 % på renovasjon, 25 % på eiendom (forvaltning bygg) og 25 % på Park.

Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,75 mill. for å dekke renovasjonens andel av kostnadene.
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RÅDMANNENS FORSLAG

44  LLaannggssiikkttiigg  oommssttiilllliinngg  oogg  uuttvviikklliinngg
Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne

omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående i hele organisasjonen for å sikre effekt. I

all omstilling er utvikling av lederskap og ivaretakelse og utvikling av de menneskelige ressursene i organisasjonen

viktig. Kommunen må ha nødvendig kompetanse og evne til nytenkning og omstilling for å være handlekraftig i

møte med framtidige utfordringer.

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og
arbeidsmiljø
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44..11  TTvveerrrrggååeennddee  ssaattssiinnggeerr

I arbeidet med å levere gode tjenester står kommunen overfor utfordringer som krever større endringer

i arbeidsformer, tjenesteleveranser, kultur og samhandlingsmønstre. Disse må løses på tvers av

organisasjonen og i samhandling med aktører i omgivelsene. Internt i organisasjonen må det innføres nye

arbeids- og organisasjonsformer og etablerte praksiser må avlæres. Adferd hos den enkelte må endres,

og det må jobbes målrettet med kultur- og kompetansebygging. Leder- og medarbeiderutvikling skal

medføre økt kapasitet til utvikling og langsiktig omstilling. Ledere og medarbeidere skal gis tilgang til

praktiske verktøy, veiledning og støtte. Samarbeid med tillitsvalgte er avgjørende. Nedenfor følger en

nærmere beskrivelse av de tverrgående satsingene.

Forenkling, forbedring og effektivisering

Kommunen skal jobbe med forenkling, forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser og tjenester, og

organisasjonen skal videreutvikle en forbedringskultur som er til nytte for brukere og innbyggere.

Kommunen skal øke produktiviteten og forbedre resultatene. For å få dette til skal arbeidsprosesser

gjennomgås og forbedres med mål om at hverdagen skal bli enklere for innbyggere og næringsliv.

Rådmannen vil gjøre tilpasninger for at synergier og potensialer på tvers av fag- og ansvarsområder i

større grad blir realisert.

Et samlet oppdrag for forenkling, forbedring og effektivisering legges fram til politisk behandling i

starten av 2017.

Videreføring av digital innbyggerservice, nye nettsider, klarspråk og innovasjonsmidler er eksempler på

pågående aktiviteter som vil bidra inn i den tverrgående satsingen.

Digitalisering og smartby

Bruk av ny teknologi og digitalisering kan bidra vesentlig til økt produktivitet i kommunen, god

tjenestekvalitet og verdiskaping i samfunnet. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye,

forenkle og forbedre arbeidsprosesser og tjenester. Digitalisering forutsetter i de fleste tilfeller

omstilling. For realisering av gevinster ved bruk av digitale løsninger må arbeidsprosesser og

organisering være utformet slik at ansatte, innbyggere og næringsliv enkelt kan bruke løsningene.

For ta ut de effekter og muligheter ny teknologi gir, må digitalisering av kommunen samordnes og det må

være en koordinert innsats i hele organisasjonen. Det må være kultur for deling, samhandling og

fornying. Rådmannen har startet et arbeid som skal bidra til helhetlig styring og økt gjennomføring av

kommunens samlede digitaliseringsarbeid. I løpet av første halvår i 2017 fremmes en sak om

organisering og ledelse av digitaliseringsområdet i Stavanger kommune.

Etablering og videreutvikling av smartby-løsninger og smarte samfunn er en viktig satsing for byen og

regionen framover. Innovativ bruk av teknologi, innbyggerinvolvering og samarbeid med næringslivet

skal bidra til nye næringsveier og arbeidsplasser, bedre og mer effektive offentlige tjenester og en bedre

håndtering av samfunnsutfordringene. Utviklingen av smartby-løsninger skal ta utgangspunkt i

innbyggernes behov.
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Stavanger kommune skal ta en aktiv rolle i byens felles smartby-satsing. Kommunen skal tilrettelegge

arenaer for smartby-samarbeid, dele data og informasjon om utfordringer og behov, styrke muligheter

for innbyggerinvolvering og delta i utvikling og utprøving av løsninger. Smartby-arbeidet vil kreve

tilpasninger i arbeids- og styringsformer og tilføring av kapasitet og kompetanse. Rådmannen vil i 2017

utrede og gjennomføre tiltak for å styrke organisasjonens smartby-arbeid.

Videreføring av åpne data, innovative anskaffelser, velferdsteknologi, IKT-satsing i barnehage og skole

samt bruk av 3D-teknologi i byplanlegging er eksempler på pågående aktiviteter som skal gi viktige

bidrag inn i satsingen på digitalisering og smartby.

Innbyggerinvolvering og samskaping

Kommunens utfordringsbilder og scenarier for framtidige tjenestebehov gjør det nødvendig å tenke nytt

om hva som er kommunens rolle og hvordan oppgavene skal løses. En hovedtilnærming til disse

spørsmålene er økt involvering, medvirkning og samarbeid med innbyggerne. Det er ønskelig med

forventningsavklaringer, bredere kunnskap om behov og tilbakemeldinger om hva som fungerer i

praksis. Økt åpenhet og dialog bidrar til å bygge tillit og styrke den sosiale bærekraften i samfunnet.

Økt innbyggerinvolvering og samskaping vil omfatte både videreutvikling av dagens metoder og

utvikling av nye verktøy. Det vil berøre dialogen med enkeltindivider, grupper og organisasjoner.

Rådmannen har igangsatt flere tiltak for en styrket innbyggerinvolvering og utprøving av nye metoder og

arenaer for samarbeid. Kommunens satsing på klarspråk, Levekårsløftet, innovative anskaffelser, digital

innbyggerservice, Leve hele livet, Beboerlyst og Sentrumsplanen er alle gode eksempler på dette.

Tilrettelegging for økt samarbeid og medvirkning kan anta mange former som i ulik grad vil utfordre

dagens arbeids- og styringsformer. Fra de mer tradisjonelle formene for bruker- og

innbyggerinvolvering, til ulike typer av samskaping. Det er behov for å bygge kunnskap om hvordan nye

samarbeidsformer kan supplere dagens organisering på en hensiktsmessig måte. Rådmannen vil legge

fram en prinsippsak om innbyggerinvolvering, medvirkning og samskaping til politisk behandling i 2017.
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En handlekraftig organisasjon over tid er nødvendig for å nå dagens mål og samtidig legge til rette for

langsiktig omstilling og utvikling. Kommunen har som mål å opprettholde det økonomiske

handlingsrommet, arbeidskraften skal utnyttes best mulig ved at det er lavest mulig sykefravær og høy

andel heltidsansatte, organisasjonen skal ha kompetente og engasjerte ansatte og meldekulturen skal

forbedres som grunnlag for kontinuerlig forbedringsarbeid.

For at organisasjonen skal få til langsiktig omstilling og utvikling må organisasjonsform, struktur og

styringsmodell være egnet til å løse framtidige utfordringer. Rådmannen vil legge fram første fase for

gjennomføring av arbeidet med organiseringen av den overordnede administrative ledelsen i

begynnelsen av 2017. I de neste årene skal også organisasjonen klargjøres og istandsettes til etablering

av «nye Stavanger», basert på vedtak om å slå sammen Finnøy, Rennesøy og Stavanger fra 1. januar 2020.

Det skal etableres et system for lederopplæring og lederutvikling for å bidra til at kommunen har ledere

som kan møte kommunens utfordringer. For å legge til rette for gode arbeidsmiljø skal HMS

internkontroll arbeidet forbedres, arbeidet med å redusere sykefraværet skal styrkes og avvikssystem

og avviksbehandling skal forbedres. Det er flere ulike kompetansesatsinger innenfor de ulike

fagområdene, og felles kompetanse- og opplæringsplaner, kurs og opplæringsprogram skal prioriteres

for å bidra til at organisasjonen har nødvendig kompetanse i årene fremover.

Styrket satsing på ledelse og ledelsesutvikling

God ledelse er vesentlig for at Stavanger kommune skal nå sine mål, være handlekraftig, og evne å endre

og tilpasse seg nye rammer. For å utvikle et godt lederskap som utøver ledelse i tråd med kommunens

styringsmodeller og ledelsesprinsipper, skal det utarbeides et system for lederopplæring og -utvikling.

Systemet skal legge til rette for at ledere på ulike nivå og i ulike deler av organisasjonen får tilpasset

opplæring, oppfølging og utvikling. Dette innebærer forutsigbarhet i opplæring og utvikling, og gir

samtidig mulighet til å variere innhold i forhold til endringer i kommunes rammebetingelser,

organisering, struktur og satsingsområder. I neste planperiode vil for eksempel ledernes kompetanse

omkring digitalisering, endring, innovasjon, smartby, samskaping og innbyggerinvolvering være aktuelle

satsinger.

Oppbygging av et system for lederopplæring og -utvikling, etablering av moduler og elementer i

systemet og organisering og gjennomføring av de ulike opplærings- og utviklingsprogrammene krever

dedikerte ressurser over tid. Skal det utvikles gode ledere må det tilføres tilstrekkelig med ressurser til

arbeidet. Første fase av arbeidet vil foregå ved en dreining av intern ressursbruk innenfor dagens

budsjettrammer.

Sykefravær/sykefraværsoppfølging

Sykefraværet i Stavanger har de siste årene vært på rundt 7-8 %, noe som er over målkravet om 6 %.

Sykefraværet varierer mellom de ulike virksomhetene og enhetene, og det er flere som har et

sykefravær over 10 %. Et høyt sykefravær reduserer gjennomføringskraften, påvirker arbeidsmiljøet og

medfører økte kostnader for organisasjonen.
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I arbeidet med å redusere sykefraværet og dermed øke arbeidskraftsutnyttelsen og forebygge utstøting

er det nødvendig å ha en helhetlig tilnærming til nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging. Ledernes

systematiske arbeid med arbeidsmiljø og HMS er av grunnleggende betydning for å oppnå reduksjon i

fravær. Det er utarbeidet en forebyggings- og tilretteleggingspolicy som viser ønsket praksis for

tilrettelegging ved behov, og ledere rapporterer jevnlig hvordan de følger opp sykefravær i egen

virksomhet. HMS-gruppen skal delta i arbeidet. Gode data om sykefraværsutvikling,

bemanningsutvikling, avviksrapportering og andre HR-data brukes for å identifisere områder der det er

viktig å sette inn nye tiltak eller oppfølging. Arbeidet skal styrkes gjennom omprioritering av ressurser.

HMS internkontroll

Godt arbeidsmiljø og kompetente og engasjerte medarbeidere er viktig for å nå organisasjonens

målsettinger. Dette fordrer forståelse for, kompetanse om og gode tilrettelagte systemer for HMS- og

forbedringsarbeid. Det er startet et arbeid med å forbedre HMS-systemet, noe som inkluderer

retningslinjer og roller for HAMU/AMU/HMS-grupper, gjennomgang av organisasjonens systematiske

HMS-arbeid og HMS-håndboken. Ledere, medarbeidere, vernetjenesten og tillitsvalgte på alle nivå skal

gis et bedre grunnlag for og flere verktøy i arbeidet med å legge til rette for gode arbeidsmiljø og

leveranser. I 2017 skal det tilrettelegges for endringer og nye retningslinjer og systemer skal

implementeres. Det skal utarbeides og gjennomføres ulike kurs og opplæringsprogram for aktuelle

målgrupper. Arbeidet planlegges innenfor dagens budsjett, men medfører en dreining av ressursbruk til

dette formålet.

Avvik og avviksbehandling

I oppfølgings- og forbedringsarbeidet må det både være gode systemer for varsling av avvik og god

meldekultur. Tjenesteområdene har tilkjennegitt et stort behov for forbedring av avvikssystemet og økt

systematikk og oppfølging av avviksbehandling slik at dette blir en bedre del av områdenes

forbedringsarbeid. Dagens avvikssystem, Synergi, må enten oppgraderes eller det må anskaffes et nytt

system. Dagens system tilfredsstiller ikke kravene til brukergrensesnitt, avviksbehandling og

rapportering. Rådmannen har  innarbeidet midler til anskaffelse av nytt/oppgradering av eksisterende

avvikssystem (http://hop2017.stavanger.kommune.no/3-okonomiske-rammebetingelser-og-prioriteringer/3-8-forslag-til-investeringsbudsjett-2017-2020

/#linje-115).

Det skal også legges bedre til rette for organisasjonens bruk av avvikssystemet i oppfølgings- og

forbedringsarbeid gjennom opplæring av ledere, verneombud og tillitsvalgte. Dette må kombineres med

arbeid knyttet til åpenhet og god meldekultur. Strukturer og roller knyttet til forbedringsarbeidet må

etableres og tydeliggjøres, og rapporterings- og analysearbeidet skal styrkes. Dette er i tråd med

tidligere beslutninger om behov for forbedringer knyttet til bruk av avvikssystem i oppfølgings- og

forbedringsarbeid. Rådmannen har innarbeidet ressurser for gjennomføring av dette arbeidet.

(http://hop2017.stavanger.kommune.no/3-okonomiske-rammebetingelser-og-prioriteringer/3-9-forslag-til-driftsbudsjett-2017-2020/#linje-59)

 

156



RÅDMANNENS FORSLAG

55  OOppppvveekksstt  oogg  lleevveekkåårr
Økende sosial ulikhet i levekår, levevaner og helse må i størst mulig grad begrenses. Satsingen på forebygging og

tidlig innsats som fremmer egenmestring og god folkehelse skal videreføres og styrkes. Redusert økonomisk

handlingsrom krever langsiktige tiltak og omstillinger.

5.1 Innledning

5.2 Barnehage

5.3 Skole

5.4 Barn og unge

5.5 Levekår

5.6 Samfunnsmedisin
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55..11  IInnnnlleeddnniinngg

Stavanger kommune skal ha gode velferdstjenester til sine innbyggere. Det er imidlertid nødvendig å

dempe forventningene til økte tjenestestandarder. Det er ikke mulig å innfri stadig større forventninger

om høyere kvalitet og mangfold i tjenestetilbudet. Prioriteringene innenfor handlingsplanperioden

innenfor oppvekst og levekår er tilpasset forventede demografiske endringer og redusert økonomisk

handlingsrom og forankret i overordnede mål og strategiske valg som framgår av kapittel 2.

Befolkningsutvikling og dimensjonering av tjenester

Gode og tilpassede kommunale tjenester er viktig for innbyggernes livskvalitet, velferd og folkehelse, og

gir kommunen et viktig konkurransefortrinn for befolkningsvekst og økning i antall arbeidsplasser. Det

er derfor viktig å opprettholde og videreutvikle et faglig godt og riktig dimensjonert tjenestenivå også i

økonomisk trangere tider.

Prognoser for befolkningsutviklingen gir varierende anslag for kortsiktig og langsiktig dimensjonering av

de kommunale tjenestene. Kapasitetsbehovet innen barnehage og skole følger direkte av antall barn og

unge. Det gjelder ikke i samme grad for kommunes øvrige tjenester.

I fireårsperioden forventes markant færre barn i førskolealder og bare en mindre økning i antall barn i

skolealder. Antall yngre eldre (67-79 år) med relativt små bistandsbehov øker mye, mens de eldste eldre

(80 år og eldre) først øker vesentlig i antall etter kommende fireårsperiode.

Stavanger kommune har full barnehagedekning etter barnehagelovens definisjon. Rådmannen arbeider

kontinuerlig med å finne balansen mellom antall tilgjengelige barnehageplasser og antall barn med rett

til plass. Ved ledig kapasitet i forhold til det dimensjonerte antall plasser, tildeles barn uten lovfestet rett

barnehageplass i supplerende opptak gjennom året. Rådmannen vil redusere antall barnehageplasser

som følge av synkende barnetall. Tilpasningsarbeidet skal ta hensyn både til barnehagenes standard og

geografiske fordeling i forhold til etterspørselen.

Til tross for moderat elevtallsøkning, blir kapasiteten ved enkelte skoler likevel presset, gjerne i kortere

overgangsperioder. Midlertidige modulbygg foreslås her som en løsning.

Rådmannen vurderer dekningen av plasser for heldøgns pleie og omsorg som tilstrekkelig i

fireårsperioden. I samsvar med Leve HELE LIVET-satsingen er kommunen i gang med å dreie tjenestene

mer i retning av hjemmebaserte tjenester, slik at behovet for sykehjemsplasser blir mindre.

Dekningsgraden for heldøgnsomsorg til eldre over 80 år vil være på 24,6 prosent i 2017 og 2018, økende

til 24,7 prosent i 2019 for så å gå ned til 24,3 prosent i 2020. Nedgangen skyldes økningen i antall eldre,

og ikke en reduksjon i sykehjemsplasser.

De mest sentrale planverktøyene for dimensjonering av tjenestene er:

Barnehagebruksplan (rulleres årlig)

Skolebruksplan (rulleres årlig)

Omsorgsbygg 2030 (skal ferdigstilles i løpet av 2017)
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God oppvekst – ruste barn og unge for framtiden

Gjennom gode tjenestekvaliteter i barnehage, skole og oppvekstmiljø skal kommunen bidra til å ruste

barn og unge til å bli aktive deltakere i samfunns- og arbeidsliv. Barnehagen og skolen skal gi barn og

unge kompetanse som gjør dem i stand til å mestre utfordringer og oppgaver de vil møte i videregående

skole, arbeidsliv og på andre samfunnsarenaer.

I planperioden foreslår rådmannen å videreføre satsing for å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på

barnehagetilbudet. Lovfestet rett til barnehageplass og retten til spesialpedagogisk hjelp blir ivaretatt.

Tverrfaglig samarbeid mellom barnehage, barnevern, PPT, fysio- og ergoterapitjenesten samt

helsestasjonstjenesten for å sikre at Rett hjelp tidlig videreføres. Allerede vedtatte organisatoriske

tilpasninger og effektivisering av kvaliteten på området styrket barnehagetilbud fortsetter.

Ansattes kompetanse er en av nøkkelfaktorene for å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på

tilbudet i barnehage og skole. Rammene til kompetanseutviklingstiltak foreslås økt i 2017. På

barnehageområdet er tiltakene knyttet til satsingsområdene i Stavangerbarnehagen og kvalitetsplanen

Stadig bedre, og omfatter alle ansatte i barnehagen. På skoleområdet prioriteres videreutdanning

gjennom deltakelse i den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet. Skolenes kompetanse i å tilpasse

opplæringen til elever med stort læringspotensial og elever med flerspråklig bakgrunn, skal også styrkes.

Kvaliteten på tilbudet i barnehage henger også nøye sammen med tilstrekkelig antall pedagogiske ledere

med godkjent utdanning. Å rekruttere og beholde pedagogiske ledere prioriteres fortsatt.

Våren 2017 settes den femte lokale rektorskolen i gang. Rektorutdanningen har vært viktig for

rekrutteringen av kompetente skoleledere i Stavanger. Ca. 40 % av virksomhetslederne i de kommunale

barnehagene har innen 2016 gjennomført nasjonal styrerutdanning. Andre runde med lokal

barnehagelederskole er igangsatt. Disse tiltakene er viktige i arbeidet med å rekruttere og beholde

dyktige ledere og styrke kvaliteten på barnehageområdet.

Samfunnsgevinsten av tidlig innsats i barnehage og skole er stor. Institusjoner med høy faglig kvalitet

bidrar til gode oppvekst- og læringsvilkår både i barnehage- og skoletiden og senere i utdanningsløpet.

Gjennom kvalitetsplaner for barnehage, skole og SFO har Stavanger kommune stor oppmerksomhet på

kvalitet og målrettede tiltak i virksomhetene.

Spesialundervisning og andre støttetiltak skal settes inn tidlig og være intensive, slik at barn kommer

raskt videre i sin læring og utvikling. Prosjektet Eg vil lære! har som mål at barn som lever i familier med

lav inntekt skal oppnå skoleresultater i tråd med sitt evnenivå. Foreldre og barn får tilbud om

systematisk tverrfaglig oppfølging i hjem og skole. Prosjektet forventes avsluttet våren 2018, og det må i

2017 tas stilling til om prosjektet skal inn i ordinær drift.

Det er et viktig mål at unge skal fullføre og bestå videregående opplæring. Gjennomføring av VG1 er

blant indikatorene som Stavangerskolen måler kvalitet ut fra. Forebygging og tidlig innsats står sentralt i

Stavanger kommunes arbeid for å sikre at flere elever gjennomfører videregående opplæring. Stavanger

kommune er opptatt av å fortsette å videreutvikle samarbeidet med Rogaland fylkeskommune.

Samarbeidet kan bidra til at flest mulig elever gjennomfører videregående opplæring.

Å kunne leve sammen i et samfunn med ulikhet og mangfold vil bli stadig viktigere i årene som kommer.

Tiltak som bidrar til inkludering og integrering og som hever oppvekstinstitusjonenes kompetanse i å

tilrettelegge for et økende språklig, sosialt og kulturelt mangfold, vil derfor være høyt prioritert i

planperioden.

Mestring og god helse gjennom hele livet

Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv lengst mulig: Leve HELE
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LIVET. Gjennom forebygging, rehabilitering, velferdsteknologi og sosiale nettverk skal den enkelte

bruker støttes i å ha et aktivt liv med god livskvalitet framfor å bli passiv mottaker av hjelp og pleie.

Evaluering av hverdagsrehabilitering 2012 – 2015 viser at tilbudet har effekt på brukernes

funksjonsnivå i alle aldersgrupper, og størst effekt blant brukerne i alderen 60-69 år.

Målgruppen for hverdagsrehabilitering er derfor senket til 60 år. I 2017 skal flere nye brukere som søker

helse- og omsorgstjenester for første gang tilbys hverdagsrehabilitering.

Det er et mål at også yngre brukere med omfattende og sammensatte helseutfordringer får god

rehabilitering. Stavanger kommune har fått statlige midler til planlegging av interkommunalt ambulant

rehabiliteringsteam denne målgruppen.

Brukere i høy alder og med omfattende behov for tjenester skal også kunne bo hjemme med god

livskvalitet. Dette betyr nye måter å jobbe på for hjemmebaserte tjenester. Oppfølgingsteam skal prøves

ut for denne målgruppen.

Strategi for implementering av velferdsteknologi skal revideres i 2017. Nye langsiktige mål skal

defineres, spesielt knyttet til mestring og Leve HELE LIVET. Ny strategi skal utarbeides i 2017 og følges

opp av en konkret handlingsplan med delmål, tiltak og resultatmål slik at flere brukere blir selvstendige,

trygge og aktive.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter i Helsehuset Stavanger skal videreutvikles for å støtte opp om

omstilling i hjemmetjenesten.

Hjemmebaserte tjenester er godt i gang med et omfattende omstillingsarbeid. Et ledd i

omstillingsarbeidet er omorganiseringen av hjemmebaserte tjenester der bofellesskapene skilles ut fra

hjemmebaserte tjenester og etableres som egne virksomheter. Fra 1.1.2017 reduseres antall

virksomheter innen hjemmebaserte tjenester fra seks til fire, slik at de hjemmebaserte tjenestene

dekker de samme geografiske områdene som helse- og sosialkontorene. Rådmannen forventer at dette

vil styrke samhandlingen mellom helse- og sosialkontorene og de hjemmebaserte tjenestene, og styrke

Leve HELE LIVET-satsingen.

Redusere sosial ulikhet

Folkehelsearbeidet skal bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller og fremme innbyggernes helse. Dette

forutsetter samarbeid på tvers av fag, forvaltningsnivåer og med frivillig sektor. Strategiplan for

folkehelsearbeidet 2013-2029 er kommunens styringsverktøy i folkehelsearbeidet. Gjennom mål,

utvalgte satsingsområder og strategier trekker den opp kursen for kommunens langsiktige arbeid med å

utvikle en mer helsefremmende by.

Folkehelseloven fra 2012 pålegger kommunene å ha løpende oversikt over folks helse og levekår. Ved

årsskiftet 2016/2017 skal det utarbeides et skriftlig oversiktsdokument som dokumenterer folkehelsen

i Stavanger. Folkehelseplanen er planlagt rullert i 2017.

Barn og unge er en hovedmålgruppe i folkehelsearbeidet. Utdanningsnivå er identifisert som en av de

viktigste faktorene for helseatferd. Barnehager og skoler er derfor sentrale arenaer for utvikling av

holdninger og sosial utjevning av helse. Skolehelsetjenesten må fortsatt styrkes.

Egenbetalingstjenester som barnehage, SFO og fritidsaktiviteter er viktige arenaer for utjevning av

sosiale ulikheter, men kan forsterke de samme ulikhetene dersom foreldre av økonomiske årsaker

trekker barna ut av disse arenaene. Det er derfor viktig, særlig i en periode med økende arbeidsledighet,

å styrke barneperspektivet i Nav.
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Levekårsundersøkelsene viser at levekårene i Stavanger er gode, men inntektsulikhetene er større i

Stavanger enn i landet for øvrig. Forskjellene mellom levekårssonene med de største og minste

utfordringene har økt de siste årene. I områder med større levekårsutfordringer er det særlig behov for

samordnet innsats og tverrfaglig samarbeid.

Levekårsløftet i nordøstre del av Storhaug er iverksatt for å bedre levekårene i denne delen av byen.

Gjennom områdesatsingen skal kommunen, i samarbeid med lokale ressurser, bidra til fysiske, sosiale og

miljømessige forbedringer over tid. Arbeidet i Storhaug bydel fortsetter ut 2017, og skal deretter

videreføres til Hillevåg bydel.

Stigende arbeidsledighet i regionen, spesielt blant unge, fører til at flere har behov for økonomisk

bistand til bolig og livsopphold. Kommunen iverksetter aktivitetstiltak for å motvirke at ungdom blir

passive stønadsmottakere. Tiltakstyper og omfang må tilpasses utviklingen i ungdomsledigheten.

Sirkulasjon i den kommunale boligmassen skal fortsatt tilstrebes, samtidig som det tas hensyn til

stabilitet for barnefamilier.

Gode tjenester til personer med behov for bistand og oppfølging

Utsatte barn og unge skal få tidlig og rett hjelp. Målet er at alle barn skal få vokse opp i et miljø med gode

relasjoner, trygghet og omsorg.

Gjennom språkstimulering i barnehagen, og ekstra støttefunksjoner for vanskeligstilte barn og unge, skal

barn og unge sikres grunnlag for god oppvekst og videre læring i skole, utdanning og arbeidsliv.

Barnekonvensjonen i praksis

Målet med Sjumilssteget er å få kommunene i Norge til å ta i bruk FNs barnekonvensjon i det daglige arbeidet.

Sjumilssteget har plukket ut sju artikler i barnekonvensjonen som vi ønsker at kommunene fokuserer på. Slik håper vi

at det blir enklere for kommunene å bruke barnekonvensjonen når de planlegger og kvalitetssikrer sine tjenester til

våre barn og unge. Her kan du lære mer om sjumilsstegsmodellen vi har utviklet og om aktuelle tema og

problemstillinger vi arbeider med. Sjumilsstegsarbeidet spredt til alle fylkesmannsembeter i Norge.

FNs barnekonvensjon er førende for arbeidet rettet mot barn og unge i kommunen. Sjumilssteget er et

felles løft for god oppvekst i Rogaland og en nasjonal satsing. Sjumilssteget handler om å konkretisere

artiklene i Barnekonvensjonen for praktisk bruk i kommunens tjenesteutvikling.

Boligsosial handlingsplan har som visjon at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø.

Utbyggingsprogrammet og kommunens kjøp og salg av boliger skal både bidra til bedre boligdekning og

til utjevning av forskjellene mellom levekårssonene i byen.

Stavanger kommune og Husbanken har inngått Programavtale for Husbankens kommuneprogram Bolig

for velferd 2016-2020. Avtalen legger rammer for langsiktig og forpliktende samarbeid mellom partene i

gjennomføringen av den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid: Bolig for velferd 2014-2020.

Stavanger kommune skal ha særlig fokus på hovedmålene: Alle skal ha et trygt sted å bo, skal få hjelp til å

mestre boforholdet og den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv. Husbanken tilbyr et eget

storbyprogram og Stavanger skal delta sammen med Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen.

Det er planlagt bygging og drift av nye boliger i bofellesskap for brukere som har behov for

heldøgnstilbud. Etablering av flere arbeids- og aktivitetstilbud på dagtid er også en viktig oppgave i

planperioden.

Bofellesskapene for mennesker med psykiske lidelser og ROP-lidelser (rus og psykiatri) skilles ut fra

hjemmebaserte tjenester og etableres som egen virksomhet. Det samme gjelder bofellesskapene for
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mennesker med utviklingshemming. Dette skal bedre helhetlig styring og ledelse av bofellesskapene.

Inkludering og integrering

Over 22 prosent av innbyggerne i Stavanger hadde innvandrerbakgrunn per 1.1.2016. Befolkningen i

Stavanger blir stadig mer mangfoldig, og brukergruppene for kommunens tjenester blir mer heterogene.

Kommunen må utvikle et likeverdig tjenestetilbud som skal bidra til å motvirke sosiale forskjeller og

dårlige levekår.

Likeverdige tjenester til alle betyr ikke like tjenester til alle. Det betyr tilrettelagte tjenester for den

enkelte og for ulike grupper. Å tilby likeverdige tjenester handler om reell brukerinnflytelse, en reell

tilgang til tjenestene, relevant og forståelig informasjon, god kommunikasjon med brukere og kunnskap

om diskriminering og hva det vil si å jobbe likeverdig. Et likeverdig tjenestetilbud er en forutsetning for å

skape tillit blant byens innbyggere.

Stavanger formannskap har fattet vedtak om å bosette 796 flyktninger i perioden 2016-2017, derav 205

enslige mindreårige og 244 syriske overføringsflyktninger. Grunnet lave ankomster av asylsøkere i 2016

er det nasjonale bosettingsbehovet for 2017 nedjustert. I oktober 2016 sendte Integrerings- og

mangfoldsdirektoratet (IMDi) nytt anmodningsbrev der de ber Stavanger kommune om å redusere

vedtaket for 2017 fra 430 flyktninger, inkludert 125 enslige mindreårige til 300 flyktninger, inkludert 40

enslige mindreårige. Av de 40 plassene ønsker IMDi at Bufetat skal disponere 20 til enslige mindreårige

under 15 år. Nytt vedtak for 2017 vil bli fattet i løpet av desember 2016.

Store variasjoner i antall asylsøkere som kommer til Norge fra år til år, stiller kommunen overfor store

utfordringer. Kommunen har økt ressursene i bosettings- og integreringsarbeidet for å bosette det

antallet flyktninger som Stavanger hadde forpliktet seg til i 2017. Det er behov for fleksibilitet i både

bemanning og ressurser da flyktningsituasjonen endrer seg fort.

Det er en utfordring å skaffe tilstrekkelig med arbeidspraksisplasser. Arbeidet med å bosette og

integrere enslige mindreårige vil fortsatt ha høy prioritet. Det er viktig å få et godt system for samarbeid

med frivillige som ønsker å bidra overfor de flyktningene som bosettes og skal etablere seg som

innbyggere i Stavanger.
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 5 OPPVEKST OG LEVEKÅR

55..22  BBaarrnneehhaaggee

55..22..11  BBaarrnneehhaaggee

Tjenestebeskrivelse

Barnehagene gir et pedagogisk tilbud til barn i alderen 1–5 år.

Kommunen har plikt til å tilby alle barn med lovfestet rett en barnehageplass, jf. barnehageloven § 12a. Per september

2016 har 7631 barn plass i barnehage, i hovedsak ordinære heldagsplasser. Rundt 1/3 av plassene tilbys i private

barnehager og ca. 2/3 i kommunale.

I tillegg har kommunen spesielt tilrettelagte avdelinger for barn med store funksjonsvansker (STA-avdelinger),

innføringsbarnehage ved Johannes læringssenter og åpne barnehager.

Kommunen har full barnehagedekning etter departementets definisjon. Barnehagebruksplanen, som blant annet

viser kommunens samlede kapasitet på barnehageområdet sett opp mot framtidig behov for plasser, er styrende for

aktivitetsnivået på barnehageområdet. Planen er også styrende for arbeidet med å oppnå en bedre fordeling av

plassene i de enkelte bydelene, robust ledelse, videre utbygging, rehabilitering og eventuell sanering av uegnede bygg.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Dimensjonering

Antall barnehageplasser skal dimensjoneres slik at alle barn med rett får plass. Etter endringer i

barnehageloven fra 1. august 2016 er rett til plass utvidet til også å gjelde barn som fyller ett år i

september eller oktober.

På grunn av overkapasitet i enkelte bydeler og befolkningsnedgang i denne aldersgruppen er det behov

for å redusere antall barnehageplasser, noe som betyr at rådmannen fra høsten 2017 må

neddimensjonere aktiviteten ved å avvikle driften av noen barnehager. Rådmannen vil sørge for å

gjennomføre gode og åpne prosesser overfor brukerne og ansatte ved aktivitetsnedgang.

Rådmannen prioriterer arbeidet med å dimensjonere plassene i tråd med barnehagebruksplanen.

Kommunen har en kompleks barnehagestruktur med ujevn dekningsgrad per bydel. Det er behov for å

analysere og planlegge for framtidige investeringer og effektiv drift av tjenesteområdet. For å sikre god

samordning, planlegging og ressursbruk, er det behov for å styrke kommunens ressurser til rullering og

oppfølging av barnehagebruksplanen. Ressursen er tenkt koordinert med en tilsvarende

planleggingsressurs på skoleområdet.

Kvalitetsutvikling

Rådmannen foreslår å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på det ordinære barnehagetilbudet, på

styrket barnehagetilbud til barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og på tiltak rettet mot flerspråklige

barn. Prioritering av tidlig innsats og forebyggende tiltak blir videreført.

Som eier og lokal tilsynsmyndighet har rådmannen som mål å videreutvikle kvaliteten og redusere

variasjonene i kvaliteten, slik at barn får et mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av hvilken barnehage.
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Rådmannen vil i planperioden prioritere å videreutvikle og forbedre kommunens kvalitetssystem og

tilsynssystemet.

Rekruttere og beholde barnehagelærere

Andelen pedagogiske ledere med godkjent utdanning i henhold til krav i barnehageloven har hatt en

positiv utvikling de siste årene. Andelen pedagogiske ledere og styrere med godkjent utdanning har økt

fra 85,6 % i 2013 til 90,6 % i 2015, en økning på 5 prosentpoeng. Målet på 100 % er innen rekkevidde.

Personalets pedagogiske kompetanse er en av de viktigste kvalitetsfaktorene. Derfor vil rådmannen

videreføre tiltak for å rekruttere og beholde pedagogiske ledere, og stimulere ansatte til å ta

barnehagelærerutdanning.

Felles kvalitetsplattform

Stavangerbarnehagen har en felles kvalitetsplattformen som er gjeldende for alle barnehagene i Stavanger.

Barn i Stavangerbarnehagen skal bli sett og møtt av kompetente voksne som legger til rette for barns helhetlig

utvikling.  Personalets pedagogiske kompetanse er en av de viktigste kvalitetsfaktorene for innholdet i barnehagen.

Det viktigste i dette arbeidet er at kvaliteten sikres i alle ledd og når helt frem til alle barn.

Stavangerbarnehagens kvalitetsplattform er et viktig virkemiddel for å styrke kvaliteten i barnehagene, og redusere

kvalitetsvariasjoner mellom barnehager. Den felles kvalitetsplattformen for alle barnehagene i kommunen innebærer

at alle ansatte skal inneha en gjennomgående basiskompetanse innen fire kvalitetssøyler:

Språkkompetanse

Relasjonskompetanse

Interkulturell kompetanse

Kompetanse om tidlig innsats

Satsningsområdene er valgt fordi de er grunnleggende og utviklingsfremmende for barnets utvikling, læring og

danning. Kvalitetssøylene er forankret i nasjonale og lokale føringer. Vår kvalitetsplattform skal også være kjent for

foreldre, som vil bli tilbudt foreldrekurs om satsningsområdene.

Stavangerbarnehagen – en felles kvalitetsplattform videreføres

Rådmannen foreslår å videreføre satsingen på Stavangerbarnehagen. Den felles kvalitetsplattformen  er

et viktig virkemiddel for å styrke kvaliteten i barnehagene, redusere kvalitetsvariasjoner mellom

barnehager og sikre et likeverdig tilbud for alle barn.

I 2016 ble en pedagogisk IKT-strategi i barnehagen utarbeidet ved hjelp av kommunale

innovasjonsmidler. Rådmannen viderefører satsingen ved å implementere planen i barnehagene.

Satsingen på kvalitet og kompetanse på barnehageområdet videreføres, og rådmannen opprettholder

planlagt styrking av rammen med kompetansetiltak med kr 1 mill. i 2017. Dette for å sikre

implementering av revidert Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver i alle barnehagene, samt

opprettholde og styrke den faglige kvaliteten i barnehagene.

Styrket barnehagetilbud

Kostnadsnivået for styrket barnehagetilbud er betydelig høyere i Stavanger kommune enn i øvrige

ASSS-kommuner. Behovet for tilbud i spesielt tilrettelagte avdelinger (STA) varierer noe fra år til år, men

er relativt stabilt. Det har vært en økning i antall barn som får logopedhjelp som utføres av PPT.

Nye lovkrav i barnehageloven gir PPT plikt til å bistå barnehagene med kompetanse- og

organisasjonsutvikling. Rådmannen foreslår å finansiere dette ved å disponere merinntekten som følge

av endring i lovverk hvor fritak fra foreldrebetaling for timer med spesialpedagogisk hjelp faller bort.
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Rådmannen fortsetter å prioritere arbeidet med organisatoriske tilpasninger og effektivisering av

driften av styrket barnehagetilbud.

Minoritetsspråklige barn

Barnehagen er en viktig integreringsarena. Kommunens mål er at deltakelsen blant minoritetsspråklige

barn i barnehage skal være på samme nivå som for samtlige barn 1-5 år i kommunen. Deltakerandelen

for samtlige barn var 89 % i 2015. Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til

innvandrerbarn 1-5 år var bare 65,6 % i 2015, en nedgang på 2 prosentpoeng fra 2013.

Deltakerandelen for minoritetsspråklige barn i Stavanger er noe lavere enn landsgjennomsnittet og i

forhold til kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Rådmannen vil vurdere mulige tiltak som

kan øke deltakerandelen.

Budsjettramme for Barnehage 2017-2020

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

55..22..22  RReessssuurrsssseenntteerreett

Tjenestebeskrivelse

Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud gir spesialpedagogisk hjelp og oppfølgingstimer til private og

kommunale barnehager i Stavanger ut fra enkeltvedtak etter barnehagelovens § 19.

Per august 2016 får 320 barn hjelp av Ressurssenter for styrket barnehagetilbud. Dette er en nedgang på ca. 25 barn

fra august 2015. Selv med denne nedgangen, har antall timer med spesialpedagogisk hjelp gått opp. Det estimeres en

økning på 100-150 barn med behov for spesialpedagogisk hjelp i løpet av barnehageåret 2016/17.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 1 076 008 1 076 008 1 076 008 1 076 008

  Endringer:        

84 Kompetanseheving 1 000 1 000 1 000 1 000

85
Tilskudd private barnehager, effekt av ny
beregningsmetode

-3 300 -7 600 -8 500 -8 500

86 Justering av aktivitetsnivå 5 000 -25 000 -25 000 -25 000

87
Tilrettelegge tilbudet for barn med særlige
behov

1 200 1 500 1 500 -

88
Bortfall av moderasjon for tilrettelagt
barnehagetilbud

-1 200 -2 300 -2 300 -2 300

89 Økt foreldrebetaling -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

90 Effektiviseringskrav Barnehage -4 900 -4 900 -4 900 -4 900

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 1 068 808 1 033 708 1 032 808 1 031 308

Tabell 5.1 Budsjettramme for Barnehage 2017-2020, tall i 1000 kr.
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Effektiv utnyttelse av ressursene

Rådmannen har som mål å opprettholde og videreutvikle senterets primærtjeneste, som er å gi

spesialpedagogisk hjelp til de barna som etter sakkyndig vurdering og enkeltvedtak har rett på det.

Arbeidet med organisatoriske tilpasninger, effektivisering av driften og satsingen på et robust fagmiljø

videreføres. Tilpasning og effektivisering ses i sammenheng med effektivisering av de øvrige tiltakene

innen styrket barnehagetilbud. På grunn av økningen i antall timer til spesialpedagogisk hjelp per barn,

foreslår rådmannen en økning i rammen til ressurssenteret på kr 2 mill.

Budsjettramme for Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud 2017-2020

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 63 502 63 502 63 502 63 502

  Endringer:        

108 Økt aktivitet styrket barnehagetilbud 2 400 2 400 2 400 2 400

109
Effektiviseringskrav Ressurssenteret for
styrket barnehagetilbud

-400 -400 -400 -400

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 65 502 65 502 65 502 65 502

Tabell 5.2 Budsjettramme for Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 2017-2020,
tall i 1 000 kr
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55..33  SSkkoollee

55..33..11  SSkkoollee  oogg  SSFFOO

Tjenestebeskrivelse

Grunnskolen i Stavanger gir opplæringstilbud til alle barn og unge som er bosatt i kommunen.

Opplæringen tilpasses evner og forutsetninger hos den enkelte, og skolen samarbeider med foreldrene om elevenes

læring. Elever som ikke har, eller kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett på

spesialundervisning. Elever som ikke kan tilstrekkelig norsk til å følge den ordinære opplæringen har rett til særskilt

språkopplæring. Skolefritidsordningen (SFO) er et fritidstilbud før og etter skoletid for elever på 1.-4. trinn og for

funksjonshemmede elever opp til 16 år.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Tilpasning til redusert ramme – effektivisering og omstilling

Også i 2017 vil skolene måtte justere aktivitetsnivået for å tilpasse virksomheten til reduserte rammer.

Stavangers netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev ligger likevel fortsatt noe over

gjennomsnittet i ASSS-nettverket. Selv om skolene vil få en utfordring med å nedjustere rammene,

mener rådmannen det er rom for å sette ambisiøse mål for kvaliteten i skole og SFO.

Prisene i skolefritidsordningen foreslås økt med 2,5 % fra 1. august 2018.

Videreutvikle kvaliteten i skole og SFO

Nye kvalitetsplaner for skole og SFO skal implementeres i handlingsplanperioden. I de nye planene

videreføres satsingen på å utvikle elevenes lesekompetanse og matematiske kompetanse. Samtidig er

medborgerkompetanse og sosialt medansvar løftet fram som et overordnet utviklingsområde i både

skole og SFO.

Arbeidet med å ta i bruk verktøyet PULS for kvalitetsvurdering og skoleutvikling fortsetter. Skolene

bruker PULS for å utvikle sin praksis og sikre den enkelte elev et best mulig opplæringstilbud. Fire skoler

er også med i et nasjonalt prosjekt for å videreutvikle funksjonalitet og bruksområde for systemet.

Rådmannen vil i 2017 evaluere ordningen med driftsstyrer ved skolene. Erfaringen med ordningen vil da

bli sett opp mot kostnadene.

Elevenes læringsmiljø – tiltak for å forebygge og håndtere mobbing

Skolene vil fortsatt prioritere arbeidet med å utvikle et godt læringsmiljø for alle elever. I samarbeid med

Kommunalt foreldreutvalg (KFU) arrangeres det årlige kurs i oppfølging av opplæringslovens

bestemmelser om læringsmiljøet. Behovet for ytterligere skolering som følge av varslede endringer i

opplæringslovens kapittel om skolemiljø vil bli vurdert. Bystyret har satt av midler til å etablere et eget

mobbeombud i Stavanger. Ombudet skal blant annet bidra med kunnskapsformidling og informasjon om

elevenes rettigheter til et godt psykososialt miljø og skal bistå elever og foreldre i møte med skolen.

Aktiv skole – daglig lærerstyrt fysisk aktivitet
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Ni skoler fra Stavanger deltar i forskningsprosjektet Aktiv skole. Samarbeidsprosjektet mellom

Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger (UiS) har til hensikt å skape en mer fysisk aktiv

skolehverdag for å bedre barns læringsmiljø og helse. Lærer bruker fysisk aktivitet som metode i

formidlingen av tradisjonelle teorifag. Forskerne skal se på hvilken effekt dette har, og hvorvidt mer

fysisk aktivitet hver dag vil gi utslag i elevenes faglige prestasjoner. Som forebygging er det ønskelig at

alle skolene i Stavanger øker den fysiske aktiviteten i skolehverdagen.

 1+1 prosjektet – smågruppeundervisning i matematikk på barnetrinnet

Sammen med ni av landets største kommuner deltar Stavanger kommune i et statlig finansiert

forskningsprosjekt som undersøker effekten av økt lærertetthet i matematikk på barnetrinnet. Ni

forsøksskoler får tildelt ett ekstra lærerårsverk pr. skoleår til å gjennomføre smågruppeundervisning i

matematikk. Prosjektet vil pågå i fire år.

Bedre tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial

Kommunalstyret for oppvekst har vedtatt en treårig satsing på tilpasset opplæring til elever med stort

læringspotensial. Gjennom deltakelse i nettverkssamlinger skal skolene få økt kunnskap om elevgruppen

og hjelp og innspill til å forbedre praksis. Nettverkene vil bli ledet av en lærer som har gjennomført

tilleggsutdanning som talentveileder og vil fungere som rådgiver for ledere og lærere i stavangerskolen i

spørsmål om opplæring for denne gruppen. En egen digital veileder (http://www.stavangerskolen.no/DynamicContent

/Documents/47-b39d2f88-f513-487e-8820-98c1f2d280af.pdf) er utarbeidet.

Kompetanse for mangfold

Veilederkorpset på Johannes læringssenter arbeider med å styrke skolenes mulighet til å ivareta

tilpasset opplæring og særskilt språkopplæring for flerspråklige elever. Veilederkorpset har utviklet en

egen kursrekke for skolene og tilbyr veiledning og kompetanseheving i enkeltsaker og på systemnivå.

Det utvikles også en tverretatlig kursrekke der PPT, Johannes læringssenter, Statped Vest og

Transkulturelt senter sammen vil tilby kompetanseheving for pedagoger i Stavanger som arbeider med

flerspråklige og flerkulturelle barn i barnehager og skoler.

 Forsøk med gratis deltidsplass i SFO

Stortinget har bevilget midler til et prøveprosjekt med gratis deltidsplass i SFO. Stavanger er som en av

fire kommuner invitert til å delta. Målet er at flere elever med minoritetsspråklig bakgrunn og/eller

elever fra familier med lav sosioøkonomisk status deltar i SFO. Tiltaket skal bidra til styrket sosial

integrering og inkludering og stimulere barnas språkutvikling. Prosjektet starter opp høsten 2016 og

varer i fire skoleår, med forbehold om Stortingets godkjenning.

Iverksette tiltak fra IKT-strategien

IKT-satsingen videreføres. I løpet av 2017 vil alle elever på ungdomstrinnet få hver sin digitale enhet til

disposisjon i læringsarbeidet. En ny IKT-strategi som også omfatter barnetrinnet er under utarbeiding og

vil bli implementert i handlingsplanperioden.

 Ungdomstrinn i utvikling

Alle ungdomsskolene deltar i den nasjonale satsingen «Ungdomstrinn i utvikling». Den skal bidra til økt

motivasjon og læringsutbytte i alle fag, bedret klasseledelse og til å heve nivået i regning, lesing og

skriving for alle elever. Satsingen vil merkes gjennom mer varierte og praktiske arbeidsmåter og større

vekt på utvikling av lese-, skrive- og regneferdigheter i alle fag. Skolene vil i tre semestre få faglig støtte

fra Universitetet i Stavanger til et utviklingsarbeid som skal skje på skolen og involvere alle skolens

ansatte.

Arbeid mot frafall i videregående opplæring

Forebygging og tidlig innsats står sentralt i Stavanger kommunes arbeid for å sikre at flere elever

gjennomfører videregående opplæring. Det er ønskelig å utvide samarbeidet med Rogaland
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fylkeskommune. Stortinget har utvidet handlingsrommet i opplæringsloven slik at kommuner og

fylkeskommuner kan tilby mer grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående

opplæring. Et fleksibelt opplæringstilbud for disse elevene er et tiltak som vil bli vurdert.

Rekruttere og beholde gode lærere og skoleledere

Kompetanseutvikling er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde gode lærere og skoleledere.

Stavanger kommune prioriterer videreutdanning gjennom deltakelse i den nasjonale satsingen

«Kompetanse for kvalitet» og kompetansehevingstiltak for skolelederne. Så langt som mulig vil tiltakene

bli videreført i planperioden. Stortinget har vedtatt å stille krav om at alle lærere i grunnskolen som

underviser i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk, har fordypning i faget.

Videreutdanning i disse fagene vil derfor bli prioritert. Ny lokal rektorskole vil bli satt i gang våren 2017.

For å kunne gjennomføre denne skoleringen og videreutdanning for et høyt antall lærere, foreslår

rådmannen å øke bevilgningen til kompetanseutvikling noe.

Forskningsprosjekt «Spesialundervisning i storby»

Stavanger kommune er prosjektførende by i det ettårige forskningsprosjektet «Spesialundervisning i

storby». Her sammenlignes organiseringen og finansieringen av spesialundervisning i Bergen,

Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Foreløpige funn viser at Stavangers modell avviker fra de andre

storbyene. Stavanger setter inn store ressurser tidlig i utdanningsløpet og har høy andel elever med

spesialundervisning totalt sett. Resultatene fra prosjektet vil bli brukt til å gjennomgå og vurdere

hvordan Stavanger skal organisere og finansiere spesialundervisning for sine elever i framtiden, også for

elever i friskoler.

 Skolebruksplan

Befolkningsframskrivingene viser at etter en sterk vekst i aldergruppa 6 -12 år i årene 2014 -2016,

 forventes en gradvis avtagende vekst fram til 2019, og nedgang utover i 2020-årene. Antallet barn i

ungdomsskolealder ventes å vokse fram mot 2022, før en utflating og periodevis nedgang fram mot

2030. Utviklingen er ulik fra bydel til bydel og forholdet mellom antall elever i skolekretsene og

skolekapasiteten må følges nøye.

Som den siste av 1.-10-skolene i Stavanger skal Gautesete skole omgjøres til ren ungdomsskole. Elevene

på 1.-4. trinn vil fra høsten 2017 få sin skoletilhørighet på Godeset skole eller Gausel skole.

Rådmannen ser behovet for å styrke kommunens ressurser til langsiktig planlegging og utredning av

investeringer på skoleområdet. Dette for å sikre at investeringene skjer til rett tid, på rett sted og på en

fornuftig måte, og også slik at driftskonsekvensene av nye investeringer ikke blir høyere enn nødvendig.

Budsjettramme for Skole og SFO 2017-2020

Linjenr   2017 2018 2019 2020  

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 1 366 987 1 366 987 1 366 987 1 366 987  

  Endringer:          

91 Stavanger-prosjektet avsluttes 2017 0 -300 -300 -300  

92
Foreldrebetaling skolefritidsordningen,
økt fra høsten 2016

-1 700 -1 700 -1 700 -1 700  

93
Realfag på mellomtrinnet,
en ekstra time fra skoleåret 2016-2017

2 100 2 100 2 100 2 100  

94 Nye krav til kompetanse for lærere 1 000 1 500 2 000 2 000  
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Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

55..33..22  KKuullttuurrsskkoolleenn

Tjenestebeskrivelse

Stavanger kulturskole gir et undervisnings- og opplevelsestilbud i kunst- og kulturfag til barn, unge og voksne

uavhengig av evner og forutsetninger.

Skolen er et faglig og pedagogisk ressurssenter og samarbeidspartner for andre institusjoner og organisasjoner innen

skole-, kultur-, fritids- og helse- og sosialsektoren. I tillegg produserer kulturskolen mange forestillinger som en del av

Den kulturelle skolesekken. Skolen leverer dirigenttjenester til byens 21 skolekorps og når gjennom dette tilbudet i

overkant av 1000 barn i grunnskolealder. Kulturskolen driver egen talentutvikling innenfor musikk og dans.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Implementering av nye fagplaner

Stavanger kulturskole vil, med utgangspunkt i den nasjonale rammeplanen for kulturskoler,

implementere lokalt utviklede fagplaner. I tillegg skal PULS tas i bruk som verktøy for kvalitetsstyring.

Oppstart av samarbeid med EMbo Stavanger – Botiltak for enslige mindreårige flyktninger

Kulturskolen starter i samarbeid med EMbo Stavanger opp kortere introduksjonskurs for enslige

mindreårige flyktninger. Kursene vil bli gjennomført i Johannes læringssenter sine lokaler, i tillegg til i

kulturskolens egne lokaler.

 Forsøk med kornettundervisning for elever på 3. trinn

Som et resultat av en gave fra Inge Steenslands stiftelse har Kulturskolen gått til innkjøp av 55 kornetter.

Et prøveprosjekt med undervisning på kornett for elever på 3. trinn på to skoler i Stavanger er satt i gang.

Kulturskolen vil i perioden utvide dette tilbudet til å gjelde flere skoler.

Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012 – 2022

I plan for Stavanger kulturskole er det vedtatt å øke elevtallet fram mot 2022. Ventelistene er lengst

innenfor instrumentalopplæringen. Skolen vil i perioden øke antall elevplasser innenfor de tilbudene

Linjenr   2017 2018 2019 2020  

95
Norsk digital læringsarena
- interkommunalt samarbeid

500 1 000 1 000 1 000  

96
Flere vedtak om spesialundervisning
på friskoler

4 000 3 000 2 000 2 000  

97
Foreldrebetaling skolefritidsordningen,
økes fra høsten 2018

0 -1 300 -2 900 -2 900  

98 Elevtallsvekst grunnskole 5 900 5 900 5 900 5 900  

99 Lokal skolelederutdanning 1 500 500 0 0  

100 Effektiviseringskrav Skole -9 000 -9 000 -9 000 -9 000  

101 Tidlig innsats 3 800 3 800 3 800 3 800  

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 1 375 087 1 372 487 1 369 887 1 369 887  

Tabell 5.3 Budsjettramme for Skole og SFO 2017-2020, tall i 1 000 kr
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hvor det er lengst ventelister, i tråd med «Plan for Stavanger kulturskole 2012 – 2022».

Budsjettramme for Kulturskolen 2017-2020

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

 

55..33..33  JJoohhaannnneess  llæærriinnggsssseenntteerr

Tjenestebeskrivelse

Johannes Iæringssenter gir opplæring til nyankomne flyktninger og innvandrere (barn, ungdom og voksne), og til

voksne som har behov for fornyet grunnskoleopplæring eller opplæring etter sykdom eller skader.

Virksomheten er også et ressurssenter for personer over 18 år som har betydelig redusert syn eller hørsel.

Hovedoppgaven til senteret er å gi opplæring i norsk og andre grunnskolefag, informere om det norske samfunnet og

stimulere til aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Veilederteamene for opplæring av flerspråklige elever i skolen

og for flerkulturelt arbeid i barnehagen er også lagt til Johannes læringssenter.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Stavanger skal bosette flere flyktninger i planperioden. Det vil i den forbindelse være behov for å øke

kapasiteten i flere av tilbudene ved Johannes læringssenter.

Økt gjennomstrømning i grunnskoletilbudet og kompetanseoverføring til skolene

For å øke gjennomstrømningen i grunnskoletilbudet må alle skoler forberede seg på å ta imot elever som

er kommet noe kortere i sin norskinnlæring – og på noe kortere varsel – enn tidligere. Johannes

læringssenter vil prioritere tiltak som bidrar til kompetanseoverføring til skoler og barnehager.

Veilederkorpset vil tilby oppfølging og veiledning i overgangene fra innføringsskole til nærskole.

For å få raskere gjennomstrømning i grunnskole for voksne, vil tilbudet legges om fra et fireårig til et

treårig løp.

Økt bruk av nettbasert norskopplæring

Johannes læringssenter vil satse på økt bruk av nettbasert norskopplæring i kombinasjon med

klasseromsundervisning, slik at dette tilbudet kan omfatte flere.

 Behov for nytt fagsystem

Rådmannen foreslår å avsette midler til anskaffelse av et nytt digitalt fagsystem for rapportering etter

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 34 581 34 581 34 581 34 581

  Endringer:        

104 Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 600 600 600 600

105 Kulturskolen, økt egenbetaling -160 -160 -160 -160

106 Effektiviseringskrav Kulturskolen -290 -290 -290 -290

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 34 731 34 731 34 731 34 731

Tabell 5.4 Budsjettramme for Kulturskolen 2017-2020, tall i 1 000 kr
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introduksjonsloven. Økt bosetting av flyktninger i kommunen aktualiserer behovet for et slikt system.

Fagsystemet skal synkroniseres mot Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) med informasjon knyttet til

den enkeltes status for opphold og rett, plikt og deltaking i introduksjonsprogram og norskopplæring.

Budsjettramme for Johannes læringssenter 2017-2020

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

 

55..33..44  PPPPTT  ((PPeeddaaggooggiisskk  ppssyykkoollooggiisskk  ttjjeenneessttee))

Tjenestebeskrivelse

PPT skal hjelpe barnehager og skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge bedre

til rette for barn og elever med særlige behov.

I arbeidet med enkeltsaker har PPT ansvar for å veilede, utrede og ta standpunkt til behovet for spesialundervisning

og spesialpedagogisk hjelp. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Tidlig innsats

Arbeidet med tiltaket «Rett hjelp tidlig» og med språkarbeid i barnehagene vil bli videreført. Ved

overgang til skolen arrangerer PPT overføringsmøter for å gi mulighet til å legge til rette for en god

skolestart. PPT vil prioritere innsatsen i barnehage, med overganger og mot de første skoleårene.

Forskning viser at hjelp som settes inn tidlig er god forebygging og en viktig faktor for å hindre frafall i

videregående skole.

Kompetanseutvikling

Antallet saker som henvises for veiledning er økende. PPT prioriterer arbeidet med veiledning og

kompetanseutvikling for å forebygge utvikling av mer omfattende hjelpebehov. For å tilpasse aktiviteten

til strammere budsjettrammer, vil PPT gi barnehager og skoler tilbud om å delta på kursrekker,

konsultasjoner og nettverk hvor etterspurte temaer tas opp. Dette vil i noen grad erstatte veiledning i

enkeltsaker. PPT vil i samarbeid med Johannes læringssenter gi tilbud om kursrekke med tema

flerspråklige barn og unge.

Elektronisk informasjonssystem

PPT har i dag et klientsystem som ikke kommuniserer elektronisk med barnehager og skoler. Det betyr

at klientsaker må sendes i papirversjon. Det arbeides med å utvikle et felles system for barne- og

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 115 989 115 989 115 989 115 989

  Endringer:        

102
Anskaffelse av fagsystem for rapportering etter
introduksjonsloven.

700 220 220 220

103 Effektiviseringskrav Johannes læringssenter -850 -850 -850 -850

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 115 839 115 359 115 359 115 359

Tabell 5.5 Budsjettramme for Johannes læringssenter 2017-2020, tall i 1 000 kr
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elevmapper hvor konfidensielle saker kan sendes elektronisk. Et slikt system vil effektivisere arbeidet og

gi bedre informasjonsflyt mellom de ulike samarbeidspartnerne.

Budsjettramme for PPT 2017-2020

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 38 985 38 985 38 985 38 985

  Endringer:        

107 Effektiviseringskrav PPT -250 -250 -250 -250

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 38 735 38 735 38 735 38 735

Tabell 5.6 Budsjettramme for PPT 2017-2020, tall i 1 000 kr

173



RÅDMANNENS FORSLAG

« 5 OPPVEKST OG LEVEKÅR

55..44  BBaarrnn  oogg  uunnggee

55..44..11  HHeellsseessttaassjjoonnss--  oogg  sskkoolleehheellsseettjjeenneesstteenn

Tjenestebeskrivelse

Tilbudet omfatter svangerskapskontroll, helsestasjon for barn, skolehelsetjeneste til elever i barne- og

ungdomsskolen og et utvidet foreldreveiledningstilbud gjennom Helsestasjonens familiesenter.

Virksomheten har en viktig rolle i arbeidet med å gjennomføre strategiplan for folkehelsearbeidet. Tjenesten er

tverrfaglig og arbeider på individ-, gruppe- og systemnivå med hovedvekt på helsefremming, forebygging og tidlig

innsats. Målet med tilbudene er å bedre forutsetningene for god helse, fremme trivsel og mestre dagliglivets

utfordringer. Fra 2016 har virksomheten også fått ansvar for helsetjenesten ved Stavanger mottakssenter for

asylsøkere.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Tidlig innsats

Tilstrekkelig støtte til foreldre gjennom graviditet og barseltid legger grunnlaget for opplevelse av

mestring. Dette har betydning for barns oppvekstforhold. Virksomheten har et mål om 85 %

dekningsgrad av hjembesøk fra jordmor i forbindelse med fødsel.

Som en av fem kommuner har Stavanger nylig startet utprøving av Familie for første gang (Nurse Family

Partnership) et støttetilbud til foreldre med ekstra utfordringer. Dette er et supplement til det ordinære

helsetilbudet.

Tidlig innsats forutsetter samarbeid både internt og på tvers av tjenestetilbud. Prosjektet «Nye

muligheter i Kvernevik» ble opprettet fordi man ønsket å hjelpe elever med å lykkes i ungdomsskolen og

forebygge frafall i videregående. Arbeidet viste raskt at innsatsen må starte i førskolealder og at

samarbeidet mellom ulike virksomheter er for tilfeldig. Prosjektet videreutvikles i tråd med dette.

Opptrappingsplan for skolehelsetjenesten

I planperioden foreslår rådmannen at det lages en opptrappingsplan for styrking av skolehelsetjenesten i

tråd med nasjonale føringer, slik at alle skoler får et likeverdig tilbud med helsesøster til stede. Det er

videre behov for å utvikle og styrke skolelegetjenesten. Virksomheten arbeider i tillegg for et tettere

samarbeid med fysio- og ergoterapitjenesten. Målet er på sikt å utvikle tverrfaglige skolehelseteam som

sammen kan møte elevenes helseutfordringer.

Livskvalitet og velferd for utsatte grupper

Økningen av familier med annen kulturell bakgrunn stiller nye krav til tjenestetilbudet. Språkbarrierer

avhjelpes ved bruk av tolk. Kulturelle forskjeller må forstås og møtes på en hensiktsmessig måte, for

eksempel når det gjelder kulturbetinget oppdragervold. Dette krever ekstra innsats og økt

konsultasjonstid.

Bruk av nettbrett i kostveiledning videreføres. Nettbrett benyttes også i forbindelse med

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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ulykkesforebyggende arbeid og vaksineinformasjon.

Det er videre iverksatt et prosjekt med mål å utdanne foreldreveiledere fra andre kulturer (ICDP

foreldreveiledningsprogram). Her legges det stor vekt på samarbeid med ulike innvandrerorganisasjoner

samt Flykningseksjonen. Prosjektet støttes med midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

(Bufdir).

Organisasjon og rammer for arbeidet

Kommunen har utfordringer når det gjelder rekruttering av helsesøstre. Det er mangel på kvalifiserte

helsesøstre i Rogaland.

Helsestasjonens familiesenter har lenge hatt en jevn økning i antall henvendelser. Familiesenteret skal

være et lavterskeltilbud, og for å redusere ventetiden blir det nødvendig å se på rammene for tilbudet og

prioritering av innsatsområder.

Budsjettramme for Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 2017-2020

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

55..44..22  UUnnggddoomm  oogg  ffrriittiidd

Tjenestebeskrivelse

Ungdom og fritid består av Fritid Vest og Fritid Øst, Metropolis, Helsestasjon for ungdom, Uteseksjonen, K46,

Ungdommens motorsenter, Ungbo og Frivilligsentraler.

Tjenestene dekker et bredt spekter, fra fritids- og kulturtilbud til ungdom, forebyggende og helsefremmende tilbud, til

behandlingsstart for ungdom med rusproblemer. Ungdommene er aktive aktører i utforming av fritidstilbudet, og

virksomheten har stor oppmerksomhet rettet mot barns behov og rettigheter jf. Barnekonvensjonen.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Møteplasser og frivillig arbeid

Virksomheten fortsetter arbeidet med å skape tilgjengelige møteplasser for uformell læring, mestring og

utvikling. Som ledd i regjeringens strategi mot barnefattigdom skal virksomheten videreutvikle

funksjonen som knutepunkt for samarbeid med frivillige organisasjoner.

Ungdom og fritid arbeider for å etablere en fjerde frivilligsentral i Madla bydel. Det er et tett samarbeid

med organisasjoner og bydelshus i bydelen om satsingen, i tråd med strategiplan for samhandling mellom

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 67 538 67 538 67 538 67 538

  Endringer:        

116 Økt antall helsesøstre i skolehelsetjenesten 1 700 3 700 3 700 3 700

117
Effektiviseringskrav Helsestasjons- og
skolehelsetjenesten

-400 -400 -400 -400

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 68 838 70 838 70 838 70 838

Tabell 5.7 Budsjettramme for Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2017-2020, tall i
1 000 kr
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frivillige og Stavanger kommune.

Gjennom tildelte prosjektmidler fra Helsedirektoratet skal K46 starte tiltak for å gi ungdom mulighet til

meningsfull aktivitet og nettverksbygging i samarbeid med frivillige og kommunale aktører.

Helsefremmende arbeid og tidlig innsats

I 2016 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom barneverntjenesten i Stavanger og Ungdom og fritid

med mål om å tilby ungdom som kommer i kontakt med barneverntjenesten raskere og bedre hjelp.

Dette arbeidet skal videreføres og utvikles.

Tilstrekkelig tilgang på helsesøster kan bidra til å forebygge frafall i videregående skole. Helsetjenesten

for videregående skole har fått midler til en prosjektstilling som skal tilknyttes Jåttå videregående skole.

I tillegg foreslår rådmannen å øke helsesøsterressursen for ungdom med ett årsverk.

Mottak av enslige mindreårige flyktninger i kommunen krever nytenkning omkring bolig og

omsorgsløsninger. Ungbo vil utvikle en arbeidsform og metodikk knyttet til oppfølging av enslige

mindreårige.

Ungdom og Fritid deltar og drifter prosjekter rettet mot barn og unge som opplever fattigdom og dårlige

levekår, med særlig satsing i Kvernevik-området. Det er tett samarbeid mellom uteseksjonen,

fritidsklubb, ungdomskolene, SLT og helsesøstre om tiltakene. I Kverneviksatsingen inngår også K46,

politi og barnevern i samarbeidet.

K46 har i 2016 overtatt ansvaret for oppfølging av ungdomskontrakter som tidligere var organisert i

tjenesten TaHys. Arbeidet blir videreutviklet i samarbeid med politi og konfliktråd.

Lokalisering og medvirkning

Ungdom og fritid skal medvirke til å sikre ungdom lett tilgang til sine tjenester og aktiviteter.

Virksomheten vil bidra med å løfte fram ungdoms stemme og behov i utvikling av planer for området

rundt Nytorget.

K46 har opplevd økning både i antall brukere og i tjenestetilbudet. Det er derfor behov for større lokaler

kommende år.

Budsjettramme for Ungdom og fritid 2017-2020

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 71 929 71 929 71 929 71 929

  Endringer:        

110 Ny frivilligsentral i Madla bydel 370 370 370 370

111
Gjennomføre ungdomsundersøkelsen
i 2016 og 2019

-500 -500 0 -500

112
Overgang fra statlig til kommunalt ansvar
for tilskudd til frivilligsentralene

930 930 930 930

113 Helsesøster for ungdom 650 650 650 650

114 Omstilling 2018 - Ungdom og fritid 0 -1 800 -1 800 -1 800

115 Effektiviseringskrav Ungdom og fritid -350 -350 -350 -350
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Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016

55..44..33  BBaarrnneevveerrnnttjjeenneesstteenn

Tjenestebeskrivelse

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling får

rett hjelp til rett tid, og skal bidra til at barn får en trygg oppvekst.

Barnevernets visjon er å verne om barnet og støtte familien. Virksomheten gir råd og veiledning, undersøker

meldinger, iverksetter og evaluerer individuelle hjelpetiltak i henhold til Lov om barneverntjenester. Virksomheten

består av administrasjon, mottaksavdeling, familieavdeling, omsorgsavdeling og tiltaksavdeling.

Prioriterte oppgaver i planperioden

En robust organisasjon 

Barneverntjenesten vil prioritere tiltak for å styrke rekruttering og øke personalstabilitet, herunder

utrede trainee-ordning, styrke nyansattopplæring og intern veiledning.

Virksomheten vil videreutvikle enhetlig ledelse og styrke kvalitet i tjenesten. Samordning av

administrasjonsressurser sikrer effektiviseringssynergier. Ledelsen i fagavdelingene følges opp med

tydelige resultatkrav, og internrevisjoner skal gjennomføres.

Virksomheten skal prioritere faglig fordypning innen utvalgte satsingsområder, som utredning med vekt

på sped- og småbarn og kompetansehevingsprogrammet traumebevisst omsorg. Videre skal det

etableres et prosjekt med sikte på økt rekruttering av fosterhjem i barnas slekt og nettverk.

En helhetlig tiltakskjede

Tiltaksapparatet i og utenfor barneverntjenesten skal styrkes. Virksomheten skal bidra til å utvikle

forpliktende samhandling med andre kommunale tjenester om et differensiert tiltakstilbud til barn, unge

og familier. Barneverntjenesten vil også samarbeide med andre kommuner i regionen om tiltaksutvikling

i barnevernfeltet.

Virksomheten skal delta i KS’ nye effektiviseringsnettverk for barneverntjenester i vest. Arbeidet vil

omhandle samhandling med øvrige hjelpetjenester i kommunen, bruk av styringsdata og identifisering av

utviklingsbehov og handlingsrom.

Terskler og prioritering

Barneverntjenesten har de senere år opplevd en etterspørselsvekst og må derfor etablere tydelige

prioriteringskriterier for å sikre at familier med store behov får tilstrekkelig hjelp. Dette forutsetter at

andre kommunale tjenester kan tilby alternative forebyggende innsatser. Virksomheten må

kommunisere prioriteringskriteriene på en måte som sikrer forankring og aksept hos

samarbeidspartnere, politikere og publikum.

Medvirkning

Barneverntjenesten skal videreføre og videreutvikle en verdiforankret praksis der barn, unge og

foreldre sikres større grad av innflytelse på planlegging, utforming og gjennomføring av tiltak.

Virksomheten skal etablere systemer for å få systematiske tilbakemeldinger fra barn, unge, foreldre og

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 73 029 71 229 71 729 71 229

Tabell 5.8 Budsjettramme for Ungdom og fritid 2017-2020, tall i 1 000 kr
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fosterforeldre. Barneverntjenesten vil implementere retningslinjer for god faglig praksis som er

utformet i det nasjonale utviklingsprosjektet Mitt Liv.

Budsjettramme for Barnevernstjenester 2017-2020

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

 

55..44..44  EEMMbboo  SSttaavvaannggeerr

Tjenestebeskrivelse

EMbo Stavanger består av fem barneverninstitusjoner med plass til 24 enslige mindreårige flyktninger, seks

bofellesskap med plass til 28 samt to bokollektiv og ni satellittleiligheter for til sammen 30 eldre ungdommer.

Ungdommene er under omsorg av barneverntjenesten i henhold til lov om barneverntjenester. Ungdommene skal ha

et trygt og forutsigbart bo- og omsorgstilbud, og få individuelt tilpasset oppfølging.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Utvikling av tiltak

Stavanger kommune har vedtatt å bosette 125 enslige mindreårige i 2017 i tillegg til 80 i 2016. Det

nedjusterte bosettingsbehovet gjør at IMDI ber kommunen om å redusere sitt vedtak til å bosette 40

enslige mindreårige i 2017, og at Bufetat kan disponere 20 plasser til enslige mindreårige under 15 år.

IMDI ber om fleksibilitet i fordelingen av plasser til enslige mindreårige over/under 15 år dersom

alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg. Basert på den politiske behandlingen vil EMbo

foreta nødvendige tilpasninger av bemanning og ressurser.

EMbo planlegger i 2017 å åpne en institusjon for enslige mindreårige under 14 år. Dette vil være en

kartleggingsinstitusjon med mål om videre bosetting i fosterhjem.

Tiltaket vertsfamilieordning skal utvikles i 2017. Her vil ungdommen flytte inn i egen boenhet tilknyttet

en vertsfamilie. Ungdommen vil få oppfølging av både EMbos oppfølgingsteam og vertsfamilien.

Senhøsten 2016 åpner EMbo en egen bemannet ungdomsbase. Basen vil være åpen ettermiddager og

helg, og skal være en trygg arena og et samlingspunkt for enslige mindreårige flyktninger. EMbo har tett

samarbeid med en rekke frivillige organisasjoner, og basen vil benyttes som arena for samhandling

mellom ungdommer og frivillige aktører. Tiltaket blir evaluert og videreutviklet i samsvar med

ungdommens behov.

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 213 520 213 520 213 520 213 520

  Endringer:        

118 Reduserte klientutgifter -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

119 Effektiviseringskrav Barnevern -500 -500 -500 -500

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 210 020 210 020 210 020 210 020

Tabell 5.9 Budsjettramme for Barnevernet 2017-2020, tall i 1 000 kr

178



Kvalitetssikring

En prioritert oppgave i 2017 er å tilpasse bemanning og ressurser til bosettingsbehovet. Det vil også

være viktig å kvalitetssikre det faglige arbeidet ved de nyetablerte tiltakene.

Budsjettramme for Embo 2017-2020

 

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 9 555 9 555 9 555 9 555

           

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 9 555 9 555 9 555 9 555

Tabell 5.10 Budsjettramme for EMbo 2017-2020, tall i 1 000 kr
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« 5 OPPVEKST OG LEVEKÅR

55..55  LLeevveekkåårr

55..55..11  HHeellssee--  oogg  ssoossiiaallkkoonnttoorr

Tjenestebeskrivelse

Helse og sosialkontorene gir råd og veiledning, kartlegger brukernes behov, sørger for forsvarlig utredning av

søknader, fatter vedtak og koordinerer tjenestene til den enkelte bruker.

Brukere med rett på individuell plan skal få tilbud om dette. Helse- og sosialkontorene har tverrfaglig kompetanse og

fatter vedtak om tildeling av hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering, hjemmehjelp, og plass i bofellesskap og alders-

og sykehjem. Videre tildeler de avlastningstjenester, praktisk bistand og opplæring i bolig, fysio- og

ergoterapitjenester, (re)habilitering, samt boliger og andre tjenester til brukere med psykiske lidelser, ruslidelser,

utviklingshemming og/eller fysisk funksjonsnedsettelse. De er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

for brukere med langvarige og sammensatte behov.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Leve HELE LIVET

Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv lengst mulig hjemme.

Objektive målinger med kartleggingsverktøy viser at hverdagsrehabilitering, som er en av

hovedstrategiene, har effekt på brukernes funksjonsnivå. En tredel av brukerne blir selvstendige i

daglige aktiviteter og klarer seg uten tjenester etter hverdagsrehabilitering.

Målene for det videre arbeidet med hverdagsrehabilitering er

Styre flere nye brukere som søker helse- og omsorgstjenester for første gang til hverdagsrehabilitering

Øke andelen brukere som etterpå kan klare seg selv uten tjenester

Unngå andre, overlappende tjenester i perioden med hverdagsrehabilitering.

For å nå ut til de store gruppene som mottar helse- og omsorgstjenester med Leve HELE LIVET-

tankegangen blir hverdagsmestring en viktig satsing framover. Helse- og sosialkontorene skal

systematisk kartlegge hvilke brukere som kan nyttiggjøre seg tiltak som støtter brukerne i å bli

selvhjulpne. De må motivere brukere og pårørende til hverdagsmestring gjennom vedtak som

inneholder opplæring og trening, økt bruk av velferdsteknologi og tverrfaglig innsats fra kommunens

tjenesteapparat. Etter vedtaksperioden skal brukers behov revurderes og tjenesten eventuelt avsluttes.

Helse- og sosialkontorene skal samarbeide med hjemmetjenestene og fysio- og ergoterapitjenesten om å

finne brukere som har et rehabiliteringspotensial.

Tilpasning til tilgjengelige rammer

Å tilpasse tjenestetilbudet til tilgjengelige økonomiske rammer krever omstilling av helse- og

sosialkontorenes forvaltningspraksis. Oppdragsbrevet som er innført for helse- og sosialkontorene,

videreføres i 2017 med konkrete mål og resultatindikatorer for de viktigste satsingsområdene.

Helse- og sosialkontorene skal benytte nye styringsdata og case-samlinger på tvers av kontorene for å

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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identifisere og utjevne forskjeller i tildelingspraksis.

Samhandling med hjemmebaserte tjenester

Fra 1. januar 2017 reduseres antall hjemmebaserte virksomheter fra seks til fire. De fire virksomhetene

vil dekke de samme geografiske områdene som helse- og sosialkontorene. Rådmannen forventer at dette

vil styrke samhandlingen mellom helse- og sosialkontorene og de hjemmebaserte tjenestene, og styrke

Leve HELE LIVET-satsingen.

Nye finansieringsmodeller

Arbeidet med forenkling av finansieringsmodellene fortsetter i samsvar med vedtak i kommunalstyret

for levekår. ABI-modellene (aktivitetsbaserte inntekter) skal forenkles. Fra 2017 tas en ny

finansieringsmodell for alle bofellesskapene i bruk. Arbeidet med ny finansieringsmodell for

avlastningstjenesten ferdigstilles i løpet av 2017. De nye finansieringsmodellene skal gi større

økonomisk forutsigbarhet for utførerne og mindre administrasjon både for helse- og sosialkontorene og

for utførerne.

Sirkulasjon i korttidsplassene

Korttidsplassene i sykehjemmene skal dekke mange ulike brukerbehov som for eksempel rehabilitering,

avlastning og etterbehandling etter sykehusopphold. Det er en utfordring at personer som venter på

langtidsplass, opptar korttidsplasser. Antall korttidsplasser belagt med personer som venter på

langtidsplass, skal reduseres. Flere brukere som har vedtak om langtidsplass i sykehjem, må få hjelp i

hjemmet mens de venter på ledig plass. God sirkulasjon i korttidsplassene er nødvendig for å kunne ta i

mot utskrivningsklare pasienter fra dag en, og for å kunne gi et tilbud om korttidsplass til

hjemmeboende.

Sentral koordinator for bofellesskap

Stavanger kommune har sentral tildeling av alders- og sykehjemsplassene etter at helse- og

sosialkontoret har fattet vedtak om plass. Rådmannen vil vurdere å innføre samme ordning for tildeling

av plass i bofellesskapene fra 2017. Med sentral koordinator for bofellesskapene forventer rådmannen

en effektivisering gjennom bedre samkjøring av ventelister og raskere tildeling av ledig plass, samt

forbedret mulighet for å se behov og tildeling i sammenheng.

Interkommunal ambulant rehabilitering

Stavanger kommune har fått midler fra Fylkesmannen til å utarbeide en innovativ modell for et

tverrfaglig interkommunalt ambulant team i krysningen mellom spesialisthelsetjenesten og

kommunehelsetjenesten. Modellen skal ivareta brukeres behov for rehabilitering i hjemmet og samtidig

styrke ansattes rehabiliterings- og samhandlingskompetanse. For helse- og sosialkontorene vil et

ambulant team innebære en utvidelse av tjenester som kan tilbys, slik at brukerne kan få best mulig

målrettede, tilpassede og virkningsfulle tiltak på rett nivå.

Brukere med alvorlige og sammensatte lidelser

Helse- og sosialkontorene har en mindre gruppe brukere med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser

i kombinasjon med lettere utviklingshemming og/eller ruslidelser. Flere av disse er en fare for seg selv og

andre, og vil trenge bolig med heldøgns tjenester resten av livet. Målsettingen er at brukere i denne

gruppen skal tilbys tjenester i kommunale botiltak. Brukergruppen kan ha behov for døgnbemanning i

små botiltak eller i noen tilfeller enetiltak. Noen ganger kan det være nødvendig å etablere nye

tjenestetilbud på kort varsel. Kommunen har inngått rammeavtale med to private leverandører som kan

benyttes i slike tilfeller. For å gi et forsvarlig tjenestetilbud kreves fleksibilitet og økonomisk beredskap i

planperioden.

Nye tilbud til mennesker med rus- og psykiske lidelser

Housing First er en bo-oppfølgingsmodell som gir fleksible og helhetlige tjenester til bostedsløse
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personer med samtidig ruslidelser og psykiske lidelser. Midtveisevalueringen i 2016 viste at brukerne

som er med i dette pilotprosjektet, er fornøyde med tilgjengeligheten og fleksibiliteten i teamet. Ut fra

behov i målgruppen og kapasitet i oppfølgingsteamet utvides tilbudet med 5–10 plasser i løpet av det

siste prosjektåret. Prosjektet skal evalueres på ny ved utløpet av prosjektperioden. Det er helse- og

sosialkontorene, i samarbeid med Housing First-teamet ved Hillevåg hjemmebaserte tjenester, som

velger ut brukerne som skal delta i prosjektet.

Stavanger kommune har fått tilskuddsmidler gjennom tilskuddsordningen Kommunalt rusarbeid til å

finansiere en stilling på hvert helse- og sosialkontor i et prosjekt rettet mot unge med rusproblemer.

Målet i prosjekt «Tett på!» -Ytelsessjokk til ungdom i alderen 16 til 25 år som står i fare for eller har et

rusproblem, er at ungdommene skal bli rusfrie og være i stand til å utføre skole/arbeid. Når ungdommen

er klar til å motta hjelp, må hjelpetiltakene være lett tilgjengelige, fleksible og tett på. Den tette

samordnede oppfølgingen skal være målrettet, systematisk og avgrenset i tid. Prosjektet skal evalueres i

2017.

Budsjettramme for Helse- og sosialkontor 2017-2020

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

55..55..22  HHeellsseehhuusseett

Tjenestebeskrivelse

Helsehuset Stavanger har to kjerneaktiviteter:

Støtte innbyggerne til å fremme egen helse slik at de kan delta aktivt i samfunnet og bevare livskvaliteten1. 

Bygge kompetanse og kunnskap for å utvikle framtidens tjenester.2. 

Helsehuset inneholder frisklivssentral, alkoholveileder, psykologtjeneste, Leve HELE LIVET, velferdsteknologi,

sykepleieklinikk og utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helsehuset er også Stavanger kommunes

innovasjonsverksted for utprøving av nye måter å jobbe på.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Strategi for velferdsteknologi

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 621 097 621 097 621 097 621 097

  Endringer:        

120 Økt egenandel ressurskrevende brukere 0 1 500 1 500 1 500

121 Gebyr utskrivingsklare pasienter fra sykehuset 2 700 2 700 2 700 2 700

122
Brukere flytter fra annet botilbud
og inn på Austbø

-12 500 -12 500 -12 500 -12 500

123 Effektiviseringskrav Helse- og sosialkontor -200 -200 -200 -200

  Overført til etablering av nytt Boligkontor -2 278 -2 278 -2 278 -2 278

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 608 819 610 319 610 319 610 319

Tabell 5.11 Budsjettramme for Helse og sosialkontor 2017-2020, tall i 1 000 kr
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Strategi for implementering av velferdsteknologi skal revideres i 2017. Nye langsiktige mål skal

defineres, spesielt knyttet til mestring og Leve HELE LIVET-satsingen. Ny strategi skal følges opp med en

konkret handlingsplan med delmål, tiltak og resultatmål.

Et viktig satsingsområde i planperioden er å ta i bruk utprøvd teknologi og andre hjelpemidler som er

«kjent hyllevare». Eksempelvis skal nattpatruljen ta i bruk digitale tilsyn via kameraløsning.

Hjemmesykepleien skal prøve ut teknologi for medisineringsstøtte, slik at flere brukere kan håndtere

medisinen sin på egen hånd.

Analoge trygghetsalarmer skiftes ut med digitale løsninger i 2017. Denne anskaffelsen legger til rette for

en arkitektur som skal være «motorveien» for nye digitale signaler, eksempelvis påkobling av sensorer

for fall, kommunikasjon og monitorering av helsetilstand.

Prosjekt God Helse Hjemme

God Helse Hjemme er et prosjekt i regi av Nasjonalt Program for Velferdsteknologi, og finansiert av

Helsedirektoratet og E-Helsedirektoratet. Prosjektet skal prøve ut metoder for å tilby innbyggere

sykdomsspesifikk og/eller forebyggende oppfølging gjennom en digital portal. Målgruppen er innbyggere

med KOLS og innbyggere med behov for å endre levevaner. Prosjektperioden er 2016–2017. Totalt skal

150 brukere inkluderes i prosjektet.

 Klinisk ernæringskompetanse

Stavanger kommune har prøvd ut klinisk ernæringskompetanse i frisklivssentralen i perioden

2014–2016. Rådmannen foreslår at klinisk ernæringsfysiolog etableres som fast stilling på Helsehuset

fra 2017 for å gi brukerne kostholdsveiledning på individnivå og for å sikre faglig forsvarlig

ernæringsarbeid på systemnivå. Dette innebærer eksempelvis oppfølging av Strategiplan Sunn mat i

Stavanger og kompetanseheving i skole og barnehage, hjemmetjenester og sykehjem.

Prosjekt pårørendekoordinator

Pårørendekoordinator er ansatt i prosjektstilling ved Helsehuset, finansiert av Helsedirektoratet.

Prosjektet er et samarbeid med Pårørendesenteret. Målet med prosjektet er å fremme helse og mestring

blant pårørende, og omfatter tjenesteutvikling på individ- og systemnivå. Prosjektet går over tre år. I

2017 skal det arbeides med å implementere ny nasjonal pårørendeveileder, etablere gruppetilbud til

pårørende samt å heve kompetanse i virksomhetene for et styrket pårørendearbeid i kommunen.

Kommunikasjon og formidling

Studier viser at flere enn tidligere antatt, har vanskeligheter med å finne, forstå, vurdere og anvende

helseinformasjon. Samtidig viser erfaringene siden oppstarten av Helsehuset i 2014 at menn utgjør kun

30 prosent av brukerne. For å møte disse utfordringene skal Helsehuset fremover jobbe med

kommunikasjonsprosjektet God helse for alle. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen. Planlagte

aktiviteter i 2017 er å øke kompetansen i Helsehuset på formidling, kommunikasjon og helseforståelse. I

tillegg skal informasjonsmateriell revideres slik at det møter menns behov på en bedre måte.

Nye lokaler

Helsehuset leier midlertidige lokaler i Gamle Stavanger sykehus og skal etter planen flytte inn i nye

sentrumsnære lokaler i løpet av våren 2017.

Budsjettramme for Helsehuset i Stavanger 2017-2020

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 11 006 11 006 11 006 11 006
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55..55..33  AAllddeerrss--  oogg  ssyykkeehhjjeemm

Tjenestebeskrivelse

Alders- og sykehjemmene skal gi helhetlig pleie, medisinsk behandling og rehabilitering på et forsvarlig etisk og faglig

nivå i tråd med brukerens behov. Aldershjemmene tilbyr langtidsopphold.

Sykehjemmene tilbyr langtids-, korttids- og vekselopphold. Sykehjemmene har flere typer spesialplasser: avdeling for

yngre personer med en demenssykdom, forsterket skjermet enhet for personer med demens og avdelinger for

lindrende omsorg, eldre rusmisbrukere, rehabilitering, korttidsplasser for pasienter som er utskrivningsklare fra

sykehuset og øyeblikkelig hjelp-plasser.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Vridning fra institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester

Stavanger kommune er blant de storbyene som har høyest andel innbyggere over 80 år som bor i

institusjon. Satsingen på hverdagsmestring og Leve HELE LIVET er del av en målrettet vridning fra

institusjonsbaserte tjenester til hjemmebaserte tjenester. Forventningen er bedre tjenester og effektiv

ressursutnyttelse.

Avvikling av Vålandstunet, Mosheim og St. Petri

Når det nye sykehjemmet i Lervig tas i bruk i 2018, skal Vålandstunet sykehjem, Mosheim sykehjem og

St. Petri aldershjem legges ned, og beboere og ansatte flytter over til Lervig. Tilretteleggingen for flytting

vil pågå i hele 2017, med økt innsats i 2. halvår.

Vålandstunet og Mosheim sykehjem har bare korttidsplasser. Dette forenkler prosessen med å flytte

driften fra disse to sykehjemmene til Lervig sykehjem. De fleste korttidsoppholdene kan avsluttes og

brukerne reise hjem. Kun beboere som venter på langtidsplass må eventuelt flytte med til det nye

sykehjemmet. På St. Petri aldershjem må både ansatte og beboere flytte. Samtidig blir de 30

aldershjemsplassene på St. Petri omgjort til sykehjemsplasser.

Nytt sykehjem i Lervig

Det nye sykehjemmet i Lervig skal etter planen stå ferdig sommeren 2017, med oppstart av drift fra

januar 2018. Sykehjemmet har 123 beboerrom, produksjonskjøkken, dagsenter med 30 plasser,

legesenter for 4 fastleger, kafé, fysioterapi, sykepleieklinikk, velværebad, frisør og fotpleie.

Signalanlegget blir et moderne og fremtidsrettet anlegg for kommunikasjon og varsling som skal støtte

opp om morgendagens omsorg. Høsten 2017 skal det tekniske anlegget i bygget testes samtidig som

utstyr og møbler må på plass.

Det er en stor omlegging å legge ned tre alders- og sykehjem og flytte ansatte og brukere over i nytt

bygg. Ansatte fra tre institusjoner skal samkjøres og bygge felles kultur på den nye arbeidsplassen, de må

ha opplæring i nye rutiner osv. Det er en omstilling både for ansatte og for de brukerne som skal flytte

over. Rådmannen vil foreslå at 2018 brukes til å stabilisere driften, før de 21 nye plassene tas i bruk.

Dekningsgraden for heldøgnsomsorg til eldre over 80 år vil da holde seg på 24,6 prosent i 2017 og 2018,

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Endringer:        

174 Klinisk ernæringsfysiolog 600 600 600 600

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 11 606 11 606 11 606 11 606

Tabell 5.12 Budsjettramme for Helsehuset 2017-2020, tall i 1 000 kr
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økende til 24,7 prosent i 2019 for så å gå ned til 24,3 prosent i 2020. Nedgangen skyldes økning i antall

eldre, og ikke en reduksjon i sykehjemsplasser. På denne måten vil kommunen innfri omstillingskravet for

sykehjemsområdet i 2018, uten å redusere kvaliteten på tjenesten.

Vedlikehold av sansehager

Sansehager er viktige for å stimulere sanser og skape aktivitet, spesielt for beboere med demens.

Sansehager krever ekstra tilrettelegging og vedlikehold ut over det ordinære vedlikeholdet av

uteanleggene ved sykehjemmene. Det er i dag ikke ressurser til dette, og uten at det settes av ekstra

midler til vedlikehold av sansehager i budsjettet, må det vurderes om sansehagene ved noen sykehjem

må avvikles og erstattes av ordinære uteanlegg samt at det ikke kan etableres nye sansehager.

Bruk av plassene i sykehjem

Korttidsplassene er et tilbud til hjemmeboende som i en avgrenset periode har behov for et målrettet

opphold, for å kunne klare å bo hjemme. Etterbehandling og opptrening, kartlegging av funksjon og

tjenestebehov, tverrfaglig samarbeid og koordinerte tjenester skal bidra til at brukerne kan klare seg

hjemme best mulig etter endt opphold.

Tall fra 2015 og 2016 viser at det har vært en svak økning i sirkulasjonen i korttidsplassene (3%). Dette

er en ønsket utvikling som må styrkes i planperioden. Rådmannen vil følge utviklingen av bruken av og

sirkulasjonen i korttidsplassene.

Demensplan 2017 – 2020

I og med at antall eldre vil øke i årene som kommer blir det også flere som får en demenssykdom. Det er

viktig å legge til rette for at flest mulig kan bo hjemme og klare seg ved hjelp av velferdsteknologi,

dagtilbud, gode tjenester i hjemmet kombinert med korttidsopphold i sykehjem. Stavanger kommune har

øremerket noen korttidsplasser til personer med demens. I oppfølgingen av Demensplan 2017-2020 vil

rådmannen vurdere om flere plasser skal øremerkes for å kunne gi et mer tilrettelagt tilbud når det

gjelder korttids-, veksels- og avlastningstjenestene til denne gruppen.

Utvidelse av kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp – døgnopphold

Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere

med behov for øyeblikkelig hjelp. Denne plikten har allerede trådt i kraft, og utvides fra 1. januar 2017 til

å gjelde pasienter med psykiske helse- og rusmiddelproblemer. Veilederen på området stiller krav om at

tilbudet skal gis i institusjon. Rådmannen vil vurdere om de nye øyeblikkelig hjelp-plassene skal etableres

på Stokka sykehjem hvor det er et eksisterende øyeblikkelig hjelp-tilbud innen somatikk. Rådmannen vil

fortløpende vurdere behovet for eventuell opptrapping av øyeblikkelig hjelp-tilbudet.

Mobile trygghetsalarmer med varslings – og lokaliseringsteknologi

Strategi for implementering av velferdsteknologi skal revideres i 2017, og skal følges opp av tiltak slik at

flere brukere blir selvstendige, trygge og aktive. I løpet av høsten 2016 og 2017 tas 25 mobile

trygghetsalarmer i bruk ved kommunens sykehjem og bofellesskap hvor det finnes døgnbemanning og

muligheter for utrykning. Bruken av teknologiske og digitale hjelpemidler kan bidra til at brukere i

sykehjem kan leve mer selvstendige liv, mestre hverdagen bedre, styrke selvfølelsen og lettere delta i

sosiale aktiviteter. Utprøvingen av varslings- og lokaliseringsteknologi videreføres i 2017.

Budsjettramme for Alders- og sykehjem 2017-2020

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 822 969 822 969 822 969 822 969

  Endringer:        
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Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

55..55..44  HHjjeemmmmeebbaasseerrttee  ttjjeenneesstteerr

Tjenestebeskrivelse

Hjemmebaserte tjenester skal utføre helse- og omsorgstjenester i hjemmet til avtalt kvalitet, og slik at brukerne

klarer seg selv best mulig.

Hovedmålet er å gi rett hjelp på rett plass til rett tid av rett person. Hjemmebaserte tjenester omfatter bistand i

private hjem, i bofellesskap for personer med demenssykdom og i bofellesskap for personer med fysisk

funksjonshemming. Hjemmebaserte tjenester drifter også aktivitetssentre for mennesker med psykiske lidelser,

demens og fysisk funksjonshemming.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Linjenr   2017 2018 2019 2020

143
Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem,
helårseffekt av vedtatt avvikling

-1 600 -1 600 -1 600 -1 600

144
Somatisk øyeblikkelig hjelp,
planlagt opptrapping

2 700 2 700 2 700 2 700

145
Vålandstunet trygghetsavdeling,
opprettholde fire senger

1 000 0 0 0

146
Prisjustering Boganes sykehjem
iht.driftsavtale

1 500 0 0 0

147
Prisjustering private ideelle sykehjem
iht.driftsavtale

1 200 1 200 1 200 1 200

148 Psykisk helse- og rus, øyeblikkelig hjelp 2 400 2 400 2 400 2 400

149
Økt egenbetaling sykehjem,
som følge av endring i beregningsmetode

-1 300 -1 300 -1 300 -1 300

150 Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

151 Omstilling 2018 0 -17 500 -17 500 -17 500

152 Effektiviseringskrav Alders- og sykehjem -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

  Driftskonsekvenser av investeringer:        

153 Lervig sykehjem 1 000 90 500 95 000 98 500

154
Mosheim sykehjem,
avvikle i tråd med vedtatte planer

0 -33 000 -33 000 -33 000

155
Petri aldershjem,
avvikle i tråd med vedtatte planer

0 -11 400 -11 400 -11 400

156
Vålandstunet sykehjem,
avvikle i tråd med vedtatte planer

0 -25 800 -25 800 -25 800

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 824 869 824 169 828 669 832 169

Tabell 5.13 Budsjettramme for Alders- og sykehjem 2017-2020, tall i 1 000 kr
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Leve HELE LIVET

Leve HELE LIVET-satsingen videreføres slik at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig i

stedet for å bli passive mottakere av hjelp og pleie. Ansatte innen helse- og omsorgstjenestene skal ikke

gi tjenester som fratar brukerne evnen til egenomsorg, men i stedet iverksette tiltak som styrker

brukernes ressurser slik at de opplever mestring og selvstendighet. Virksomhetene skal sikre at

hverdagsmestring som metode er kjent og brukes av alle som arbeider i hjemmebaserte tjenester.

I 2017 skal kommunen utarbeide en kompetansemodell som sikrer kunnskapsutvikling og endring av

måter å jobbe på for et stort antall ansatte. Modellen, som er todelt, inkluderer å drifte et

ressursnettverk i hjemmebaserte tjenester og å utvikle kompetansepakker.

Samarbeidsmodellen fra prosjektet Felles bruker – felles innsats skal i planperioden implementeres i alle

virksomhetene i hjemmebaserte tjenester. Modellen sikrer samhandling mellom Fysio- og

ergoterapitjenesten og hjemmesykepleien. En styrket tverrfaglig samhandling for hjemmeboende vil

støtte brukerne slik at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig.

Omorganisering

Bofellesskapene for mennesker med utviklingshemming og bofellesskapene for personer med psykiske

lidelser og ROP-lidelser (rus og psykiske lidelser) blir fra 1. januar 2017 organisert som tre egne

virksomheter. Omfanget av tjenester som gis fra hjemmebaserte tjenester blir dermed kraftig redusert.

Parallelt med denne omorganiseringen reduseres antall virksomheter i hjemmebaserte tjenester fra seks

til fire fra samme tidspunkt. De fire virksomhetene vil dekke de samme geografiske områdene som helse-

og sosialkontorene, og rådmannen forventer at dette vil styrke samhandlingen mellom helse- og

sosialkontorene og de hjemmebaserte tjenestene.

De to nye, sammenslåtte virksomhetene og Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester trenger nye

lokaler. Rådmannen vil prioritere arbeidet med å finne nye lokaler. Selv om de sammenslåtte

virksomhetene ikke er samlokalisert, skal de arbeide for å samkjøre driften ved å bruke personell på

tvers i hele virksomheten, samkjøre arbeidslister og bygge felles kultur.

Omstilling

I fortsettelsen av omorganiseringen vil rådmannen starte et større omstillingsprosjekt i hjemmebaserte

tjenester. Innhold og arbeidsmåter i årene fremover skal vurderes. Omstillingsprosjektet skal gi svar på

hvilke tjenester hjemmebaserte tjenester skal levere, hvordan tjenestene skal organiseres, hvilke

kompetansebygging som er nødvendig og hvilke finansieringsmodeller som skal benyttes.

Effektivisering ved hjelp av teknologi

Stavanger kommune planlegger å ta i bruk et logistikkprogram som skal bidra til mer effektive logistikk-

og kjøreplaner i hjemmesykepleien. Rådmannen planlegger oppstart i 2017 og full drift og bruk av

programmet i de fire virksomhetene fra 2018.

For å effektivisere og kvalitetssikre ansattes arbeid mot tjenestemottakerne i hjemmesykepleien, skal

sykepleierne begynne å bruke en forenklet versjon av journalsystemet CosDoc tilgjengelig via en app på

nettbrett (CosDoc+). Ansatte kan dermed holde seg oppdatert og dokumentere utført helsehjelp når de

er hos bruker. CosDoc+ vil i første omgang bli benyttet av sykepleiere. Videre utrulling og bruk av

CosDoc+ for alle ansatte i hjemmesykepleien er planlagt fra 2018.

Budsjettramme for Hjemmebaserte tjenester, inkl Stavanger hjemmehjelp 2017-2020

Linjenr   2017 2018 2019 2020  

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 461 992 461 992 461 992 461 992  
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Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

55..55..55  SSttaavvaannggeerr  hhjjeemmmmeehhjjeellpp

Tjenestebeskrivelse

Stavanger hjemmehjelp leverer praktisk bistand til nødvendig renhold, vask av tøy, sengetøyskift og til å bestille

husholdningsvarer.

Praktisk bistand tildeles med hjelp til selvhjelp som utgangspunkt. Brukerne får tjenester som ivaretar det brukeren

trenger hjelp og støtte til, samtidig som brukerne opprettholder de aktivitetene som de mestrer så lenge som mulig.

Virksomheten tilbyr også kjøp av tilleggstjenester. Stavanger kommune har fritt brukervalg. Stavanger hjemmehjelp

gir tjenester til om lag 84 prosent av brukerne som mottar praktisk bistand, mens 16 prosent mottar tjenester fra

privat leverandør som kommunen har avtale med.

Driften av Tante Emmas Hus og Bergeland bydelssenter er lagt til Stavanger hjemmehjelp.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Tilpasning til endret oppdragsmengde

Antall brukere som mottar hjemmehjelp synker stadig, og Stavanger hjemmehjelp må tilpasse

bemanningen til en mindre oppdragsmengde. Stavanger kommune gjennomførte høsten 2016 ny

konkurranse om levering av praktisk bistand. Kommunen inngikk avtale med to eksterne leverandører.

Linjenr   2017 2018 2019 2020  

  Endringer:          

128
Vedtatt styrking av hjemmetjenesten fra 2016
avvikles iht. vedtatte planer

-4 000 -4 000 -4 000 -4 000  

129 Effektiviseringskrav Hjemmebaserte tjenester -1 400 -1 400 -1 400 -1 400  

131 ROP-natt fra statlig til kommunal finansiering 1 900 1 900 1 900 1 900  

132 Cosdoc+ (nettbrett og lisens) 500 3 000 1 500 1 500  

133
Logistikkprogram hjemmesykepleien,
innrulling + lisenser

500 1 000 1 000 1 000  

134
Gevinstrealisering nytt logistikkprogram
hjemmesykepleien

0 -1 000 -1 000 -1 000  

135 Omorganisering nye virksomheter 1 000 1 000 1 000 1 000  

 
Intern overføring mellom rammene
- fra hjemmebaserte tjenester til bofellesskap PUH

-270 900 -270 900 -270 900 -270 900  

 
Intern overføring mellom rammene
- fra hjemmebaserte tjenester til bofellesskap psykisk
helse/ROP

-114 052 -114 052 -114 052 -114 052  

  Driftskonsekvenser av investeringer:          

137 Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere 2 500 7 000 7 000 7 000  

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 78 040 84 540 83 040 83 040  

Tabell 5.14 Budsjettramme for Hjemmebaserte tjenester 2017-2020, tall i 1 000 kr
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Dermed har brukernes valgmulighet økt fra to til tre leverandører. Det vil kunne føre til ytterligere

reduksjon i oppdragsmengden hos Stavanger hjemmehjelp.

Samarbeid rundt brukerne

Samarbeid mellom de forskjellige faggruppene som leverer tjenester til brukerne, er en forutsetning for

helhetstenkning til beste for bruker. Stavanger kommune ønsker å legge til rette for at hjemmehjelperne

i større grad skal inngå i det tverrfaglige samarbeidet som skal bidra til at brukerne kan delta aktivt i eget

liv. Stavanger hjemmehjelp må ha en løpende dialog med helse- og sosialkontorene for å sikre at

tjenestetilbudet er riktig dimensjonert. I omstillingsprosjektet som starter i 2017 innenfor

hjemmebaserte tjenester, vil organisatorisk tilknytning for Stavanger hjemmehjelp bli vurdert.

55..55..66  BBooffeelllleesssskkaapp  ppssyykkiisskk  hheellssee

Tjenestebeskrivelse

Bofellesskapene skal gi hjelp til beboere med psykiske lidelser og ROP-lidelser (rus og psykiske lidelser).

Bofellesskapene skal gi helse-, sosial- og omsorgstjenester av god kvalitet til beboerne med utgangspunkt i

individuelle tjenestevedtak og innenfor vedtatt budsjettramme. Hovedmålet er å skape trygghet og gi gode tjenester i

tråd med beboernes ønsker og behov. Virksomheten skal også legge til rette for at beboere som er i stand til det får

hjelp til å flytte ut til et lavere omsorgsnivå. Virksomheten skal gi hjelp til å klare seg mest mulig selv i hjemmet og til å

delta i samfunnet gjennom aktiviteter, arbeid og fritidstilbud.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Etablering av ny bydekkende virksomhet

Bofellesskapene for mennesker med psykiske lidelser og ROP-lidelser har fram til 2017 vært organisert

under de hjemmebaserte tjenestene. Fra 1. januar 2017 blir bofelleskapene skilt ut fra hjemmebaserte

tjenester som egen bydekkende virksomhet. Formålet med den nye organiseringen er å gi et bedre

tjenestetilbud til brukerne, gjennom videreutvikling av det faglige grunnlaget, effektiv ressursutnyttelse

og helhetlig styring og ledelse.

Virksomheten blir etablert med virksomhetsleder og stab- og støttefunksjoner. I 2017 blir det et

prioritert arbeid å samkjøre bofellesskapene og å etablere strukturer og rutiner for samarbeid med

andre kommunale tjenesteområder og med spesialisthelsetjenesten.

God utnyttelse av bofellesskapene

Sammen med helse- og sosialkontorene og det nye boligkontoret skal virksomheten legge til rette for at

beboere enklere kan flytte ut fra bofellesskapet. Målet er å gi et mer differensiert tilbud, som samtidig

bidrar til god utnyttelse og sirkulasjon av plassene kommunen har i bofellesskapene.

Ny finansiering av bofellesskapene

Rådmannen har utarbeidet en ny finansieringsmodell som skal brukes for alle typer bofellesskap.

Bofellesskapene innen psykisk helse har tidligere hatt rammefinansiering. Den nye

finansieringsmodellen har to elementer som sammen skal sikre riktig finansiering og god faglig standard

på tjenesten. De to elementene er grunnfinansiering og ekstraressurser som trer inn ved særlig store

behov hos definerte brukere. Finansieringsmodellen innføres fra 1. januar 2017, og skal evalueres og

eventuelt justeres etter ett fullt driftsår.

Planlegging av nye bofellesskap

Stavanger kommune skal bygge nye bofellesskap i planperioden. Lassaveien bofellesskap ble etablert i

2016 med to avdelinger. Fase 2 med fire nye plasser ferdigstilles i 2017. I tillegg skal det etableres to

satellittboliger i tilknytning til Lassaveien eller et annet bofellesskap for samme målgruppe.
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Stavanger kommune har venteliste på plass i bofellesskap, og antall personer med behov for et botilbud

forventes å øke. Det er planlagt et nytt botiltak for mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser, som

igangsettes i 2017 og ferdigstilles i 2019. Et bofellesskap i Haugåsveien med syv plasser er planlagt

ferdigstilt i 2019.

Budsjettramme for bofellesskap psykisk helse/ROP

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

55..55..77  BBooffeelllleesssskkaapp  uuttvviikklliinnggsshheemmmmeeddee

Tjenestebeskrivelse

Bofellesskapene skal gi hver enkelt beboer et tilpasset botilbud, og legge til rette for at beboeren kan delta på

aktiviteter, fritidstilbud, dagtilbud med mer.

Bofellesskapene skal gi helse-, sosial- og omsorgstjenester av god kvalitet til beboerne med utgangspunkt i

individuelle tjenestevedtak, og innenfor vedtatt budsjettramme. Hovedmålet er å skape trygghet og gi gode tjenester

i tråd med beboernes ønsker og behov.  Virksomheten skal legge til rette for at beboere som er i stand til det får hjelp

til å flytte ut til et lavere omsorgsnivå.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Ny organisering av bofellesskapene

Bofellesskapene for personer med utviklingshemming har fram til 2017 vært organisert under de

hjemmebaserte tjenestene. Fra 1. januar 2017 blir bofelleskapene skilt ut fra hjemmebaserte tjenester

og organisert i egne virksomheter. Formålet med ny organisering er å gi et bedre tjenestetilbud til

brukerne, gjennom faglig utvikling, effektiv ressursutnyttelse og helhetlig styring og ledelse.

Omorganiseringen skal gjennomføres innenfor dagens ressursramme, men det forventes at

omorganiseringen på sikt vil gi en reduksjon i kostnadene.

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 0 0 0 0

  Endringer:        

 
Intern overføring mellom rammene
- fra hjemmebaserte tjenester til bofellesskap psykisk helse/ROP

114 052 114 052 114 052 114 052

130 Økt pleiebehov på eksisterende brukere i bofellesskap 1 000 1 000 1 000 1 000

  Driftskonsekvenser av investeringer:        

138
Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse,
7 plasser

0 750 6 200 6 200

139
Lassaveien bofellesskap, psykisk helse,
10 + 4 plasser + 2 satelittleiligheter

2 700 8 700 8 700 8 700

140 Bofellesskap ROP, 4 plasser 0 6 000 6 000 6 000

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 117 752 130 502 135 952 135 952

Tabell 5.15 Budsjettramme for Bofellesskap psykisk helse/ROP 2017-2020, tall i 1
000 kr
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Bofellesskapene for personer med utviklingshemming vil bli organisert som to virksomheter med

virksomhetsledere og stab- og støttefunksjoner. Omorganiseringen gir mulighet for å styrke tjenestene

og utvikle tilbudet fleksibelt mellom bofellesskapene. I 2017 skal virksomhetene samkjøre

bofellesskapene og etablere nødvendige strukturer og rutiner for samarbeid med andre kommunale

tjenesteområder og med spesialisthelsetjenesten.

 Ny finansieringsmodell

Stavanger kommune skal innføre ny finansieringsmodell for alle bofellesskapene.  Den nye

finansieringsmodellen har to elementer som sammen skal sikre riktig finansiering og god faglig standard

på tjenesten. De to elementene er grunnfinansiering og ekstraressurser som trer inn ved særlig store

behov hos definerte brukere. Finansieringsmodellen innføres fra 1. januar 2017, og skal evalueres og

eventuelt justeres etter ett fullt driftsår.

 Botilbud til personer med utviklingshemming

Stavanger kommune har åpnet flere nye bofellesskap for personer med utviklingshemming de siste 4

årene. Antallet som står på venteliste har til tross for dette økt noe, og per august 2016 står 73 personer

på venteliste. Nye søkere med behov for plass i bofellesskap vil også komme til hvert år.

Utbyggingsplanene for bofellesskap må derfor gjennomføres og planleggingen av nye bofellesskap

fortsette.

Stavanger kommune skal medvirke til å etablere et privat boligtiltak for personer med

utviklingshemming, basert på en modell der kommunen bygger boligene, etablerer et borettslag og

selger andeler til brukerne i målgruppen. Kommunen bygger og eier en personalenhet i tilknytning til

boligene. Arbeidet med dette pilotprosjektet er i gang, og fortsetter i 2017. Målgruppen er personer

med utviklingshemming som har behov for et botilbud med heldøgns tjenester.

 Kompetanseheving

Behovene til brukergruppen i bofellesskap har endret seg de senere årene. Mange som flytter inn i nye

bofellesskap for utviklingshemmede, har omfattende hjelpebehov og atferd som utløser vedtak om bruk

av tvang og makt. Det viktigste tiltaket for å møte denne utviklingen er å øke kompetansen. Stavanger

kommune har utarbeidet en 4-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. Et av satsingsområdene er å heve kunnskapsnivået innen ernæring og

kosthold. Bofellesskapsvirksomhetene skal legge til rette for at ansatte får delta i aktuelle

kompetansehevingstiltak.

Budsjettramme for bofellesskap for psykisk utviklingshemmede (PUH)

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 0 0 0 0

  Endringer:        

 
Intern overføring mellom rammene
- fra hjemmebaserte tjenester til bofellesskap PUH

270 900 270 900 270 900 270 900

130 Økt pleiebehov på eksisterende brukere i bofellesskap 2 000 2 000 2 000 2 000

136 Omstilling 2018, bofellesskap for utviklingshemmede 0 -7 500 -7 500 -7 500

  Driftskonsekvenser av investeringer:        

141 Selveierboliger PUH, 12 plasser 0 0 4 500 7 700
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Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

55..55..88  FFyyssiioo--  oogg  eerrggootteerraappiittjjeenneesstteenn

Tjenestebeskrivelse

Fysio- og ergoterapitjenesten skal utrede, behandle, tilrettelegge og veilede i hjem, helsestasjon, barnehage, skole og

sykehjem.

Tidlig innsats og rehabilitering er et satsingsområde i Stavanger kommune, og fysioterapi og ergoterapi inngår i dette

arbeidet i samarbeid med andre virksomheter. Tjenesten skal også drive helsefremmende og forebyggende arbeid, og

tilbyr tiltak både i grupper og individuelt.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Leve HELE LIVET

Samarbeidsprosjektet Felles bruker – felles innsats mellom Fysio- og ergoterapitjenesten og Hillevåg

hjemmebaserte tjenester skal implementeres i alle hjemmebaserte tjenester i 2017. Fysio- og

ergoterapitjenesten vil som bydekkende tjeneste være sentral for å implementere, evaluere og justere

samhandlingsmodellen ved å dra erfaringer på tvers av virksomhetene i hele byen. Systematisk

tverrfaglig samhandling for hjemmeboende er viktig for å oppnå målet om at innbyggere i Stavanger

kommune skal ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig.

Virksomheten skal videreutvikle Aktiv på dagsenter, som en del av Leve HELE LIVET-satsingen. Fysio- og

ergoterapitjenesten skal tilby kurs og veiledning for å øke kunnskapen hos de ansatte ved dagsentrene

om hvilke aktiviteter som vedlikeholder og styrker funksjonsnivået hos brukerne.

Frivillighet

Fysio- og ergoterapitjenesten skal kurse frivillige instruktører til treningsgrupper for eldre ut fra

modellen Sterk og stødig i samarbeid med frivillighetskoordinator. Kursingen av frivillige instruktører

startet i 2016 og vil fortsette videre i planperioden.

 Effektivisering av drift

Gjennom innovasjonsprosjektet Sitteklinikk skal Fysio- og ergoterapitjenesten effektivisere

hjelpemiddelformidling av manuelle og elektriske rullestoler. Prosjektet er støttet av kommunens

innovasjonsmidler for 2016 og videreføres i 2017.

Helsefremmende og forebyggende tjenester for barn og unge

Fysio- og ergoterapitjenesten skal utvikle samarbeidet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten for å

øke kompetansen om barns motoriske utvikling hos helsesøstre. Aktiv skole skal videre implementeres i

hele Stavangerskolen i planperioden. Virksomheten vil fortsette å bidra til forebygging av inaktivitet og

fedme blant barn og unge, med økt fokus på områder som kommer dårlig ut i levekårsundersøkelsen.

Helhetlig oppfølging av språkutvikling

Fysio- og ergoterapitjenesten, PPT og Ressurssenter for styrket barnehagetilbud skal sammen øke

Linjenr   2017 2018 2019 2020

142 Omsorgsboliger, 2 x 8 boliger 0 0 0 5 000

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 272 900 265 400 269 900 278 100

Tabell 5.16 Budsjettramme for Bofellesskap utviklingshemmede 2017-2020, tall i 1
000 kr
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kunnskapen og forbedre samhandlingen for å bidra til en mer helhetlig oppfølging av barn som har

vansker med språkutvikling på grunn av dårlig munnmotorikk. Prosjektet er støttet av midler fra

Fylkesmannen for perioden 2016–2017.

Migrasjonshelse

Antall kvoteflyktninger med barn som har behov for tjenester fra Fysio- og ergoterapitjenesten har økt

betraktelig det siste året. Kompetanseheving innen migrasjonshelse vil derfor bli prioritert i

planperioden.

Samhandling og kompetanseløft for avtaleterapeuter og fastleger

Avtalefysioterapeuter, fastleger og SUS deltar i et felles samhandlingsprosjekt for å bedre behandlingen

til artrosepasienter etter internasjonale anbefalinger. Prosjektets tidsramme er foreløpig satt til august

2016 – august 2017. Målet er at pasienter med kne- og/eller hofteartrose skal bli tilbudt evidensbasert

behandling.

Tverrfaglig habiliterings- og rehabiliteringstilbud

Habilitering og rehabilitering er et nasjonalt satsingsområde. Et av hovedmålene med den nasjonale

veilederen fra 2015 er at den skal hjelpe ledere og fagpersonell til å arbeide bedre sammen om

rehabilitering, habilitering, læring og mestring, og koordinering. I 2017 skal Fysio- og

ergoterapitjenesten styrke kompetansen sammen med andre faggrupper, innen nevrologisk re- og

habilitering, Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) til barn med omfattende motoriske vansker

samt kurs innen trening av munnmotorikk.

Budsjettramme for Fysio- og ergoterapitjenesten 2017-2020

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016

55..55..99  TTeekknniisskkee  hhjjeemmmmeettjjeennsstteerr

Tjenestebeskrivelse

Tekniske hjemmetjenester tilbyr tekniske hjelpemidler og løsninger for trygghet og mestring i dagliglivet i samarbeid

med helse- og sosialkontorene, hjemmebaserte tjenester og fysio- og ergoterapitjenesten.

Hjelpemidlene skal også bidra til bedre arbeidsforhold i brukers hjem for hjemmebaserte tjenester. Virksomheten

leverer og henter hjelpemidler tilhørende NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland, i tillegg til at de foretar vedlikehold og

enkle reparasjoner. Tekniske hjemmetjenester har også ansvar for kommunens nøkkelbokser og

trygghetsalarmsystem.

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 57 508 57 508 57 508 57 508

  Endringer:        

169 Innføring av egenbetaling på fysioterapi -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

170 Tilskudd private fysioterapeuter 550 550 550 550

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 57 058 57 058 57 058 57 058

Tabell 5.17 Budsjettramme for Fysio- og ergoterapitejenesten 2017-2020, tall i 1 000
kr

193



Prioriterte oppgaver i planperioden

Overgang til digital trygghetsalarmløsning

Det analoge telefoninettet skal fases ut. Stavanger kommunes trygghetsalarmer, inkludert alarmmottak,

må byttes ut innen utgangen av 2018. Stavanger kommune har sammen med 11 andre kommuner på

Nord-Jæren samarbeidet om felles anskaffelse av digital mottakssentral, trygghetsalarmer og annen

velferdsteknologi. Implementeringen starter opp vinteren 2016–2017. Systemet skal tilpasses de

forskjellige kommunenes pleie- og omsorgssystemer, og deretter settes i drift. I Stavanger er

målsettingen at alle de analoge alarmene skal skiftes ut i løpet av 2017. Tekniske hjemmetjenester har

hovedansvaret for denne utskiftingen.

Ny teknologi og avstandsoppfølging

Velferdsteknologi er et satsingsområde i Stavanger kommune. Den nye digitale alarmsentralen vil legge

til rette for å ta i bruk ny velferdsteknologi og enkle løsninger for avstandsoppfølging som ikke tidligere

har vært mulig. Dette vil kreve et system for mottak av alarmer og andre signaler fra ulike

velferdsteknologiske løsninger, og en driftsorganisasjon for installasjon, vedlikehold og brukerstøtte.

Arbeidet med å utrede om Stavanger kommune skal etablere et eget responssenter for

trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi starter i 2017. Parallelt må ulike løsninger for drift,

vedlikehold og support vurderes.

Kompetanse og ressurser

På hjelpemiddelområdet skjer det en gradvis overføring av oppgaver fra NAV Hjelpemiddelsentral

Rogaland til kommunen. Overføringen av oppgaver gjelder spesielt reparasjon hjelpemidler. Både

mengde og kompleksitet øker, og oppgavene krever ny kompetanse. Signaler fra statlig hold tilsier også

at kommunen på sikt vil få ansvar for basishjelpemidler på permanent utlån.

Budsjettramme for Tekniske hjemmetjenester 2017-2020

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

55..55..1100  RReehhaabbiilliitteerriinnggsssseekkssjjoonneenn

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 1 309 1 309 1 309 1 309

  Endringer:        

168 Effektiviseringskrav Tekniske hjemmetjenester -50 -50 -50 -50

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 1 259 1 259 1 259 1 259

Tabell 5.18 Budsjettramme for Tekniske hjemmetjenester 2017-2020, tall i 1 000 kr
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Tjenestebeskrivelse

Rehabiliteringsseksjonen skal bidra med tiltak som kan hjelpe den enkelte til å komme bort fra, eller redusere,

misbruket av rusmidler, og få en mest mulig stabil livssituasjon.

Virksomheten tilbyr praktisk bistand og oppfølging i ulike typer botilbud, herunder midlertidig bolig, boliger med

miljøarbeidertjenester og boliger med stasjonær bemanning. Andre tjenester er lavterskel helse- og omsorgstilbudet

STASJONEN, som tilbyr gratis helsehjelp og samtaler uten timebestilling. I tillegg driver Rehabiliteringsseksjonen et

lavterskel sysselsettingstilbud og aktivitetstilbudet HUSET for brukere som har lagt rusmisbruk bak seg ved hjelp av

LAR (legemiddelassistert rehabilitering) eller annen behandling. Virksomheten har også ansvar for individuell

oppfølging av brukere som mottar LAR-behandling.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall

Stavanger kommunes handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall ble vedtatt i 2016. Arbeidet

med å implementere tiltakene har startet, og fortsetter i 2017. Handlingsplanen har tre

satsningsområder: forebyggende arbeid, samhandling og overganger, og oppfølging etter overdose. Flere

av tiltakene er knyttet til helse- og omsorgstilbudet STASJONEN, blant annet etableringen av et

ambulerende og oppsøkende skadereduserende helseteam. Helseteamet skal, i tillegg til å drive med

akutt helsehjelp der brukerne oppholder seg, også aktivt oppsøke brukere som er i risiko for

overdoseproblematikk. Teamet skal i løpet av 2017 utvide det ambulerende arbeidet fra tre til fem dager

per uke. Helseteamet skal evalueres etter ett års drift.

 Oppgradering av Småhusene

Småhusene er et boligtilbud som er tiltenkt brukere som fungerer dårlig i ordinære bomiljø. Stavanger

kommune har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet til to årsverk som gjør at det nå er etablert en

personalbase på området. I planperioden er det viktig å finne en god beboersammensetning, sikre full

kapasitetsutnyttelse og stabilisere driften. Arbeidet videreføres i 2017 under forutsetning av videre

statlig finansering.

 Botilbudet L47

L47 er i dag et botilbud for ungdom i alderen 18–28 år med rusproblemer. Botilbudet er døgnbemannet,

og målsettingen er å motivere og tilrettelegge for behandling. Det har i en lengre periode vært få søkere

til tilbudet, og videre bruk av hybelhuset er under vurdering. Det er aktuelt å dreie tilbudet mer i retning

av kartlegging og avklaring av beboernes behov. Dette vil i tilfelle medføre endring i målgruppen.

Utredning vedrørende videre bruk av L47 skal ferdigstilles innen årsskiftet 2016/2017. Det er et mål at

alle hyblene i L47 er utleid innen utgangen av 2017.

Oppfølging av LAR-brukere

Utdeling av LAR-medisin ble overført fra kommunen til Helse Stavanger HF i 2015. En arbeidsgruppe har

i 2016 vurdert ulike forslag til omstilling av LAR-koordineringsfunksjonen. Valg av løsning skal avklares i

løpet av høsten 2016, slik at endringsarbeidet kan starte i 2017.

Budsjettramme for Rehabiliteringsseksjonen 2017-2020

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 43 383 43 383 43 383 43 383

  Endringer:        

158 Helseavdelingen for rusmisbrukere, fra statlig til kommunal finansiering 3 000 3 000 3 000 3 000
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Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

55..55..1111  DDaaggsseenntteerr  oogg  aavvllaassttnniinngg

Tjenestebeskrivelse

Dagsenter og avlastning tilbyr avlastning til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver, ulike dag- og

aktivitetstilbud, boliger med heldøgnsomsorg, institusjonsplasser for barn og unge, skolefriavlastning for elever i

videregående skole samt skoletilbud i barneboligen.

Bydekkende veiledningsteam gir opplæring og veiledning til ansatte innen levekårsområdet som yter tjenester til

utviklingshemmede med utfordrende atferd. Stavanger kommune har fritt brukervalg på avlastningstjenesten. Det

innebærer at brukere kan velge å få tjenesten levert fra den kommunale leverandøren, Dagsenter og avlastning, eller

fra privat leverandør.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Avlastning

Dagsenter og avlastning må, sammen med helse- og sosialkontorene, legge til rette for et best mulig

tilbud innenfor gjeldende rammer. Virksomheten må gjøre en tilpasning til reduserte bestillinger i

vedtak, samt sikre best mulig kapasitetsutnyttelse i dagens avlastningsboliger.

Barne- og ungdomsbolig i Bjørn Farmannsgate 25

Stavanger kommune skal i planperioden ferdigstille en ny barne- og ungdomsbolig med fire plasser i

Bjørn Farmannsgate 25. Denne boligen vil bli tilpasset beboere med utfordringer knyttet til atferd.

Muligheten for å etablere skjermede omgivelser med få brukere og et begrenset antall ansatte, er

avgjørende for å kunne gi et forsvarlig tilbud. Det bygges en egen skoledel i boligen, samt nytt

parkeringsanlegg for alle barneboligene og avlastningsboligen i Bjørn Farmannsgate.

Full drift av bofellesskapet Austbø

Bofellesskapet Austbø ble åpnet i 2016, og det forventes full drift fra årsskiftet 2016/2017.

Bofellesskapet har åtte plasser og skal gi gode tjenester til en beboergruppe som har store og

sammensatte behov. Stabilisering av driften med alle beboerne på plass er en prioritert oppgave i 2017.

Dagtilbud

I Plan for tjenestetilbudet til personer med utviklingshemning er det en målsetting at alle skal ha

mulighet til et meningsfylt arbeids- og aktivitetstilbud utenfor hjemmet. Stavanger kommune vil i

planperioden opprette aktivitetstilbud på dagtid for inntil 15 personer med utviklingshemming. Dette

kan gi alle nye brukere som er ferdig med videregående skole og bor hjemme hos foreldrene, et

dagaktivitetstilbud. Flere av beboerne i bofellesskap kan også få et aktivitetstilbud utenfor boligen. Det

er et mål at flere skal få et arbeidsrettet innhold i sitt dagtilbud, og dette vil bli tatt hensyn til i

planleggingen. Organisatorisk plassering av de nye plassene skal avklares i planleggingsprosessen.

Kompetanseheving

Brukergruppen i avlastningsboligene har gradvis endret seg de senere årene, og bare rundt halvparten

av brukerne har diagnosen utviklingshemmet i dag. Flere og flere av de nye brukerne er barn med

Linjenr   2017 2018 2019 2020

159 Effektiviseringskrav Rehabiliteringsseksjonen -200 -200 -200 -200

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 46 183 46 183 46 183 46 183

Tabell 5.19 Budsjettramme for Rehabiliteringsseksjonen 2017-2020, tall i 1 000 kr
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psykiske lidelser og utfordrende atferd. Det vil fortsatt være fokus på kompetanseheving for ansatte i

planperioden. Det bydekkende veiledningsteamet skal gjennomføre kurs for ansatte i profesjonelt

miljøarbeid, terapeutisk aggresjonsmestring, makt og tvang m.m., i tillegg til å drifte ulike nettverk.

Budsjettramme for Dagsenter og avlastning 2017-2020

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

55..55..1122  NNAAVV--kkoonnttoorreennee

Tjenestebeskrivelse

Stavanger har fire NAV-kontor som drives i partnerskap mellom stat og kommune. Kontorenes viktigste oppgave er å

bidra til at flest mulig kommer i arbeid eller aktivitet.

NAV-kontorene skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV. Det omfatter opplysning, råd

og veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan med hovedvekt på arbeid og aktivitet og

kvalifiseringsprogram. I tillegg forvalter kontorene hele den statlige tjeneste- og ytelsesporteføljen som er lagt til

Arbeids- og velferdsetaten. Brukere som har behov for økonomisk eller sosialfaglig bistand fra stat og kommune, skal

få samordnet hjelp på NAV-kontorene.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Oppdragsbrev som styringsverktøy

Rådmannen utarbeider årlig et oppdragsbrev til NAV-kontorene med konkrete utfordringsområder og

resultatmål. Basert på oppdragsbrevet skal kontorene utarbeide lokale tiltaksplaner. Oppdragsbrevet

samordnes med tilsvarende styringsdokument fra NAV Rogaland i kontorenes virksomhetsplaner.

Rådmannen følger utviklingen og resultatoppnåelsen på utfordringsområdene, og foretar justeringer i

løpet av året om nødvendig.

Punktinnsats for unge sosialhjelpsmottakere 18-30 år

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 156 995 156 995 156 995 156 995

  Endringer:        

160
Rammejustering Madla barnebolig som følge av at beboer flytter
til ny bolig

0 -1 500 -1 500 -1 500

161
Antall avlastningsplasser ble vedtatt redusert høsten 2016,
helårseffekt i 2017

-2 000 -2 000 -2 000 -2 000

162 Midlertidig avlastningsbolig, Høyebakken, ble avviklet i 2016 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

163 Effektiviseringskrav Dagsenter og avlastning -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

164 Justering av budsjett, Austbø bofellesskap 8 800 8 800 8 800 8 800

  Driftskonsekvenser av investeringer:        

165 Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser 1 000 11 000 11 000 11 000

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 162 295 170 795 170 795 170 795

Tabell 5.20 Budsjettramme for Dagsenter og avlastning 2017-2020, tall i 1 000 kr
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NAV-kontorene opplever en økt pågang som følge av at arbeidsledigheten i regionen øker.

Ungdomsledigheten øker mest. NAV-kontorene har som mål at arbeidsledig ungdom som kontakter

NAV, skal være i arbeid, opplæring eller annen aktivitet, eventuelt avklart mot andre relevante tiltak, i

løpet av maksimum tre måneder. Ungdommene skal følges tett opp ved at det stilles vilkår om deltakelse

i Jobbverksted eller andre relevante tiltak for å motta sosialhjelp. NAV-kontorene ble i 2016 styrket med

4 årsverk for å øke innsatsen knyttet til sosialhjelpsmottakere under 30 år. Styrkingen videreføres i 2017

og benyttes til å videreføre en dedikert ungdomsveilederstilling på hvert kontor. Ungdomsveilederne

skal følge opp ungdommer i målgruppen tett i samarbeid med Arbeidstreningsseksjonen.

 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

Stortinget har vedtatt en lovendring i sosialtjenesteloven § 20 som innebærer en plikt til å sette vilkår

om arbeidsrettet aktivitet for sosialhjelpsmottakere. I første omgang blir aktivitetsplikten innført for

mottakere under 30 år. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 en bevilgning som skal dekke den

beregnede kommunale merkostnaden ved innføringen av en slik plikt fra 1. januar 2017. Når

lovendringen trer i kraft, vil rådmannen vurdere behovet for å utvide kapasiteten i

Arbeidstreningsseksjonen og etablerer nye aktivitetstilbud.

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et arbeidsrettet tiltak med tett oppfølging for langtidsmottakere av

sosialhjelp. NAV-kontorene skal sikre at personer som fyller kriteriene, motiveres for deltakelse i

programmet. Hjemmeværende innvandrerkvinner i familier som har kontakt med NAV, skal prioriteres

spesielt når det gjelder motivasjon og tilrettelegging for deltakelse.

Helseavklaring

Mange langtidsmottakere av sosialhjelp har sammensatte somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte

utfordringer. NAV-kontorene skal videreføre det systematiske arbeidet som startet i 2015, for å avklare

helsetilstand og eventuelle trygderettigheter for personer som har hatt sosialhjelp som hovedinntekt

over lang tid, og i tillegg bidra til at de får nødvendig helsehjelp.

Barn i vanskeligstilte familier

NAV-kontorene skal foreta en systematisk kartlegging og dokumentasjon av barnas situasjon og

iverksette tiltak når det er nødvendig. To av NAV-kontorene deltar i modellforsøket Eg vil Lære! som er

et fireårig prosjekt. Målsettingen er at barn som lever i familier med lav inntekt, skal oppnå resultater i

skolen i tråd med sitt evnenivå. Prosjektet videreføres ut skoleåret 2017/2018 forutsatt videre statlig

finansiering.

 Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier

NAV-Madla deltar som ett av 30 Nav-kontor i et landsdekkende toårig forsknings- og utviklingsprosjekt

kalt Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Fors%C3%B8k+i+regi+av+NAV

/helhetlig-oppf%C3%B8lging-av-lavinntektsfamilier). Målet er at foreldrene blir i stand til å forsørge barna og seg selv

gjennom arbeid/inntekter, samt å øke barnas deltagelse og sosiale inkludering gjennom deltagelse i

barnehage, skole, SFO og fritidsaktiviteter.

Fra Introduksjonsprogram til arbeid

Økt bosetting av flyktninger gir flere deltakere i introduksjonsprogrammet. Målsettingen i Stavanger er

at 55 prosent av deltakerne skal gå direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram.

NAV-kontorenes rolle i Introduksjonsprogrammet må styrkes slik at arbeidsrettingen i programmet blir

tydeligere og overgangen fra program til utdanning eller arbeid blir bedre. NAV-kontorene bør så langt

som mulig ha egne veiledere som følger opp deltakere i Introduksjonsprogrammet i samarbeid med

Flyktningseksjonen og Johannes læringssenter.

Budsjettramme for NAV-kontorene 2017-2020
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Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

55..55..1133  BBoolliiggkkoonnttoorreett

Tjenestebeskrivelse

Boligkontoret ble etablert i september 2016, og har ansvar for behandling av søknader og tildeling av ordinære

kommunale utleieboliger og omsorgsboliger.

Kontoret har også ansvar for behandling av søknader om bostøtte, startlån og boligtilskudd til etablering og tilpasning

av bolig og gir råd og veiledning i boligspørsmål. Boligkontoret skal tilby innbyggere som er vanskeligstilte på

boligmarkedet en enklere og mer helhetlig boligtjeneste, sikre at flere får hjelp til å skaffe og beholde en egnet bolig,

samt utnytte ressursene i det boligsosiale arbeidet på en mer effektiv måte. Boligkontoret er samlokalisert med

Stavanger bolig KF, som forvalter den kommunale boligmassen. Boligkontoret og boligforetaket har felles

publikumsmottak og representerer til sammen «en dør inn» for innbyggerne til kommunens boligvirkemidler.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Oppbygging av en ny virksomhet

I 2017 skal Boligkontoret utvikle og prøve ut nye rutiner for en helhetlig forvaltning av de boligsosiale

virkemidlene. Sammen med boligforetaket skal virksomheten sørge for at innbyggerne opplever

publikumsmottaket på Løkkeveien som «en dør inn» til kommunens boligsosiale arbeid.

Boligkontoret skal også arbeide for å etablere et godt samarbeid med aktuelle virksomheter internt og

eksternt. Kontoret må legge til rette for hensiktsmessige samhandlingsarenaer med helse- og

sosialkontorene, Nav-kontorene, Rehabiliteringsseksjonen og Flyktningseksjonen.

Det er viktig at Boligkontoret organiserer arbeidet slik at tilgjengelige ressurser kan frigjøres for

iverksetting av nye boligsosiale tiltak.

Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd 2016-2020

Stavanger kommune ble i 2016 en del Husbankens nye kommuneprogram knyttet til den nasjonale

strategien Bolig for velferd. Kommunens programavtalen med Husbanken har tre hovedmål:

Alle skal ha et trygt sted å bo.1. 

Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet.2. 

Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv.3. 

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 230 344 230 344 230 344 230 344

  Endringer:        

124 Punktinnsats aktivitetsplikt, årsverk og drift 5 000 5 000 5 000 5 000

125 Sosialhjelp og KVP 40 000 35 000 30 000 30 000

126
Videreføre TAFU-prosjektet,
bortfall av statlig finansiering

800 800 800 800

127 Elektronisk arkiv, anskaffelse av NOARK-kjerne 210 210 210 210

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 276 354 271 354 266 354 266 354

Tabell 5.21 Budsjettramme for NAV 2017-2020, tall i 1 000 kr
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Boligkontoret skal bidra i operasjonaliseringen og realiseringen av disse målene.

Vanskeligstilte skal få hjelp til å kjøpe bolig

For å skaffe bolig til flere vanskeligstilte er sirkulasjon i den kommunale boligmassen av stor betydning. I

2017 skal Boligkontoret utvikle metoder for å øke sirkulasjonen. Metodene skal rettes mot informasjon

ved innflytting i bolig, hvordan motivere til å skaffe egen bolig i løpet av leieperioden, samt hva slags råd

og veiledning beboerne trenger for å skaffe seg annen bolig når leieperioden opphører.

Samtidig skal Boligkontoret utvikle systemer som bidrar til at flere av dem som får tilsagn om startlån,

faktisk klarer å skaffe seg bolig.

Hindre utkastelser fra kommunal bolig

Manglende husleiebetaling eller brudd på husordensreglene er grunner for begjæring om utkastelse fra

bolig. Boligkontoret skal bidra til at Stavanger kommune har gode rutiner for å forebygge og unngå

utkastelser. Særlig fokus skal rettes mot bruk av statlig bostøtte og at alle i Stavanger som kan ha rett på

husbankbostøtte, søker om og mottar denne.

Gode og riktige boligtildelinger for å sikre gode bomiljø

Ved tildeling av kommunal bolig skal det tas mer hensyn til «rett bolig til rett person». Stavanger

kommune må i større grad opprettholde og styre bruken av kommunale boliger til på forhånd definerte

målgrupper. I planperioden skal det vurderes om noen kommunale boligområder skal øremerkes for

barnefamilier. Strategier og metoder for hvordan den gode boligtildelingen kan sikres, skal utredes innen

utgangen av 2018. Boligkontoret vil ha en sentral rolle i dette arbeidet.

55..55..1144  OOBBSS--tteeaamm

Tjenestebeskrivelse

Oppsøkende behandlingsteam (OBS-teamet) gir tjenester til en målgruppe som ikke nyttiggjør seg av etablerte

kommunale eller spesialisthelsetjenester.

Teamet ble etablert i 2006 og drives i samarbeid mellom Stavanger kommune og Helse Stavanger HF v/Avdeling Unge

Voksne. Målgruppen er personer med en kjent alvorlig psykisk lidelse eller der det er mistanke om utvikling av alvorlig

psykisk lidelse, ofte i kombinasjon med rusmisbruk. Teamet gir ambulant oppfølging og behandling og skal sikre at

brukerne får både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. Målet er at brukerne skal nyttiggjøre seg av de

ordinære tjenestene når de er klare for dette.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 0 0 0 0

  Endringer:        

  Tilført fra Helse- og sosialkontor 2 278 2 278 2 278 2 278

  Tilført fra Oppvekst og Levekårservice 3 811 3 811 3 811 3 811

  Tilført fra Levekår stab. 673 673 673 673

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 6 762 6 762 6 762 6 762

Tabell 5.22 Budsjettramme for Boligkontoret 2017-2020, tall i 1 000 kr
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Etablering av ny virksomhet

OBS-teamet er forankret i en samarbeidsavtale mellom Stavanger kommune og Helse Stavanger HF.

Partene har arbeidsgiveransvar for 50 prosent hver av de ansatte. Teamet hadde fram til 2016 en

to-ledermodell med en statlig og en kommunal leder, og teamet var i kommunen definert som en avdeling

i hjemmebaserte tjenester. I juni 2016 gikk teamet over til en-ledermodell. Det innebærer at en

kommunalt tilsatt leder er delegert myndighet til å lede både kommunalt og statlig ansatte og

rapporterer i begge styringslinjer. Samtidig ble teamet etablert som egen virksomhet i Stavanger

kommune. Formålet med ny organisering er å sørge for enhetlig ledelse og bedre forankring og

kjennskap til teamet i kommunen. Dette er avgjørende for å nå fram til flere brukere i målgruppen og gi

et mer helhetlig tilbud til disse.

I 2017 er det en prioritert oppgave for teamet å sikre at aktuelle samarbeidspartnere i kommunen har

kjennskap til teamet, vet hvordan bekymringsmeldinger håndteres og bistår brukerne i å søke om å bli

tatt opp i teamet. Teamet skal også sikre at alle team-medarbeidere har nødvendig kjennskap til aktuelle

kommunale tiltak og tjenester.

Resultatrapportering

OBS-teamet skal i løpet av 2017 identifisere et sett med indikatorer som kan benyttes som månedlig

resultatrapportering til henholdsvis Stavanger kommune og Helse Stavanger HF. Indikatorene skal vise

kapasitetsutnyttelse, forløp, varighet og status ved avslutning for brukerne som er i kontakt med teamet.

Evaluering

Nasjonal kompetansetjeneste ROP skal evaluere 12 oppsøkende behandlingsteam, og OBS-teamet er

invitert med i evalueringen. Dette innebærer en mer inngående evaluering enn det som har vært

gjennomført tidligere. Det skal blant annet gjøres ulike målinger av brukerne forut for inntak i teamet og

etter to års kontakt med teamet. Evalueringen starter opp høsten 2016, og forskerne vil følge teamet i

tre år. Det vil komme resultater fra forskningen underveis i evalueringen.

55..55..1155  AArrbbeeiiddssttrreenniinnggsssseekkssjjoonneenn

Tjenestebeskrivelse

Arbeidstreningsseksjonen tilbyr kommunale tiltaksplasser til personer som har behov for tett oppfølging, kvalifisering

og/eller ytterligere avklaring for å komme i arbeid.

Hovedtyngden av brukerne er deltakere i kvalifiseringsprogrammet, men det gis også tilbud til brukere som mottar

sosialhjelp eller statlige ytelser. Virksomheten tilbyr jobbsøkerkurs for unge sosialhjelpsmottakere, tiltak i

oppstartfasen til kvalifiseringsprogrammet og avklarings- og aktivitetstiltak for sosialhjelpsmottakere. Tilbudet

består av arbeidstrening i grupper for ungdom, minoritetsspråklige og langtidsmottakere av sosialhjelp. I tillegg gis

det individuell oppfølging av deltakere som er utplassert i kommunale/private tiltaksplasser, på oppdrag fra

NAV-kontorene. Arbeidstreningsseksjonen drifter også praksisplasser for funksjonshemmede, som er et

arbeidsrettet tiltak der målgruppen er uføretrygdede med fysisk eller psykisk funksjonshemming.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Øke andel praksisplasser i privat og kommunal virksomhet

Antall deltakere i Arbeidstreningsseksjonens tiltak har økt de siste årene. Rådmannen forventer en

ytterligere økning av deltakere som en konsekvens av NAV-kontorenes innsats rettet mot unge

sosialhjelpsmottakere. Rekruttering av nye tiltaksplasser i privat eller kommunal virksomhet vil være en

prioritert oppgave for virksomheten i planperioden.

Samarbeid med NAV-kontorene om aktivitet

Samarbeidet mellom Arbeidstreningsseksjonen og Nav-kontorene er avgjørende for at virksomheten
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skal bidra med å få deltakerne videre i arbeid eller aktivitet. Kursansvarlige i tiltakene følger opp

deltakerne i tett samarbeid med veileder på NAV-kontoret. Oppmøte og fravær meldes fortløpende til

veilederen, som følger opp vilkår om aktivitet.

Lovfestet aktivitet for sosialhjelpsmottakere under 30 år ble vedtatt i 2015, og regjeringen foreslår i

statsbudsjettet for 2017 en innføring fra 1. januar 2017. Når lovendringen trer i kraft, vil rådmannen

vurdere behovet for å utvide kapasiteten i Arbeidstreningsseksjonen og etablere nye aktivitetstilbud.

Praksisplasser for funksjonshemmede (PFF)

Det har det siste året vært økt pågang til PFF-ordningen, og kapasiteten utnyttes maksimalt. Tidligere

har en del av PFF-deltakerne blitt overført til stønadsordningen Varig Tilrettelagt Arbeid i Ordinær

Virksomhet (VTAO) fra NAV. På grunn av begrensninger i NAV-systemet er det nå færre som overføres

til denne ordningen. Arbeidstreningsseksjonen vil i planperioden arbeide for å øke antall deltakere som

utløser VTAO-stønad, for på den måten å frigjøre plasser i PFF-ordningen for nye deltakere.

Budsjettramme for Arbeidstreningsseksjonen 2017-2020

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

55..55..1166  FFllyykkttnniinnggsseekkssjjoonneenn

Tjenestebeskrivelse

Flyktningseksjonen har ansvar for bosetting og oppfølging av nyankomne flyktninger i to til tre år etter ankomst til

kommunen, avhengig av lengden på innvilget introduksjonsprogram.

Ansvaret omfatter praktisk bistand, veiledning og koordinering av tiltak når det gjelder økonomi, bolig, familieliv og

deltagelse i arbeids- og samfunnsliv. Flyktningseksjonens tjenester omfatter også behandling av søknader om

introduksjonsprogram og individuelle kvalifiseringsplaner, samt annen oppfølging og kartlegging i

introduksjonsordningen (jf. introduksjonsloven). Flyktningseksjonen samarbeider tett med Johannes læringssenter

som har ansvar for hovedtyngden av den opplæringen som gis i introduksjonsprogrammet, og med Nav-kontorene

som har ansvar for arbeidsrettede tiltak og formidling til arbeid etter introduksjonsprogrammet.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Bosetting av flyktninger

Formannskapet har fattet vedtak om å bosette 796 flyktninger i perioden 2016-2017, hvorav 205

enslige mindreårige og 244 syriske overføringsflyktninger. Fordelingen innenfor kategoriene kan ved

behov tilpasses innenfor vedtaksperioden i samråd med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). I

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 12 442 12 442 12 442 12 442

  Endringer:        

171 Økte leieutgifter 200 200 200 200

172 Jobbverksted 2, årsverk 570 570 570 570

173 Effektiviseringskrav Arbeidstreningsseksjonen -50 -50 -50 -50

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 13 162 13 162 13 162 13 162

Tabell 5.23 Budsjettramme for Arbeidstreningsseksjonen 2017-2020, tall i 1 000 kr
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tillegg kommer familiegjenforente til flyktningene.

Grunnet lave ankomster av asylsøkere i 2016 ble bosettingsbehovet for 2017 på landsbasis nedjustert

fra 21 000 til 13 000 høsten 2016. IMDi har sendt nytt anmodningsbrev der de ber Stavanger om å

redusere vedtaket for 2017 fra 430 flyktninger, inkludert 125 enslige mindreårige til 300 flyktninger,

inkludert 40 enslige mindreårige. Basert på den politiske behandlingen vil Flyktningseksjonen foreta

nødvendige tilpasninger av bemanning og ressurser.

En del av de flyktningene kommunen bosetter har store helsemessige utfordringer og vil ha behov for

varige kommunale tjenester. Dette vil bety økt volum og økte kostnader for flere kommunale

virksomheter, som helse- og sosialkontorene, hjemmebaserte tjenester og fysio- og ergoterapitjenesten.

Stavanger kommune må i større grad ta i bruk det private boligmarkedet ved bosetting av flyktninger.

For å styrke bosettingsarbeidet må det nye kommunale foretaket Stavanger bolig KF og

Flyktningseksjonen etablere gode samarbeidsrutiner. For å sikre god tilgang til boliger for nyankomne

flyktninger, vil arbeidet med å oppnå større gjennomstrømming i kommunale boliger bli videreført.

I planperioden vil Stavanger kommune videreutvikle det påbegynte prosjektet Avtalt selvbosetting.

Prosjektet åpner for at flyktninger som har fått opphold, finner bosted i byen på egen hånd på det private

markedet og blir bosatt i Stavanger etter nærmere kriterier.

Introduksjonsprogram En prioritert oppgave for Flyktningseksjonen er å bidra til at flyktninger som

gjennomfører introduksjonsprogrammet kommer i arbeid, arbeidsrettede tiltak eller utdanning.

Samarbeidet mellom Flyktningseksjonen, Johannes læringssenter og Nav-kontorene er avgjørende for å

oppnå gode resultater på dette området.

Bystyret har vedtatt at kommunen skal ha som mål at minst 55 prosent av deltakerne i

introduksjonsprogrammet starter direkte i arbeid eller utdanning etter endt program og at 70 prosent er

i arbeid eller utdanning innen ett år etter endt introduksjonsprogram.

For å forbedre resultatene etter endt introduksjonsprogram vil det i 2017 bli gjennomført et prosjekt

der formålet er å øke arbeidsrettingen i programmet og utnytte ressursene i og rundt programmet på en

best mulig måte. Prosjektet vil omfatte Flyktningseksjonen, Johannes læringssenter og Nav.

Psykisk helse Stavanger kommune bosetter flyktninger fra asylmottak i Norge og overføringsflyktninger

som kommer fra flyktningleirer i utlandet. Mange flyktninger har behov for oppfølging knyttet til psykisk

helse. I planperioden vil arbeidet med å få på plass gode samarbeidsrutiner med kommunens tjenester

for mennesker med psykiske lidelser og spesialisthelsetjenesten bli prioritert.

Flyktningseksjonen vil ansette psykolog innen utgangen av 2016. Psykologen vil i 2017 arbeide med å

utvikle tjenestetilbudet til nyankomne flyktninger, både familier og enslige mindreårige.

Budsjettramme for Flyktningseksjonen 2017-2020

Tabell 5.24 Budsjettramme for Flyktningseksjonen 2017-2020, tall i 1 000 kr

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 9 215 9 215 9 215 9 215

  Endringer:        

175 Effektiviseringskrav Flyktningseksjonen -50 -50 -50 -50
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Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

55..55..1177  KKrriisseesseenntteerreett

Tjenestebeskrivelse

Krisesenteret er et tilbud til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Virksomheten gir også tilbud til mennesker som er utsatt for tvangsekteskap eller menneskehandel. Stavanger

kommune er vertskommune for senteret som driftes i samarbeid med 17 andre kommuner i Sør-Rogaland. Tilbudet

omfatter råd og veiledning gjennom individuelle samtaler og/eller gruppesamtaler, et trygt midlertidig bosted når

dette er nødvendig, bistand til å ordne praktiske utfordringer som økonomi og nytt bosted, foreldreveiledning og

formidling av kontakt med andre deler av hjelpeapparatet. Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud som er åpent

hele døgnet.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Informasjon om tilbudet

I følge krisesenterstatistikken utgitt av Bufdir, er det flere sårbare grupper i befolkningen som er

underrepresentert hos Krisesenteret. I 2017 vil Krisesenteret arbeide med å tilpasse tilbudet og

informasjonen om tilbudet til flere av disse gruppene. Krisesenteret vil spesielt se på informasjonen

rettet mot eldre, personer med utviklingshemming og personer med ulik seksuell orientering. Nye måter

å nå disse gruppene på gjennom aktuelle medier vil vurderes.

Barn og høysikkerhet

På bakgrunn av at det har vært en jevn økning i høysikkerhetssaker siden 2012, vil Krisesenteret se

nærmere på hvordan det oppleves for barn å leve med særlige sikkerhetstiltak. Dette innebærer å

utarbeide en kunnskapsoversikt over eksisterende forskning på feltet, og å undersøke mulighetene for å

innhente erfaringer fra brukere.

Nettverksbygging for kvinner og menn

Forskning viser at nettverksstøtte er svært viktig for mange brukere, og at en stor andel av

brukergruppen har lite eller manglende nettverk. Krisesenteret vil derfor fortsette arbeidet med

gruppeveiledning av brukere i planperioden, og vil arbeide spesielt med å tilrettelegge for fellesskap for

menn i Krisesenterets målgruppe.

Samarbeid med eierkommunene

Stavanger kommune legger vekt på å ha et godt samarbeid med de kommunene som er medeiere i

Krisesenteret. Gjennom samarbeidsutvalget og årlige stormøter informeres kommunene fortløpende

om status og utfordringer ved senteret. Krisesenteret tilbyr besøk i kommunene minimum en gang per år

med deltakelse på fag- og personalmøter, internseminarer og lignende.

Budsjettramme for Krisesenteret i Stavanger 2017-2020

Tabell 5.25 Budsjettramme for Krisesenteret 2017-2020, tall i 1 000 kr

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 9 165 9 165 9 165 9 165

Tabell 5.24 Budsjettramme for Flyktningseksjonen 2017-2020, tall i 1 000 kr

Linjenr   2017 2018 2019 2020
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Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 11 823 11 823 11 823 11 823

           

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 11 823 11 823 11 823 11 823

Tabell 5.25 Budsjettramme for Krisesenteret 2017-2020, tall i 1 000 kr
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 5 OPPVEKST OG LEVEKÅR

55..66  SSaammffuunnnnssmmeeddiissiinn

55..66..11  SSttaavvaannggeerr  lleeggeevvaakktt

Tjenestebeskrivelse

Stavanger legevakt skal sørge for nødvendig helsehjelp når hjelpen ikke kan vente til en får time hos fastlegen, og ikke

er av en slik art at den skal gis på sykehus.

Legevakten er kommunens fremste øyeblikkelig hjelp- og beredskapsvirksomhet. Aktiviteten varierer mye gjennom

året og gjennom døgnet.

Det er etablert to øyeblikkelig hjelp-plasser ved legevakten for pasienter som har behov for observasjon og utredning

av uavklarte tilstander der sykehusinnleggelse ikke anses som nødvendig.

Stavanger legevakt er et interkommunalt samarbeid med Sola og Randaberg kommune. På Stavanger legevakt finner

man også tjenestene voldtektsmottak (Helse Vest), kriseteam og psykiatrisk sykepleier. Disse er i ulik grad

interkommunale samarbeid mellom kommuner i Sør-Rogaland.

Stavanger legevakt har legevaktsentralansvar for kommunene Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy og Hjelmeland. Stavanger

legevaktsentral omfatter nå totalt ca. 180 000 innbyggere.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Akuttmedisinforskriften

I 2015 kom det ny akuttmedisinforskrift som skal bidra til at befolkningen mottar forsvarlige og

koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. I forskriften er det innført nye krav til

organisering av kommunal legevaktordning. Disse omhandler både kompetanse- og opplæringskrav for

legevaktpersonell, krav om svartid ved legevaktsentral og utrykningsplikt ved akutte hendelser.

Utrykningsplikten er særlig kostnadsdrivende fordi den vil kreve bemannet utrykningsbil.

Forskriften stiller også krav til telefonsvarstjenesten, og det er behov for styrking av bemanningen i

telefonsentralen. Det må vurderes løsning på denne utfordringen, men forutsetter trolig økt

grunnbemanning på sykepleiersiden.

Rådmannen foreslår i dette budsjettforslaget og innarbeide et anslagsvis beløp til både eksisterende

drift, økt bemanning og drift av legebil på Stavanger legevakt.

Budsjettramme for Stavanger legevakt 2017-2020

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 40 656 40 656 40 656 40 656

  Endringer:        
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Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

Linjenr   2017 2018 2019 2020

157
Ny grunnbemanning Stavanger legevakt
inkludert drift av legebil

7 000 7 000 7 000 7 000

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 47 656 47 656 47 656 47 656

Tabell 5.26 Budsjettramme for Stavanger legevakt 2017-2020, tall i 1 000 kr
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RÅDMANNENS FORSLAG

66  KKuullttuurr  oogg  bbyyuuttvviikklliinngg
Kommunen skal bidra til å åpne muligheter og gi ønsket utviklingsrom for innbyggere og næringsliv. En attraktiv og

levende by tilbyr blant annet et spennende kulturtilbud, et variert boligtilbud i gode bomiljøer, og gode muligheter

for å bevege seg trygt og enkelt i byområdet med miljøvennlige transportformer.

6.1 Innledning

6.2 Kultur

6.3 Kommuneplan

6.4 Byplan

6.5 Transportplan

6.6 Byggesak

6.7 Geodata
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 6 KULTUR OG BYUTVIKLING

66..11  IInnnnlleeddnniinngg

Stavanger er i omstilling, og utviklingen i sysselsettingen og befolkningen følges nøye.

Befolkningsveksten er betydelig redusert de siste årene, og en fortsatt dempet vekst forventes.

Boligsalget og boligprisutviklingen i regionen reflekterer et marked i endring, og flere utbyggere er

avventende til igangsetting av nye boligprosjekter.

Kommunen skal være en kompetent samarbeidspartner for innbyggere, næringsliv og offentlige aktører,

og være lydhør for endrede behov i samfunnet. I denne sammenheng er det blant annet viktig å

tilrettelegge for digitale arbeidsprosesser, som kan bidra til mer effektive tjenester og bedre service for

innbyggere og næringsliv. Digitale løsninger og åpne datasett kan også gi muligheter for utvikling av nye

tjenester og produkter som næringsliv og et smart bysamfunn kan ha nytte av.

Framtidens arbeidsplasser er ikke bare lokalisert i rene næringsområder, men i økende grad i områder

som også har boliger og offentlige og private tjenester. En god fordeling av arbeidsplasser gir en bedre

bruk av arealer og transportsystemer, og en levende by. Samtidig må byområdet ha rom for næringer

som ikke er tjent med et tett naboskap med boliger. Det er viktig å bidra med planer som gir gode og

forutsigbare utviklingsrammer. Planarbeider for Sentrum, Forus, Mariero og Ullandhaug pågår nå, og vil

komme til sluttbehandling i denne perioden.

Stavangers tette kobling mot nabokommunene kommer blant annet til syne i form av plansamarbeid

over kommunegrensene. I tillegg til en felles plan for Forus og Ullandhaug, og etter hvert også Dusavik,

pågår et tett og godt samarbeid om Bypakke Nord-Jæren, som er vårt viktigste virkemiddel for å kunne

realisere store transport-tiltak som bussvei, sykkelstamvei og transportkorridor vest. Velfungerende

transportsystemer skal være blant regionens konkurransefortrinn i framtiden, og bidra til god

framkommelighet for alle trafikantgrupper.

Stavanger er en viktig kulturby både i nasjonal og regional sammenheng, og skal i denne perioden fornye

sin kulturpolitikk gjennom en ny overordnet og langsiktig plan for kunst og kultur.

Budsjettramme for Kultur og byutvikling 2017-2020

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 206 246 206 246 206 246 206 246

  Endringer:        

176 Digitalisering av byggesaksarkiv -500 -3 800 -4 800 -4 800

177 Interkommunal delplan (IKDP) Forus -340 -490 0 0

178
Tilskudd til kulturinstitusjoner,
justeres ihht statens bevilginger

300 300 300 300

179 Reforhandlet driftsavtale Nye Tou 300 600 600 600
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Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

 

Linjenr   2017 2018 2019 2020

180
MUST – økt driftstilskudd ifm. drift
av Holmeegenes

2 800 1 600 1 600 1 600

181
MUST – tilskudd til arkitektkonkurranse
«Museumsparkvisjonen»

400 0 0 0

182 MUST – tilskudd til nybygg Norsk grafisk museum 3 400 3 400 3 400 3 400

183 Avsluttet Obstfelderjubileum 2016 -800 -800 -800 -800

184
Rogaland Teater – tilskudd til KS1
for nytt teaterhus

540 0 0 0

185
Rogaland teater, trekker ut prosjektmidler,
Nytt teaterbygg (KVU)

-600 -600 -600 -600

186 Opera Rogaland IKS, driftstilskudd 50 100 100 100

187
Kompensasjon for økte kapitalkostnader
for Sølvberget KF

700 700 700 700

188 Taksering eiendomsskatt 0 5 000 7 000 3 000

189 Innkjøp av konsulenttjenester 1 500 1 150 1 150 1 150

190 Drift av ny 3D teknologi 350 350 350 350

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 214 346 213 756 215 246 211 246

Tabell 6.1 Budsjettramme for Kultur og byutvikling 2017-2020, tall i 1 000 kr
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 6 KULTUR OG BYUTVIKLING

66..22  KKuullttuurr

Tjenestebeskrivelse

Kulturavdelingen skal legge til rette gode rammebetingelser for det etablerte kulturlivet og stimulere til nyskapende

kunst- og kulturvirksomhet.

Stavanger er vertskommune for de store profesjonelle kulturinstitusjonene Stavanger Symfoniorkester, Rogaland

Teater og MUST – Museum Stavanger. Kommunen bidrar økonomisk til driften av disse basert på fordelingsnøkler i

inngåtte avtaler med staten og fylkeskommunen.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Kulturavdelingen har startet arbeidet med ny kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025.

Planutkast vil fremmes til politisk behandling i 2017.

Nye Tou

Andre del av atelierhuset– ti atelier, nye lokaler til Grafisk Verksted og prøvelokale for dans – er under

rehabilitering og ferdigstilles våren 2017. Samme år prosjekteres neste del – øvingslokale for musikk og

rehabilitering og utvidelse av Maskinhallen og inngangspartiet til Tou Scene. Tou Scenes driftsansvar

utvides fra sommeren 2017 jamfør inngått driftsavtale.

MUST – Museum Stavanger

Tilskudd til nybygg Norsk grafisk museum

MUST har søkt Stavanger kommune om kr 40 mill. til nytt museumsbygg i Gamle Stavanger,

samlokalisert med Norsk hermetikkmuseum. Total kostnad er kr 90 mill. Formannskapet har ved

søknadsbehandling 15.september 2016 vedtatt at kommunes bidrag til prosjektet må vurderes i en

helhetlig sammenheng i forbindelse med framtidige handlings- og økonomiplaner, og forutsetter at

byggeprosjektet blir fullfinansiert ved bidrag fra staten, fylkeskommunen, Stavanger som vertskommune

og andre. Kr 5 mill. er nå avsatt i Statsbudsjettet for 2017, med en restfinansiering på kr 25 mill. de

påfølgende år. Rogaland fylkeskommune vil avsette sin andel av finansieringen i kommende

økonomiplanperiode, gitt at stat og kommune tar sin andel. Det er lagt opp til at Stavanger kommunes

andel på kr 40 mill. finansieres gjennom låneopptak i selskapet, herunder at det ytes et tilskudd til MUST

på kr 3,4 mill. i 2017 som skal dekke tilhørende kapitalkostnader.

Økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes

Stavanger kommune er i dialog med MUST om drift av forpakterboligen. Det er videre lagt opp til et

sambruk av driftsbygningen. Avtale med MUST skal i perioden framforhandles og fremmes til politisk

godkjenning.

Tilskudd til arkitektkonkurranse

Museumsparkvisjonen Stavanger kommune støtter MUST med kr 400 000 til en internasjonal

arkitektkonkurranse for Museumsparkvisjonen – ombygging og utvidelse av museumsanlegget i Muségt.

16.
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Rogaland Teater – tilskudd til KS1 for nytt teaterhus

Stavanger kommune støtter Rogaland Teater med kr 540 000 til finansiering av arbeidet med

kvalitetssikringen (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU) for nytt teaterhus. Arbeidet med

konseptvalgutredningen pågår, og forventes ferdigstilt ved årsskiftet 2016/2017.
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 6 KULTUR OG BYUTVIKLING

66..33  KKoommmmuunneeppllaann

Tjenestebeskrivelse

Kommuneplanavdelingen har ansvar for arbeidet med kommuneplanen og overordnede planer på

kommunedelplannivå, utredninger og analyser.

Avdelingen deltar i arbeid med områdereguleringer. Videre har avdelingen ansvar for å utarbeide og videreutvikle

statistikk, framskrivinger og levekårsundersøkelsen. Dette inngår i beslutningsgrunnlaget for sentralt plan- og

utredningsarbeid i kommunen. Avdelingen deltar i regionalt plan- og utredningsarbeid og nasjonale nettverk.

PPrriioorriitteerrttee  ooppppggaavveerr  ii  ppllaannppeerriiooddeenn

Kommuneplanavdelingen vil følge opp gjennomføringen av vedtatt Kommunal planstrategi 2016-2019.

Arbeid med ny Kommuneplan for Stavanger 2019 – 2031 har startet høsten 2016 og vil pågå for fullt i

2017 og 2018.

Kommunedelplan for Stavanger sentrum har vært på andre høring. Det legges opp til bearbeiding av

planforslaget for politisk behandling av revidert forslag til plan i 2017. Deltakelse i og videreutvikling av

City Impact District Stavanger sentrum vil være en viktig oppgave for avdelingen i 2017.

Planprogram for Interkommunal kommunedelplan for Forus ble vedtatt våren 2016. I 2017 vil det

utarbeides planforslag basert på kommunenes vedtak om prinsipiell innretning av planforslaget.

Arbeidet planlegges ferdigstilt ved utgangen av 2018.

Arbeidet med oppdatering av Regionalplan Jæren starter i 2017. Dette vil være en prioritert

oppfølgingsoppgave for kommuneplanavdelingen.

Avdelingen deltar i Prosjekt beboerlyst som skal videreutvikle kommunens samhandling og

kommunikasjon med innbyggere.
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 6 KULTUR OG BYUTVIKLING

66..44  BByyppllaann

Tjenestebeskrivelse

Byplanavdelingen tilrettelegger for vern og utbygging i kommunen i samsvar med lokale og sentrale mål og vedtak.

Avdelingen har ansvaret for offentlige og private reguleringsplaner – områderegulering og detaljregulering – og

konsekvensutredninger som følger disse planene. Byplanavdelingen utarbeider også mulighetsstudier og

tomteutredninger for mulige utbygginger. Tjenestene reguleres i plan – og bygningsloven, forvaltningsloven og

offentlighetsloven.

Byplanavdelingen vil utarbeide og behandle planer for boligbygging både i utbyggingsområdene,

byomformingsområdene og enkeltprosjekter i den utbygde byen. Byplanavdelingen deltar i arbeid med overordnede

planer og prosjekter i kommunen.

Byplanavdelingen skal:

Behandle private planer og delesaker innenfor lovens tidsfrister

Sørge for at byen har nødvendig plangrunnlag for å iverksette tiltak

Være faginstans for arkitektonisk, estetisk og miljømessig utvikling

Prioriterte oppgaver i planperioden

Selv om det er usikkerhet i næringsliv og boligproduksjon, er det viktig å prioritere planer for

boligbygging, offentlig og privat tjenesteyting og næringsutvikling. Dette for å imøtekomme framtiden

og forventninger om at dagens situasjon vil snu. Plan for nytt sykehus, utbygging av universitetet og

planer i byomformingsområder, for å legge til rette for utbygging, er igangsatt.

Avdelingen følger opp kommunens satsing på folkehelse, ved at både byomformingsområdene og

utbyggingsområdene planlegges etter prinsipp for 10-minuttersby, nullvekst i biltrafikk, og god tilgang til

friområder, turveier, parker og møteplasser. I dette ligger også planlegging for offentlig og privat

tjenesteyting.
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« 6 KULTUR OG BYUTVIKLING

66..55  TTrraannssppoorrttppllaann

Tjenestebeskrivelse

Transportplanavdelingen skal gjennom plan- og prosjektarbeid bidra til at Stavanger kommune oppnår nullvekstmålet

for personbiltrafikken, som innebærer at veksten i transportbehovet skal skje ved at flere går, sykler og reiser

kollektivt.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Bypakke Nord-Jæren vil bli behandlet i Stortinget høsten 2016 og ha oppstart i 2017. Med utgangspunkt

i vedtatt handlingsprogram for bypakken arbeider de regionale faggruppene for sykkel og gange med

prosjektlister for gjennomføring av tiltak.

Det pågår arbeid med både bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler. Det statlige bidraget til Bypakke

Nord-Jæren vil bli avklart gjennom bymiljøavtaler. Arbeidet med forhandlingsgrunnlaget og avtalen vil

være klar i løpet av 2017.

Byutviklingsavtalen skal være et verktøy for å sikre forpliktende samarbeid mellom staten,

fylkeskommunen og kommunene om arealbruken i storbyområdene. Målet er at avtalen skal sikre

raskere og mer forutsigbare prosesser, samt sikre en arealbruk som bygger opp under miljøvennlig

transport. Forslag til byutviklingsavtale vil bli lagt fram i 2017. Når bymiljøavtalen skal reforhandles er

intensjonen at byutviklingsavtalen skal inngå i denne.

Bussveiplaner

I 2017 vil det være følgende milepæler for Bussveiplanene:

 Plan 2606 bussveien gjennom Jåttåvågen vil bli lagt på høring

Plan 2619 bussveien fra Haugåsveien gjennom sentrum til Mosvatnet vil bli lagt på høring,

Plan fra Sundekrossen til Randaberg vil bli lagt på høring

For strekningen Mosvatnet til Sundekrossen skal det utarbeides et forprosjekt for valg av midtstilte eller
parallelførte kollektivfelt på strekningen.

For bussveitraseen gjennom Kvernvik vil arbeid med trafikkstudier og – analyser starte opp.

Ved åpning av Ryfast/Eiganestunnelen i 2019 vil det være aktuelt å tilrettelegge for en midlertidig

løsning i Kannik i påvente av endelig opparbeidelse innen sommeren 2021. Arbeidet med

reguleringsplan 2551 E39 Smiene – Harestad pågår og vil bli vedtatt i 2017.
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« 6 KULTUR OG BYUTVIKLING

66..66  BByyggggeessaakk

Tjenestebeskrivelse

Byggesaksavdelingen ivaretar samfunnets interesser og krav til byggverk slik disse er nedfelt i plan- og

bygningslovens bestemmelser med forskrifter.

Tiltakshavere, naboer og lokalmiljøer skal få sine interesser vurdert, og søknader skal behandles i tråd med god

forvaltningsskikk og i samsvar med regelverket og gjeldende kommunale vedtak.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Saksbehandlingstid

Byggesaksavdelingen arbeider kontinuerlig for å sikre kort saksbehandlingstid og effektive

arbeidsrutiner. Arbeidsrutinene videreutvikles for å håndtere tidsfrister og for å yte service overfor

tiltakshavere. Trehusbyen skal fortsatt prioriteres.

Tilsyn

Kommunal- og regionaldepartementet har lagt opp til en hyppigere endring av lov og forskrifter. Det

innebærer at avdelingen bruker mer tid til opplæring og oppdatering av det interne kvalitetssystemet.

Avdelingen driver tilsyn i de ordinære sakene, men er også pålagt å ha tilsyn med at foretakene har de

nødvendige kvalifikasjoner. Byggesaksavdelingen har som mål å gjennomføre tilsyn i minst 15 % av

sakene.

Matrikkel

Flere mindre typer tiltak og godkjenning av foretak ble unntatt søknadsplikt 1.1.2015. Søknadsplikt er

erstattet med meldingsplikt for mindre tiltak. Slike tiltak skal likevel registreres i det offentlige

bygningsregisteret. Dette betyr at gebyrinntektene fra disse sakene forsvant, uten at kommunens arbeid

med dette falt bort.

Selvkost

Byggesaksområdet er i flere år drevet som et rent selvkostområde med gebyrfinansiering. Lovendringer,

oppgavesammensetning og markedssituasjonen bidrar samlet sett til lavere inntekter, og et underskudd

som etter loven er framførbart i inntil 5 år. Avdelingen jobber med effektivisering, forenkling og utvikling

av digitale tjenester for å redusere ressursbruk, uten at det går på unødig bekostning av produksjon og

service.
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« 6 KULTUR OG BYUTVIKLING

66..77  GGeeooddaattaa

Tjenestebeskrivelse

Geodata skal sikre at politikere, administrasjon, byens innbyggere og næringslivet har tilgang til pålitelig og

fullstendig informasjon om bygninger, eiendommer, planinformasjon, topografi og andre tema.

Denne oppgaven forvalter avdelingen via et geografisk informasjonssystem hvor digitale kart- og matrikkeldata er de

viktigste elementene.

I tillegg skal avdelingen levere tjenester knyttet til eiendomsutvikling og drift, beredskap og miljø- og

landbruksforvaltning. Her inngår oppmålingsforretninger, seksjoneringer, salg av digitale og analoge kartprodukter og

salg av meglermapper.

Geodataavdelingen skal:

holde lav saksbehandlingstid på lovpålagte oppgaver

sørge for at fakturagrunnlaget for eiendomsskatt er mest mulig feilfritt

sørge for at kart og matrikkel til enhver tid er så oppdatert som mulig

Prioriterte oppgaver i planperioden

Kartleggingsdronen skal benyttes til å produsere ortofoto over prosjektområder i forbindelse med

forskjellige planutredninger/plansaker.

Arbeidet med stedsnavnprosjektet, herunder utarbeide en nettbasert innmeldingsportal for publikum

skal ferdigstilles i perioden. Prosjektets formål er å rydde opp i alle navn og få en god og konsistent

navnebase i Sentralt Stadnamnregister (SSR) til offentlig bruk. Dette vil lette arbeidet med navn på kart,

navn på nye prosjekt og dempe bruken av feil og ikke godkjente navn. Det vil også hjelpe

utrykningskjøretøy å finne fram til riktig sted.

I perioden er det også en prioritert oppgave å ferdigstille digitalisering av målebrevsprotokoller,

byggesaksarkiv, planarkiv og seksjoneringsarkiv.

Avdelingen vil ta i bruk en ny kartløsning for digitale kartprodukter slik at disse kan presenteres både på

PC, smartbrett og –telefoner.

Avdelingen bidrar fortløpende til at Stavanger kommune kan legge ut åpne datasett med geografiske

data, og dermed være en aktiv tilrettelegger for nye næringer og digitale løsninger.
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77  BByymmiilljjøø  oogg  uuttbbyyggggiinngg
Gjennom revidering av klima- og miljøplanen skal kommunen tilrettelegge for å ta hensyn til klimautfordringene.

De lokale, direkte klimagassutslippene i Stavanger er i hovedsak knyttet til transport og bruk av fossil energi.

Arbeidet med å redusere energiforbruket i den kommunale bygningsmassen fortsetter.

Kommunale bygg og anlegg må ha god teknisk standard. Økonomisk handlingsrom og helhetlige prioriteringer

avgjør rekkefølgen av vedlikeholdet, og hvor raskt det bygningsmessige vedlikeholdsetterslepet kan reduseres.

7.1 Innledning

7.2 Juridisk

7.3 Miljø og renovasjon

7.4 Stavanger eiendom

7.5 Park og vei

7.6 Idrett

7.7 Vann og avløp

7.8 Plan og anlegg
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« 7 BYMILJØ OG UTBYGGING

77..11  IInnnnlleeddnniinngg

Bymiljø og utbygging har ansvar for å gjennomføre kommunale investeringer. Det er avgjørende at

kommunen til en hver tid har kapasitet og kompetanse til å håndtere endringer og å gjennomføre de

prosjektene som prioriteres på en god måte.

Stavanger kommune skal i planperioden revidere klima- og miljøplanen. For å nå målene og

forpliktelsene i planen, vil det være helt avgjørende å ta hensyn til klimautfordringene i all planlegging, i

alle investeringer og i driftsoppgavene. Samtidig utformes en politikk som legger til rette for at

kommunens innbyggere også bidrar til å nå målene. Her er gjennomføring av Bypakke Nord-Jæren

kritisk viktig. Også fortsettelsen av kommunens sykkelsatsing skjer i samspill mellom kommunes

tilrettelegging og innbyggernes atferdsendring.

Triangulum

Triangulum er Stavanger, Manchester og Eindhovens felles prosjekt for å utvikle smarte løsninger for framtidens

bærekraftige byer.

Dette er et prosjekt i EUs satsing på smarte byer og samfunn. Triangulum går over fem år og er en del av Horisont

2020-programmet.

Les mer her. (http://www.stavanger.kommune.no/triangulum)

Stavanger kommunes bidrag i det europeiske fyrtårnprosjektet Triangulum  skal fullføres i planperioden.

En sentral skal forsyne tre av kommunens administrasjonsbygg i sentrum med energi som hentes fra en

avløpstunell.

Bymiljø og utbygging har markert Vann- og avløpsverkets 150 års jubileum i 2016. Det viktigste

jubileumsprosjektet er gi Vålandsbassengene tilbake til byens befolkning. Prosjektet viser verdenen

under bakken som må til for å få en by til å fungere.

For å opprettholde gode tjenester, vil det være behov for flere som tar fagutdannelse og høyere

utdannelse innen kommunaltekniske fag. Avdelingen bruker smartteknologi til å stimulere til økt

rekruttering av slike fag.
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 7 BYMILJØ OG UTBYGGING

77..22  JJuurriiddiisskk

Tjenestebeskrivelse

Juridisk er en stabsfunksjon som driver intern rådgivning til avdelingene i Bymiljø og utbygging (BMU) og til Kultur og

byutvikling (KB).

Juridisk har en rekke oppgaver knyttet til kjøp, salg og innleie av fast eiendom, grunnerverv og ekspropriasjon,

momsavtaler og utbyggingsavtaler.

Juridisk har ansvar for å håndheve kommunens alkohol- og skjenkepolitikk, og er faglig sekretariat for klagesaker som

skal behandles av Stavanger kommunes klagenemnd.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Videreføring av Friområdeprosjektet

Juridisk har prosjektlederansvar for Friområdeprosjektet (http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Natur-

og-miljo/Frluftsliv/Friomradeprosjektet/). Dette skal sikre befolkningen tilgang til friområder i kommunen. I perioden vil

kommunen arbeide videre med realiseringen av tursti i Gauselvågen.

Grunnerverv til gang- og sykkelvei

Juridisk bistår Plan- og anleggsavdelingen med grunnerverv til opparbeidelse av gang- og sykkelveier.

Prioriterte prosjekter i planperioden er gang- og sykkelvei i Krossbergveien og langs Gamleveien.

Salg og innleie av eiendommer

Bystyret har vedtatt at Norges Bank-bygget skal selges, det vil trolig skje i 2017. Juridisk avdeling

arbeider også med å skaffe tomt til ny skole på Storhaug. I planperioden skal det også skaffes leielokaler

til ulike virksomheter i Levekårsavdelingen i kommunen.

Stavanger kommune har inngått en rekke festeavtaler med private barnehager som løper ut i kommende

planperiode. Juridisk vil sette i gang arbeidet med å få revidert avtalene.

Ivareta kommunens interesser og utvikling i Stavanger Forum

Stavanger kommune eier flere bygninger i Stavanger forum-området. Kommunen har interesse i at

bygningene brukes i henhold til formålet, som er messe, konferanse og idrett. Kommunen har også en

interesse i at de ubebygde delene av området driftes og vedlikeholdes etter en helhetlig plan. Juridisk vil

bistå med å revidere og utarbeide nye avtaler i området.

Tilrettelegge for utvikling av hotelltomt i Bjergsted

Hotelltomten i Bjergsted er i dag et sameie mellom Stavanger kommune og Stavangerregionen Havn IKS.

Det er enighet om at Stavanger kommune skal være avtalepart overfor Base Property, som skal utvikle

et hotell i området. Juridisk avdeling vil ha ansvar for å erverve grunn og rettigheter fra

Stavangerregionen Havn og inngå utbyggingsavtale med Base Property AS.

Videreføring av kommunens engasjement i Urban Sjøfront

Urban sjøfront er det første store sentrumsnære transformasjonsområdet i Stavanger. Tidligere var det
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et industriområde som nå er erstattet av boliger og næring. Stavanger kommune har tatt et overordnet

ansvar for infrastrukturutbyggingen, mot at grunneierne betaler økonomiske bidrag til dette. Juridisk

sitt engasjement med inngåelse av utbyggingsavtaler videreføres i planperioden

Budsjettramme for Utbygging  og juridisk 2017-2020

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 7 215 7 215 7 215 7 215

  Endringer:        

197
Etablering Stavanger utvikling KF,
reduserte husleieinntekter

4 070 4 070 4 070 4 070

           

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 11 285 11 285 11 285 11 285

Tabell 7.1 Budsjettramme for Utbygging og juridisk 2017-2020, tall i 1 000 kr
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« 7 BYMILJØ OG UTBYGGING

77..33  MMiilljjøø  oogg  rreennoovvaassjjoonn

Tjenestebeskrivelse

Miljø- og renovasjonsavdelingen arbeider med tema relatert til miljø og bærekraftig utvikling og er rådgiver og

pådriver for at miljøtiltak gjennomføres som en del av den daglige planleggingen, forvaltningen og driften i

kommunen.

Klima- og miljøplan 2010-2025 (http://www.stavanger.kommune.no/Documents/Natur%20og%20milj%C3%B8/Aktuelt/Klima-ogmiljoplan2010-2025_190510_rev_zip.pdf)

er det overordnede dokumentet for arbeidet. Avdelingen har også ansvar for prosjektet Forurenset sjøbunn

(http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Natur-og-miljo/Ren-og-sunn-by/Forurenset-sjobunn/) og å tilrettelegge tiltak for bedre

luftkvalitet.

Avdelingen har ansvar for at innbyggerne i Stavanger har kostnadseffektive og miljøvennlige avfallstjenester.

Avdelingen har ansvar for all innsamling av husholdningsavfall og driver informasjons- og motivasjonstiltak for

avfallsminimering og økt kildesortering. Renovasjonsenheten er også myndighet i saker knyttet til forurensning og

forsøpling. Avdelingen kjøper inn alle innsamlings- og behandlingstjenester fra private eller interkommunale

avfallsselskap. Tjenesten er gebyrfinansiert.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Revidering av klima- og miljøplan

Klima- og miljøplanen skal revideres i løpet av planperioden. Målsetninger og tiltak innen de ulike

temaområdene skal fastsettes, og måleindikatorene for rapportering på klima- og miljøområdet skal

videreutvikles.

Lokalt miljøengasjement

Arbeidet i Agenda 21-utvalget , som arbeider for å fremme lokalt miljøengasjement, videreføres.

Samarbeid på tvers i kommunen og eksternt med bedrifter og andre aktører, blant annet

Fylkeskommunen, skal fremme kollektivtransport og øke andel syklende og gående, blant annet gjennom

tiltaket HjemJobbHjem (https://www.hjemjobbhjem.no/).

Arbeid med miljøsertifisering av virksomheter videreføres, med Grønt Flagg-ordningen for skoler og

barnehager og Miljøfyrtårn for andre virksomheter. Avdelingen arbeider for miljøriktige løsninger ved å

gi veiledning og støtte internt og eksternt og gjennom inspirasjonsarrangement. Ett av disse er

Miljøsøndag, som gjennomføres i september hvert år.

Forurenset sjøbunn

Det skal planlegges og gjennomføres tiltak for reduksjon av forurensing fra sjøbunn i definerte

havneområder i Stavanger. I området ved Bangarvågen på Hundvåg skal bunnen dekkes til med Ryfast-

masser. Kartlegging av forurensing i havnebassenget fortsetter for å samle kunnskap som skal gi

grunnlag for anbefalinger om flere tiltak. Arbeidet er støttet av Miljødirektoratet.

Luftkvalitet

Arbeid for å sikre god luftkvalitet videreføres. Kommunen vil søke samtykke hos Veidirektoratet for

innføring av forskrift om piggdekkgebyr og tilrettelegge for en ordning med pant på gamle vedovner.
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Internasjonalt miljøengasjement

Avdelingen deltar i internasjonalt samarbeid, blant annet knyttet til klimakvoteprosjektet og samarbeid

med vennskapsbyene. Kommunen vil også delta i nettverkssamarbeid, blant annet gjennom medlemskap

i Eurocities.

Overgang til sorteringsanlegg for avfall

I forbindelse med at IVAR, i planperioden, setter i gang prøvedrift av det nye sorteringsanlegget for

restavfall på Forus og biogassanlegget for organisk avfall på Grødaland i Hå, vil renovasjonsenheten

planlegge og gjennomføre omlegginger for innsamlingen av husholdningsavfall i kommunen. De

offentlige ubetjente miljøstasjonene vil bli avviklet når sorteringsanlegget settes i drift. Glass kan ikke bli

sortert ut ved det nye anlegget, så en effektiv innsamlingsordning for glassfraksjonen vil bli etablert.

Henteordningen for avfall

Renovasjonsenheten drifter henteordningen hentavfall.no (http://www.hentavfall.no/) der abonnenter kan bestille

henting av grovavfall, hageavfall, tøy og farlig avfall. Ordningen skal utvikles videre i planperioden.

Informasjonsarbeid

En rekke informasjonstiltak for avfallsminimering og økt kildesortering i dialog med nabokommuner og

IVAR vil bli gjennomført i forkant av at sorterings- og biogassanlegget settes i drift. Konseptet Repair

café skal utprøves, og digitale løsninger for effektiv og god innbyggerdialog skal videreutvikles.

Avdelingen vil også delta i nasjonale og internasjonale prosjekt som Smart Cities.

Budsjettramme for Miljø 2017-2020

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

Budsjettramme for Renovasjon 2017-2020

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 4 673 4 673 4 673 4 673

  Endringer:        

191 Redusert støtte til Grønn by -50 -50 -50 -50

192 Effektiviseringskrav Miljø -170 -170 -170 -170

193 Panteordning gamle vedovner 0 5 000 5 000 5 000

194 Tilskudd til Ullandhaug økologiske gård 4 000 0 0 0

195 Piggdekkgebyr -5 000 -8 000 -8 000 -8 000

196 Revisjon klima- og miljøplan 500 0 0 0

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 3 953 1 453 1 453 1 453

Tabell 7.2 Budsjettramme for Miljø 2017-2020, tall i 1 000 kr

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 140 140 140 140

  Endringer:        

223



Linjenr   2017 2018 2019 2020

255 Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR 800 2 300 3 800 4 500

256
Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning,
volumøkning

2 855 5 252 7 992 11 767

257 Kalkulerte finanskostnader 168 169 152 132

258 Reduksjon av innkjøpte varer og tjenester -20 -1 436 -823 -135

259 Gebyrer/generell gebyrøkning -3 390 -7 700 -12 300 -16 720

260 Bruk/avsetning til selvkostfond -1 163 665 429 -294

261 Skadedyrbekjempelse 750 750 750 750

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 140 140 140 140

Tabell 7.3 Budsjettramme for Renovasjon 2017-2020, tall i 1 000 kr
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« 7 BYMILJØ OG UTBYGGING

77..44  SSttaavvaannggeerr  eeiieennddoomm

Tjenestebeskrivelse

Stavanger eiendom planlegger og gjennomfører alle bygge- og rehabiliteringsprosjekter knyttet til kommunale

bygninger, med unntak av de kommunale boligene, som i 2016 ble skilt ut i et eget kommunalt foretak.

Forvaltningsdelen har ansvaret for drift og vedlikehold av hele bygningsmassen til kommunen, med unntak av

boligene.

Drift – og energiseksjonen er ansvarlig for energiområdet og kompetanseoppbygging innenfor tekniske installasjoner

og byggautomasjon.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Fagsystem – eiendomsforvaltning

Oppgradering eller nyanskaffelse av fagsystem for eiendomsforvaltning for Stavanger eiendom og

Stavanger byggdrift er en prioritert oppgave i planperioden. Høsten 2016 utlyses anbudskonkurranse

om ekstern bistand til behovsanalyser og spesifikasjon. Våren 2017 vil anbudsevalueringer gjennomgås

og en beslutning vil bli tatt medio 2017.

Vedlikehold av bygg

I Handlings- og økonomiplan 2016 – 2019 vedtok bystyret en opptrapping av vedlikeholdsbudsjettet fra

og med 2016. Vedlikeholdet av kommunens bygg vil bli prioritert i størst mulig grad, slik at etterslepet på

vedlikehold og framtidige merutgifter på grunn av verdiforringelse kan begrenses mest mulig.

I stats- og nasjonalbudsjettet for 2017 har regjeringen foreslått å bevilge kr 650 mill. til ny tiltakspakke

for Sør- og Vestlandet, hvorav Stavanger kommune sin andel utgjør kr 81,3 mill. Med forutsetning at

statsbudsjettet vedtas i henhold til framlagt forslag, foreslår rådmannen disponering av forventet

tiltakspakke.

Historiske bygg – spesialisert vedlikehold

Stavanger eiendom har etablert en arbeidsgruppe som er i gang med å lage en sak om forbedringer rundt

prosessene og gjennomføringsfasene ved vedlikehold av historiske bygg. Saken legges frem for

kommunalstyret for miljø og utbygging ved utgangen av 2016.

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 og tekniske installasjoner. Forskriftskrav til

universell utforming vil også kreve mye ressurser fram mot 2029. Nye krav til dokumentasjon på

sprinkleranlegg må oppfylles.

Oppdatere bygg til nye krav og behov
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Både 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. En pågående fornying på sykehjemmene, avfallssystemer og sykesignalanlegg

videreføres. Ellers vil de mest nødvendige og mindre kostnadskrevende tilpasningstiltakene bli prioritert

i perioden.

Stavanger eiendom vil sette inn ressurser på å følge nye krav til klimatilpasning og overvannshåndtering,

både ved nybygging og ved ombygging og rehabilitering av eldre bygg.

Større byggeprosjekter

Stavanger eiendom gjennomfører flere store byggeprosjekter i perioden, herunder: Lervig sykehjem,

Gamlingen, Madlamark skole, Gautesete skole, Hundvåg skole, Barnehagen Tasta, dobbelthall ved

Hetlandshallen og rehabilitering og ombygging av Stavanger svømmehall og resten av Olav Kyrres gate

19.

Styrke anbudskompetansen

Stavanger eiendom arbeider kontinuerlig for å bli en enda bedre byggherre, blant annet gjennom å

styrke bestillerkompetansen innen forskjellige modeller av både totalentrepriser og delte entrepriser.

De forskjellige anbudsformene har ulike utfordringer, og det arbeides med å lage systemer som gjør at

Stavanger kommune setter seg i best mulig stand til å bestille den varen kommunen ønsker å få levert, og

se til at det som er bestilt blir levert som avtalt.

Energioppfølging i kommunale bygg

Arbeidet fortsetter med å redusere energiforbruket i kommunens bygningsmasse med energioppfølging

og sentral styring fra driftssentralen. Stavanger eiendom vil i perioden prioritere å knytte flest mulig av

kommunens bygg til denne sentralen. Energiforbruk og klimaregnskap skal kunne registreres for alle de

tilkoblede byggene.

Triangulum: Ny energisentral

Driftssentralen i Stavanger eiendom vil i perioden gjennomføre Stavanger kommunes deloppgave i det

europeiske fyrtårnprosjektet Triangulum . Målet er å etablere en ny energisentral i Olav Kyrresgate 19,

svømmehallbygget, innen april 2017, der 75 prosent av energien skal være fornybar.

Budsjettramme for Stavanger eiendom 2017-2020

Linjenr   2017 2018 2019 2020  

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 -276 423 -276 423 -276 423 -276 423  

  Endringer:          

225
Etablering Stavanger bolig KF, reduserte kostnader
Stavanger eiendom

-182 816 -182 816 -182 816 -182 816  

226
Etablering Stavanger bolig KF, reduserte inntekter
Stavanger eiendom

264 280 264 280 264 280 264 280  

227
Etablering Stavanger bolig KF, salg av
brannsikringstjenester

-230 -230 -230 -230  

228 Etablering Stavanger bolig KF, husleie fra Stavanger bolig KF -820 -820 -820 -820  

229
Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte kostnader
Stavanger eiendom

-200 -200 -200 -200  
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Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

Linjenr   2017 2018 2019 2020  

230
Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte inntekter
Stavanger eiendom

1 380 1 380 1 380 1 380  

231
Etablering Stavanger utvikling KF, husleie fra Stavanger
utvikling KF

-400 -400 -400 -400  

232 Skadedyrbekjempelse 750 750 750 750  

233 Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg 6 200 6 200 11 200 11 200  

234 Forsikring bygg 200 400 600 800  

235 Tiltakspakke økt sysselsetting -6 750 -6 750 -6 750 -6 750  

  Driftskonsekvenser av investeringer:          

236
Driftskonsekvens av investering: Økte husleiekostnader
grunnet rehabilitering av OK19

4 550 550 -2 300 -2 300  

237
Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold- og
renholdsutgifter til nye bygg

10 550 24 500 28 000 31 000  

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 -179 729 -169 579 -163 729 -160 529  

Tabell 7.4 Budsjettramme for Stavanger eiendom 2017-2020, tall i 1 000 kr
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« 7 BYMILJØ OG UTBYGGING

77..55  PPaarrkk  oogg  vveeii

Tjenestebeskrivelse

Park og vei har ansvar for drift, vedlikehold og forvaltning av alle kommunale uteområder.

Det omfatter blant annet veier, gater, gatetun, turveier, sykkelveier, plasser, torg, friområder, parker, lekeplasser,

naturvernområder, viltforvaltning, badeplasser, utendørs idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og uteanlegg ved skoler,

barnehager, sykehjem og bofellesskap.

Ansvaret omfatter også vinterdrift og naturskjøtsel.

Park og vei planlegger, prosjekter og er byggherre for nye anlegg utendørs.

Avdelingen har ansvar for kommunens sykkelsatsing, driver Stavanger friluftssenter og Stavanger botaniske hage og

forvalter kolonihagene og de offentlige småbåthavnene i kommunen.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Friområdeprosjektet

Park og vei har ansvar for prosjektering, bygging av turveier og tilhørende tiltak i Friområdeprosjektet

(http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Natur-og-miljo/Frluftsliv/Friomradeprosjektet/). En del krevende prosjekterings-

og byggeoppgaver ligger foran oss i perioden.

Ny grønn plan for Stavanger

I kommuneplanen er det forutsatt at det skal utarbeides en ny grønn plan for Stavanger i løpet av

kommuneplanperioden, muligens som egen kommunedelplan. Park og vei har ansvaret for å lede

arbeidet. Planen skal blant annet behandle behovet for friområder og tilrettelegging, fastsette normer

for dekning av aktivitetsanlegg, fastlegge prinsipper og muligheter for overvannshåndtering i grønne

områder, fastsette forvaltings- og skjøtselsregler for landskapsparkene, de store naturlike friområdene

og for de lokale naturvernområdene. Planen vil bli utarbeidet i nært samarbeid med

Kommuneplanavdeling, Byplanavdeling, Vann og avløp, folkehelsekoordinator, miljøvernsjef og Forum

for Natur og Friluftsliv (som inkluderer de fleste interesseforeninger innenfor natur og miljø). I en bred

og åpen medvirkningsprosess vil blant andre bydelsutvalgene få en sentral rolle.

Rehabilitering skolegårder

Kommunen har et investeringsprosjekt for rehabilitering av skolegårder som går kontinuerlig. Hvilke

skolegårder som skal prioriteres hvert år vedtas av kommunalstyret for miljø og utbygging etter at

Kommunalstyret for oppvekst har godkjent prioriteringene.

Stavanger på sykkel

Sykkelseksjonen (Stavanger på sykkel (http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Vei-og-trafikk/stavanger-pa-sykkel/)) i

Park og vei har som oppgave å lede Stavanger kommune sin satsing på å legge til rette for sikker og

attraktiv framkommelighet for sykkel. Det skjer gjennom kampanjer og fysiske tiltak, som å fjerne

hindringer for sykkel og å bygge og forbedre sykkelveier og sykkelfelt. Forslag til revidert sykkelstrategi

vil bli lagt fram før 2017.
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Rehabilitering av kunstgrasbaner

I løpet av 2017 vil Park og vei ha rehabilitert seks-sju baner i tillegg til de to som er tatt i 2016. Det er en

stor og spennende utfordring å få dette til rent logistikkmessig når så mange baner skal rehabiliteres

etter hverandre i løpet av så kort tid. Det vil framover være et jevnlig behov for rehabilitering av

gjennomsnittlig tre kunstgrasbaner årlig.

Fullføring av Tasta skateanlegg

Tasta skateanlegg, andre byggetrinn, blir ferdigstilt i 2017.

Forvaltningsplan for bytrær

I løpet av perioden skal det lages en fullverdig plan for forvaltning av bytrærne. Dette gjelder gatetrær,

parktrær og trær som er viktige for bybildet.

Håndtering av overvann

Økende nedbørsmengder og –intensitet skaper store utfordringer med håndtering av overvann. Dette

går i noen tilfeller ut over naboer til veier og friområder. Park og vei vil derfor samarbeide med Vann og

avløp for å finne løsninger både for fordrøyning og flomveier.

Øke bruken av friområder og turveier

Stavangers sammenhengende grøntstruktur har, med turveier og aktivitetsanlegg, blitt en viktig arena

for økt fysisk aktivitet, mer trivsel og bedre folkehelse. Park og vei skal sammen med

folkehelseforvaltningen og frivillige tilrettelegge for et enda mer attraktivt tilbud, slik at bruken øker.

Det samarbeides blant annet med private selskap om utvikling av digital veivisning for turveier og andre

innretninger for fysisk aktivitet og naturopplevelse i Stavanger kommune. Levekårsløftet i Storhaug

bydel og videre utvikling av 52 hverdagsturer er en del av dette

Utskifting av gatelyslamper med kvikksølvlamper

I løpet av perioden skal alle kvikksølvdamplamper i gatebelysningen skiftes ut med LED og smarte

løsninger. Tiltaket er støttet av Enova, men fører til betydelig utgifter for Stavanger kommune.

Budsjettramme for Park og vei 2017-2020

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 141 898 141 898 141 898 141 898

  Endringer:        

198 Biologisk mangfold 50 300 550 800

199 Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse 100 200 300 400

200
Attende, Arboreet og fliluftsområdene,
øke tilskuddet i tråd med avtaler

150 300 450 600

201 Bidrag fra vertskommune under festival -500 0 -500 0

202 Redusere tilretteleggingstilskuddet til fanefestivalene -500 -500 -500 -500

203 Redusere bevilgningen for strakstiltak i skolegårdene -300 -300 -300 -300

204 Redusert vedlikehold på vei -500 -500 -500 -500

205
Overføring av investeringsmidler til drift
samt reduksjon av sykkelsatsing og rehabilitering av friområder

2 000 0 0 0
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Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

Linjenr   2017 2018 2019 2020

206 Skadedyrbekjempelse 750 750 750 750

  Driftskonsekvenser av investeringer:        

207 Framkommelighet 400 800 1 200 1 600

208 Trafikksikkerhet og miljø 300 600 900 1 200

209 Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg 200 400 600 800

210 Nye anlegg 600 1 200 1 800 2 400

211 Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS 200 400 600 800

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 144 848 145 548 147 248 149 948

Tabell 7.5 Budsjettramme for Park og vei 2017-2020, tall i 1 000 kr
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« 7 BYMILJØ OG UTBYGGING

77..66  IIddrreetttt

Tjenestebeskrivelse

Idrettsavdelingens oppgave er å legge til rette for idrettsaktivitet på kommunens utendørs idrettsanlegg, i

idrettshaller, svømmehaller og skolelokaler.

Avdelingen fordeler treningstider til brukerne av anleggene. Avdelingen har også ansvar for å levere brukertjenester

til idrettslagene og andre brukere, i forbindelse med ulike arrangement i idrettsanleggene.

Andre viktige oppgaver er å fordele ulike tilskudd og å gjennomføre behovsanalyser som grunnlag for politiske

beslutninger om utbygging av nye idrettsanlegg.

Prioriterte oppgaver i planperioden

AktivBy som bookingsystem og informasjonsverktøy                                                                       

Idrettsavdelingen vil videreutvikle bookingsystemet og informasjonsverktøyet AktivBy

(https://aktivby.stavanger.kommune.no/). Avdelingen er i dialog med Bergen kommune og Fjell kommune om et

samarbeid, der avdelingen skal utvikle AktivBy til en felles løsning for bruken av idrettsanleggene.

Følge opp fagplanen for idrett 2014-2029                                                                                                

Idrettsavdelingen skal fortsette arbeidet for at kommunen bygger ut de nye idrettsanleggene som er

vedtatt og prioritert i Fagplan for idrett 2014-2029 (http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Kultur-idrett-

og-fritid/Idrett/?epslanguage=no). Svømmeanlegget Gamlingen åpner sommeren 2017. Fase 2 av skateparken på

Tasta bygges i 2017. Garderober og klubbhus på Midjord åpner i 2017. Dobbel idrettshall ved

Hetlandshallen åpner høsten 2018.

Rehabilitering av de første kunstgressbanene er i gang

Stavanger kommune har startet opp rehabiliteringen av de første ni kunstgressbanene. De to første

banene har fått nytt kunstgressdekke og er tatt i bruk. I løpet av 2017 vil de neste 6-7 banene få nytt

kunstgressdekke. Idrettsavdelingen sin drift av disse banen vil bli lettere etter at banene har blitt

rehabilitert.

Budsjettramme for Idrett 2017-2020

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 127 473 127 473 127 473 127 473

  Endringer:        

212 Redusere tilskudd til idretten (drift av idrettsrådet) -500 -500 -500 -500

213 Bortfall av leieinntekter ONS i 2017 og 2019 1 050 0 1 050 0

214 Økte billettinntekter i svømmehallene -500 -1 000 -1 000 -1 000
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Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.

Linjenr   2017 2018 2019 2020

215
Opphør av tilskudd til Beach volleyball
World Tour Stavanger

-2 500 -2 500 -2 500 -2 500

216 Leieinntekter OTD i 2017 og 2019 -700 0 -700 0

217 Indeksregulering Oilers investa AS 150 250 350 450

218
Samdrift mellom svømmehall og idrettshall
på Kvernevik og Hundvåg

-1 200 -1 200 -1 200 -1 200

  Driftskonsekvenser av investeringer:        

219 Billettinntekter på Gamlingen fra juli 2017 -1 100 -2 200 -2 200 -2 200

220 Hetlandshallen, dobbel idrettshall 0 800 2 000 2 000

221 Nye Gamlingen 2 900 5 000 5 000 5 000

222 Kvernevik svømmehall 1 050 1 050 1 050 1 050

223 Skateanlegg på Tasta 125 125 125 125

224
Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall
grunnet rehabilitering

2 500 2 800 0 -900

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 128 748 130 098 128 948 127 798

Tabell 7.6 Budsjettramme for Idrett 2017-2020, tall i 1 000 kr
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« 7 BYMILJØ OG UTBYGGING

77..77  VVaannnn  oogg  aavvlløøpp

Tjenestebeskrivelse

Vann og avløp har ansvaret for Stavanger kommunes vann- og avløpsanlegg og tjenester, og for utbygging, forvaltning,

drift og vedlikehold av anleggene.

Virksomheten er gebyrfinansiert med hjemmel i Lov om kommunale vass- og kloakkanlegg. Vann og avløp har også en

rekke tilsynsoppgaver, og er organisert etter bestiller- utførermodellen. Plan- og anlegg har ansvar for prosjektering

og bygging av investeringsprosjektene.

Langsiktighet og robuste, bærekraftige løsninger preger vann- og avløpssektoren. Oppgavene som prioriteres er

vedtatt i Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp (http://stavanger.kommune.no/PageFiles/15717/Hovedplan2011-2022_endelig.pdf), årsplan

(http://www.stavanger.kommune.no/PageFiles/15717/%C3%85rsplan%202016.pdf) og gjennom overordnede pålegg og direktiver.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Planer

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp vil bli rullert i perioden – og flere av de etterfølgende

temaene vil bli behandlet i denne. Som oppfølging av eksisterende hovedplan arbeides det med å

utarbeide en plan for separering og fremmedvannsreduksjon.

Klimautfordringer

Hyppigere forekomster av store nedbørsmengder på kort tid gjør at avløpsnettets kapasitet oftere blir

overskredet, og dette fører til flere oversvømmelser. Mer nedbør med høyere intensitet og stigende

havnivå fører også til at overløpene oftere trer i funksjon og sjønære anlegg får større drifts- og

vedlikeholdsutfordringer, i tillegg til at mer urenset spillvann (kloakk) havner i sjøen.

For best mulig sikring mot uønskede klimakonsekvenser, vil Vann og avløp arbeide for at avløpsnettet

har god kapasitet, og at kommunen tar tilstrekkelig hensyn til flomveier og metoder for å fordrøye og

forsinke avrenning. Dette arbeidet omfatter blant annet å beregne kapasitet i hele avløpsnettet for å

finne sårbar områder. Geodata skal i samarbeid med Beredskap og Vann og avløp etablere et flomveikart

med avrenningslinjer for hele kommunen. Kartet kan blant annet brukes i forbindelse med

arealplanlegging for å identifisere problempunkter ved utbygging og redusere risiko for framtidige

oversvømmelser.

Drift og vedlikehold av avløpsnettet

Vann og avløp følger opp avløpsforskriften, som er tilpasset kravene i EUs avløpsdirektiv. Den har

innvirkning på alle aktivitetene til avløpsverket. Særlig gjelder dette kravene til:

kapasitet på avløpsnettet og reduksjon av fremmedvann. Fremmedvann er overvann som utilsiktet
havner i ledningsnettet.

reduksjon av overløpsdrift og forurensende utslipp.

oppgradering av avløpspumpestasjonene. Dette gir redusert utslipp og bedre arbeidsmiljø.

fornying av i gjennomsnitt én prosent av avløpsledningene årlig.
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God og sikker vannforsyning

For å opprettholde eller forbedre kvaliteten og sikkerheten i vannforsyningen, vil Vann og avløp arbeide

for å:

redusere vannlekkasjer og brudd på vannledninger

intensivere arbeidet med rengjøring og sikring av ledninger og kummer

fornye i gjennomsnitt én prosent av vannledningene årlig

kontinuerlig vurdere og overvåke sikkerheten og kvaliteten i vannforsyningen.

Vannmiljø

Regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram og handlingsprogram er godkjent av Klima- og

miljødepartementet 1. juli 2016. Forvaltningsplanen beskriver miljømålet for alle vannforekomstene i

regionen og et tiltaksprogram for årene 2016 – 2021. Fristen for å oppnå en tilfredsstillende kvalitet for

de fleste vannforekomstene våre er 2027, mens Hålandsvannet har fått utsatt frist til 2033.

Bærekraft

Vann og avløp bidrar til å redusere utslipp av forurensende stoffer til vannmiljøet. Derfor må

fagavdelingen også arbeide for å redusere andre miljøskadelige utslipp som følge av egne aktiviteter.

Viktige tiltak i perioden for å oppnå dette vil være å:

redusere energiforbruket – både ved å bruke energieffektive løsninger og redusere vannmengder
som pumpes.

redusere transportbehovet og utslipp fra transport – blant annet ved å bruke mer miljøvennlige
energikilder.

vurdere valg av materiell og miljøbelastningen ved produksjon, montering, bruk og gjenbruk
(livsløpsvurderinger)

Innovasjon 

VA-verket vil fortsette samarbeidet med bransjeorganisasjoner og utdanningsorganisasjoner for å

utnytte ny teknologi og utvikle smarte løsninger. Dette vil bidra til økt bærekraft, høyere effektivitet og

bedre kontroll.

Gebyrgrunnlaget

I Stavanger er vann- og avløpstjenestene dekket 100 prosent gjennom gebyrinntekter. Gebyrgrunnlaget

viser effekten av både driftsaktiviteten de foreslåtte investeringene for sektoren. Som medlem av IVAR

IKS er gebyrgrunnlaget knyttet til kostnadene for å motta vann og levere avløp til IVAR. Som følge av

store investeringer legger IVAR opp til en betydelig økning i gebyrnivå i planperioden. Det vil igjen

påvirke Stavanger kommunes gebyrer.

Bemanning 

I henhold til hovedplanen for vann, vannmiljø og avløp legges det opp til en bemanningsøkning for å

ivareta de nye oppgavene og utfordringene som ligger blant annet i klimautvikling og overordnede krav

og pålegg, som for eksempel EUs vanndirektiv. VA-verket er nøkternt bemannet sammenliknet med

tilsvarende virksomheter i sammenliknbare kommuner.

Jubileumsprosjektet i bassengene på Vålandshaugen

I forbindelse med at Vann- og avløpsverket er 150 år i 2016, planlegger Stavanger kommune et

vannsenter i de gamle vannbassengene ved Vålandstårnet. Dette skal bli en arena for underholdning,

læring og historiefortelling, spesielt beregnet barn og unge. Planlagt åpning vil være i 2018.

Budsjettramme for Vann og avløp 2017-2020
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Linjenr   2017 2018 2019 2020

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 0 0 0 0

  Endringer:        

238 Fastledd, IVAR 836 3 361 5 209 8 935

239 Mengdevariabelt ledd, IVAR 844 3 360 4 914 9 178

240 Bemanningsøkning iht. hovedplan 350 700 1 050 1 400

241 Driftsutgifter/generell prisstigning 715 1 444 2 187 2 946

242 Avskrivninger 552 1 233 1 808 2 336

243 Renter restkapital -977 -484 -112 215

244 Bruk/avsetning til selvkostfond -2 320 816 589 3 672

245 Gebyrer/gebyrøkning 0 -10 430 -15 645 -28 682

246 Fastledd, IVAR 1 047 2 540 4 421 5 602

247 Mengdevariabelt ledd, IVAR -200 1 795 3 210 4 330

248 Bemanningsøkning iht. hovedplan 350 700 1 050 1 400

249 Driftsutgifter/generell prisstigning 1 871 2 751 3 649 4 565

250 Avskrivninger 1 378 2 297 3 125 3 737

251 Renter restkapital -2 544 -2 009 -1 491 -1 064

252 Bruk/avsetning til selvkostfond -2 652 -8 824 -14 714 -16 994

253 Gebyrer/gebyrøkning 0 0 0 -2 326

254 Skadedyrbekjempelse 750 750 750 750

  Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 0 0 0 0

Tabell 7.7 Budsjettramme for Vann og avløp 2017-2020, tall i 1 000 kr
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« 7 BYMILJØ OG UTBYGGING

77..88  PPllaann  oogg  aannlleegggg

Tjenestebeskrivelse

Plan og anlegg er en utførerorganisasjon med ansvar for prosjektering og bygging av offentlige vei-, vann- og

avløpsprosjekter som utføres i regi av Stavanger kommune.

Her inngår også teknisk tilrettelegging i de kommunale utbyggings- og transformasjonsområdene, i tillegg til

godkjenning og oppfølging av vann- og avløpsanlegg i private utbyggingsprosjekter. Totalt utgjør dette et årlig

investeringsvolum på rundt kr 150 mill., fordelt på 30-40 prosjekter.

Plan og anlegg utfører også oppdrag for andre aktører med ansvar for infrastrukturtiltak, som Statens Vegvesen, Lyse,

IVAR og ulike tele- og kabelselskaper. Koordinering av disse infrastrukturtiltakene er en viktig og utfordrende del av

avdelingens oppgaver.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Samhandling internt

Plan og anlegg arbeider med å øke samhandlingen mellom kommunens anleggslag, for å oppnå raskere

framdrift og økt konkurransekraft. Prosjektet fortsetter utover i perioden.

Bedre kvalitet på prosjektene

For å nå målene om å oppnå avtalt kvalitet i prosjektene, vil avdelingen videreutvikle kvalitetssystemet

med vekt på kontroll og verifikasjon, slik at man unngår feil i plan- og byggefasen.

Videreutvikling av informasjonsarbeidet i prosjektene

Det er viktig for Plan og anlegg å være tydelig og korrekt i vår kommunikasjon med berørte beboere og

andre i forbindelse med gjennomføring av våre prosjekter. Arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i

informasjonsarbeidet forsetter utover i perioden

Bedre samhandling med andre som graver

Rådmannen viderefører arbeidet i samarbeidsgruppene som vil fortsette å styrke samhandlingen

mellom de ulike aktørene som tilrettelegger infrastrukturen i det offentlige rom. Arbeidet i VA-forum

sammen med IVAR og eierkommunene fortsetter. Det samme gjør samarbeidet med Lyse, Telenor,

Statens vegvesen og andre aktører i graveklubben, som ble opprettet i 2011.

Bedre samordning av prosjektene gir både mindre belastning for de som blir berørt av anleggsarbeidene

og effektiviseringsgevinst for aktørene. Kommunen vil høste resultater av arbeidet ut over i

planperioden.

Helse, miljø og sikkerhet i anleggene

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.

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

236



RÅDMANNENS FORSLAG

88  KKoommmmuunnaallee  ffoorreettaakk
Stavanger kommune har etablert 6 kommunale foretak (KF). Foretakene er en del av kommunen som konsern

(samme rettssubjekt). Bystyrets vedtak om budsjett for det kommende kalenderår skal omfatte kommunens

virksomhet i kommunale foretak, jf. kommuneloven § 46 nr. 2. Bystyrets vedtak om årsbudsjett skal således gi

bindende økonomiske rammer for foretakenes drift og investeringer, herunder rammer for låneopptak. Styret for

foretaket har ansvar for å fastsette foretakets detaljerte budsjett (særbudsjett) for året i henhold til bystyrets

vedtak om årsbudsjett. I kapittel 8 inngår foretakenes forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og økonomiplan

2017-2020, samt rådmannens vurderinger og forslag til vedtak knyttet til det enkelte budsjettforslag.

8.1 Sølvberget KF

8.2 Stavanger byggdrift KF

8.3 Stavanger natur- og
idrettsservice KF

8.4 Stavanger parkeringsselskap
KF

8.5 Stavanger utvikling KF

8.6 Stavanger bolig KF
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 8 KOMMUNALE FORETAK

88..11  SSøøllvvbbeerrggeett  KKFF

88..11..11  RRååddmmaannnneennss  ttiillrrååddnniinngg

Sølvberget KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og økonomiplan 2017–2020.

Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 06. september 2016. Det vises til kapittel 8.1.2. for en

nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

I forbindelse med behandlingen av handlings- og økonomiplan 2016-2019 ble tilskuddet til Sølvberget

KF for 2016 fastsatt til kr 60,987 mill. Foretaket blir i 2016 kompensert for lønnsoppgjøret i 2016, som

videreføres i 2017, etter at resultatet av lønnsoppgjør mv. foreligger. Korrigert for lønnskompensasjon

er samlet tilskudd til foretaket på kr 62,305 mill. i 2016.

I foretakets budsjettforslag inngår det et basistilskudd i 2017 på kr 61,505 mill. Dette beløpet tar

utgangspunkt i tilskuddet i 2016 på kr 62,305 mill., som videre korrigeres for at prosjektmidler på kr 0,8

mill. knyttet til Obstfelderjubiléet trekkes ut av rammen. Foretaket anmoder videre om en økning i

tilskuddet som kompensasjon for økte kapitalkostnader på kr 1,29 mill. i 2017. Dette gir et tilskudd på kr

62,795 mill. i 2017.

Rådmannen tilrår ikke en slik økning basert på den økonomiske situasjonen for bykassen. Det foreslås at

foretaket får økt rammen i 2017 med kr 0,7 mill. som kompensasjon for økte kapitalkostnader. Det vil i

2017 vurderes nærmere hvorvidt det er grunnlag for å øke avdragstiden på nye lån, jf. avskrivningstiden

knyttet til nye investeringstiltak. Dette vil kunne redusere årlige kapitalkostnader. Forslaget må videre

ses i sammenheng med effektiviseringskravet for øvrige virksomheter. Samlet tilskudd til Sølvberget KF i

2017 foreslås på bakgrunn av dette satt til kr 62,205 mill. (kr 61,505 + kr 0,7 mill.). I tillegg dekkes

merutgifter som følge av lønnsoppgjør.

Sølvberget KF har videre foreslått en investeringsramme i 2017 på kr 30,15 mill. Dette inkluderer blant

annet kr 18,45 mill. til «Nye Sølvberget, fase 2» og kr 6,8 mill. til et Kiellandsenter. Det legges opp til en

egenfinansiering på kr 0,44 mill. Det vises til kapittel 8.1.2. for en redegjørelse for

investeringsbudsjettet. Framdrift og låneopptak må tilpasses de til enhver tid gjeldende rammer.

Forslag til vedtak:

Overføringene til Sølvberget KF for 2017 fastsettes til kr 62,205 mill. I tillegg dekkes merutgifter
som følge av lønnsoppgjør.

1. 

Det godkjennes et investeringsbudsjett for Sølvberget KF på kr 30,15 mill. i 2017.2. 

 Forslag til drifts- og investeringsrammer for 2017-2020 anses som retningsgivende ved rullering av
handlings- og økonomiplanen.

3. 

88..11..22  FFoorrssllaagg  ttiill  åårrssbbuuddssjjeetttt  22001177  oogg  hhaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann
22001177--22002200

1. Sølvbergets virksomhet
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Formål

Sølvberget KF er et kommunalt foretak i Stavanger kommune. Foretakets hovedformål er å forestå

driften av Stavanger bibliotek og kulturhus.

Virksomheten

Sølvbergets virksomhet består av lovpålagt bibliotektjeneste, program- og gallerivirksomhet,

internasjonalt kulturnettverk, nettsider og ulike digitale tjenester, Kapittelfestival, Kiellandsenter og

flere utviklingsprosjekt. Bibliotekvirksomheten på Sølvberget er fordelt på tre etasjer, med en nyåpnet

første etasje med lengre åpent enn etasjene oppover. I tillegg drives flere bydelsrettede tjenester, blant

annet tilbud til skoler og barnehager, fengselsbibliotek og Madla bibliotek. Sølvberget har

samarbeidsavtaler med Rogaland fylkeskommune og med ICORN, fribynettverket for forfulgte

forfattere. Samlet gir dette en bredde som få av fylkets kulturinstitusjoner er i nærheten av.

Sølvberget har 69 fast ansatte fordelt på 57,73 årsverk og 3,5 årsverk knyttet til prosjekt. Sølvberget KF

leier kulturhuset, unntatt kinoen, av Stavanger eiendom.

Sølvbergets hovedmål

Vi skal sikre alle rett til den samme informasjonsmengden. Vi skal være rustet til å svare på de
spørsmålene innbyggerne har – og de spørsmålene de ikke visste at de hadde. Vi skal stimulere til
nysgjerrighet og refleksjon.

Vi skal by på de gode opplevelsene og formidle de viktige fortellingene til begeistring og glede for
stadig nye generasjoner.

Vi skal fungere på tvers av kulturell, religiøs og økonomisk bakgrunn – på tvers av økonomiske,
aldersmessige og samfunnsmessige skillelinjer. Dette er en viktig ressurs som kan videreutvikles
gjennom deltagelse og aktiv formidling.

I en stadig mer fragmentert og kommersiell hverdag er behovet for møteplasser med høye dører og
vide porter større enn noen gang. Sølvberget skal preges av nærhet og romslighet slik at vi kan
møte innbyggerne der de er og gi dem arenaer for medvirkning, deltakelse og diskusjon.

Prioriterte oppgaver og framtidsutsikter

Nasjonal bibliotekstrategi for perioden 2015-2018 har store ambisjoner på vegne av folkebibliotekene.

«Bibliotekene er av våre best likte og mest brukte kulturinstitusjoner. Vi ønsker pulserende bibliotek

som sprer informasjon, kunnskap og kulturarv. Bibliotekene er samtidig arenaer for samtale, refleksjon

og dannelse som er tilgjengelig for alle», sies det bl.a. i strategien.

Sølvberget blir trukket fram som et eksempel på et bibliotek som er i front i denne utviklingen. Dette er i

stor grad et resultat av utviklingsprosjektet Nye Sølvberget som ble etablert i 2012. Fase 1 av prosjektet

som inneholdt ny første etasje, er avsluttet. Nå pågår arbeidet med fase 2, som innebærer en fullstendig

fornying av 2. – 4. etasje.

Når det gjelder driftsoppgaver, er det noen endringer i forhold til Handlings- og økonomiplan

2016-2019:

Obstfelderjubiléet er avsluttet og kr 0,8 mill. trekkes ut fra driftsrammen.

Formannskapet har vedtatt at et Kiellandsenter innplasseres på Sølvberget i forbindelse med
utvikling av 2. – 4. etasje. Driftskostnader på kr 1 mill. ligger inne i driftsrammen.

Det er grunn til å tro at de økonomiske rammene vil bli strammere i årene framover. Samtidig som

Sølvberget utvikler framtidens bibliotek og kulturhus, må det ses på ulike tiltak for omstilling og

effektivisering av driften. I den forbindelse er tiltakene fra Nasjonal bibliotekstrategi viktige. Rammene

for statlige prosjekt- og utviklingsmidler er økt, og Sølvberget har allerede fått en betydelig andel av
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disse. Nasjonalbiblioteket har tatt en førende rolle i arbeidet med å etablere en nasjonal, digital

infrastruktur. Dette vil åpne for forenkling av arbeidet i det enkelte bibliotek slik at ressurser kan

omdisponeres til publikumsrettede aktiviteter.

I kommuneplan for Stavanger 2014-2029 står det bl.a. følgende om bibliotek:

Et offentlig bibliotektilbud, gjerne i samarbeid med skoler/skolebibliotek og eventuelt i samspill med

andre relevante offentlige tjenester, kan være med å skape gode lokalmiljøer i de nye

utbyggingsområdene i kommunen. Et bibliotektilbud har en lav terskel, treffer ulike aldre og

generasjoner, og kan bli et godt samlingspunkt i de nye lokalmiljøene som er under etablering.

På bakgrunn av dette bør det i løpet av de nærmeste årene startes et arbeid med en samlet bibliotekplan

for Stavanger, der en ser på det offentlige bibliotektilbudet samlet, og i sammenheng både med

kommunens utbyggingsplaner og muligheter for samarbeid med nabokommunene. I dette arbeidet må

det tenkes nytt når det gjelder både fysiske og digitale medier og tjenester, åpningstider som gir rom for

ubetjent og betjent tilbud og muligheter for gode møteplasser i nærmiljøet.

2. Forslag til driftsbudsjett for perioden 2017-2020

Forutsetninger

Basistilskuddet fra Stavanger kommune er satt til kr 61,505 mill. Da er 0,8 mill. til Obstfelderjubiléet

trukket ut, og kompensasjon for fjorårets lønnsoppgjør lagt inn. Driftsutgifter til Kiellandsenter på kr

1 mill. som ligger inne i Sølvbergets driftsramme, er videreført i hele perioden.

Økte investeringer fører til økte rente- og avdragsutgifter på driftsbudsjettet. Finanskostnadene for nye

lån vil utgjøre kr 1,29 mill. i 2017 og 2,7 mill. årlig i 2018, dersom forslag til investeringsbudsjett

godkjennes. Fra 2019 vil finanskostnadene avta på grunn av gamle lån som er nedbetalt. Sølvbergets

finanskostnader har til nå i hovedsak blitt kompensert, og det forutsettes at denne praksis videreføres.

Beregningen av kostnadene er basert på låneperiode på 10 år og 2 avdrag i året, 2,5 % rente p.a. Årlig

kostnad kan reduseres betydelig dersom låneperioden økes og/eller ved refinansiering av gamle lån.

Det forutsettes også at Stavanger kommune dekker merutgifter ved lønnsoppgjør.

Redegjørelse for basisbudsjettet

Sølvbergets drift består hovedsakelig av lovpålagt bibliotektjeneste, inkludert programvirksomhet og

aktiviteter knyttet til dette. Den største utgiften er lønnskostnader. I tillegg er det betydelige kostnader

knyttet til husdrift, men også faste leieinntekter. Andre store driftsutgifter er innkjøp av medier,

arrangement, markedsføring og IKT-drift. Sølvberget får refundert moms og deler av kostnadene til

husdrift fra SF Kino.

Det er ikke gjort vesentlige endringer i forhold til forrige års driftsbudsjett, og det er heller ikke foreslått

nye tiltak eller volumendringer.

Forslag til driftsbudsjett:

Driftsbudsjett 2017‐2020
(tall i hele 1000)

Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Basistilskudd fra kommunen (uten ICORN) -61 505 -61 505 -61 505 -61 505

Forslag til nye tiltak        

Kompensasjon for framtidige finanskostnader -1 290 -2 788 -2 186 -1 931

Andre inntekter -3 600 -3 600 -3 600 -3 600
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3. Forslag til investeringsbudsjett for perioden 2017-2020

Forutsetninger

Fullføring av investeringene til Nye Sølvberget med nødvendige følgekostnader, vil være en viktig

forutsetning for å fortsette den positive utviklingen av tilbudene til publikum. På grunn av både praktiske

forhold og den økonomiske situasjonen er noen investeringer skjøvet ut i tid. Investeringsbudsjettet er

oppdatert i forhold til dette. Det er også foreslått en økning for å dekke tekniske følgekostnader som er

større enn forventet.

Store deler av investeringen må finansieres ved låneopptak. Den store utfordringen med dette er

finanskostnadene, som igjen belaster driftsbudsjettet. Forutsetningen for nye investeringer er at disse

fortsatt kompenseres, eventuelt i kombinasjon med refinansiering av eksisterende lån.

Investeringsbudsjettet:

Driftsbudsjett 2017‐2020
(tall i hele 1000)

Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Refusjoner -5 700 -5 700 -5 700 -5 700

Eksterne midler -5 800 -5 800 -5 800 -5 800

ICORN -4 410 -4 410 -4 410 -4 410

Sum inntekter -82 305 -83 803 -83 201 -82 946

Lønnsutgifter 42 500 42 500 42 500 42 500

Driftsutgifter 30 837 30 837 30 837 30 837

ICORN 4 410 4 410 4 410 4 410

Sum utgifter 77 747 77 747 77 747 77 747

Brutto driftsresultat -4 558 -6 056 -5 454 -5 199

Finanstransaksjoner (gamle og nye lån) 5 038 6 256 5 654 5 399

Finanstransaksjoner (renteinntekter) -200 -200 -200 -200

Resultat eksterne finanstransaksjoner 4 838 6 056 5 454 5 199

Netto driftsresultat 280 0 0 0

Interne finanstransaksjoner -280 0 0 0

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0

Tabell 8.1 Forslag til driftsbudsjett Sølvberget KF

Investeringsbudsjett 2017‐2020
(tall i hele 1000)

Før 2017 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

           

Nye Sølvberget, fase 2 3 800 18 450      

Tekniske følgekostnader 7 000 2 200      
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Kommentarer/begrunnelse:

Nye Sølvberget

Investeringsprosjektet Nye Sølvberget, fase 2 (oppgradering av 2. – 4. etasje) har et totalbudsjett på kr

22,25 mill. Prosjektet er skjøvet fram i tid og gjennomføres i 2015-2017.

I budsjettet på kr 22,25 mill. ligger det inne utgifter til oppgradering av ventilasjonsanlegg på kr 2,5 mill.

og nytt golvbelegg kr 1,8 mill. Nå viser det seg at totale utgifter til ventilasjon og golvbelegg blir kr 9,2

mill. Det er Sølvbergets oppfatning av dette er utgifter som bør dekkes av Stavanger Eiendom.

For å synliggjøre dette, skilles de tekniske følgekostnadene ut som eget prosjekt med en kostnad på kr

9,2 mill. Totalbudsjettet for Nye Sølvberget reduseres med kr 4,3 mill. som opprinnelig lå inne til

ventilasjon og golvbelegg.

Tekniske følgekostnader av Nye Sølvberget

Som beskrevet over, er tekniske følgekostnader i forbindelse med Nye Sølvberget større enn forventet.

Det er Sølvbergets oppfatning av dette er utgifter som bør dekkes av Stavanger Eiendom, enten som

eget investeringsbudsjett eller ved en reduksjon av framtidig husleie.

Det er gjennomført konkurranse for oppgradering av ventilasjonsanlegget og innhentet pris i forhold til

kommunens rammeavtale for skifte av golvbelegg.

Kostnader oppgradering av ventilasjon 2. – 4. etasje øst                 kr 6 mill.

Kostnader skifte av golvbelegg i publikumsarealer i 2. – 4. etasje  kr 3,2 mill.

Skifte av biblioteksystem

Bibits, som leverer biblioteksystemet Aleph til Sølvberget, leverer ikke lenger support på systemet.

Sølvberget har valgt å beholde systemet en stund til med support fra Ex Libris i Tyskland.

Det kjøres felles prosess med andre storbyer når det gjelder valg av nytt biblioteksystem. Dette er et

stort prosjekt, som det er viktig å bruke god tid på. Kostnadene er derfor forskjøvet i forhold til

Handlings- og økonomiplan 2016-2019. Prosjektering og forarbeid gjøres i 2016, og det settes av kr 2,2

mill. til innkjøp og innføring av nytt system i 2017.

Datautstyr og programvare

Årlig sum til innkjøp av datautstyr og programvare er videreført fra Handlings- og økonomiplan

Investeringsbudsjett 2017‐2020
(tall i hele 1000)

Før 2017 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Skifte av biblioteksystem 300 2 200      

Datautstyr, programvare   500 500 500 500

Kiellandsenter   6 800      

Årets finansieringsbehov   30 150 500 500 500

Finansiert slik:          

Låneinntekter   -440 -440 -440 -440

Udekket, må finansieres med nytt lån   29 710 60 60 60

Tabell 8.2 Forslag til investeringsbudsjett Sølvberget KF
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2016-2019.

Kiellandsenter

I nåværende Handlings- og økonomiplan ligger det inne investeringskostnad til etablering av et

Kiellandsenter på kr 6,8 mill. Prosjektplanleggingen gjøres i høsten 2016 og realiseres i 2017, og

investeringen skyves et år.

4. Styrets vedtak

Styret for Sølvberget KF behandlet forslag til handlings- og økonomiplan 06.09.2016. Styret fattet slikt

vedtak:

 Styret for Sølvberget KF tilrår bystyret å godkjenne forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og
økonomiplan 2017-2020 for Sølvberget KF.

1. 

Bibliotek- og kulturhussjefen får fullmakt til å justere tallene i den videre dialog med rådmannen.2. 
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 8 KOMMUNALE FORETAK

88..22  SSttaavvaannggeerr  bbyyggggddrriifftt  KKFF

88..22..11  RRååddmmaannnneennss  ttiillrrååddnniinngg

Stavanger byggdrift KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og økonomiplan

2017–2020. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 14. september 2016. Det vises til kapittel

8.2.2. for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

I foretakets budsjettforslag for 2017 er det foreslått en økning i timeprisen på håndverker- og

renholdstjenester på henholdsvis 1,28 % og 1,37 %. Det foreslås videre en økning i pris på

prosjektoppfølgingen på 20 %. Økningen er blant annet knyttet til endringer i innretningen av

bestillinger fra Stavanger Eiendom. Prosjektoppfølging innbefattet tidligere også påslag for varekjøp og

tjenester fra underleverandører. Stavanger Eiendom foretar i dag bestillinger direkte og

prosjektoppfølging omfatter således rene byggelederoppdrag.

Det er også foreslått en økning i middagsprisen på 2,36 %. Økningen i middagsprisen er blant annet

basert på en lønnsvekst på 3 % og noe økning i pris på råvarer. Foreslått økning i middagsprisen vil

medføre en økning i matutgiftene i størrelsesorden kr 0,6 mill. for de kommunale sykehjemmene, noe

som i utgangspunktet gir et tilsvarende omstillingsbehov i 2017.

Stavanger byggdrift KF har en relativt svak egenkapitalsituasjon. I årsbudsjett for 2017 har foretaket

budsjettert med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1,26 mill., for å muliggjøre en styrking av

egenkapitalen. Det forventes at foretaket kontinuerlig evaluerer tjenesteområdene med sikte på

identifisering og videre oppfølging av tiltak som vil redusere faste kostnader og ellers effektivisere

tjenesteproduksjonen. Det legges til grunn samme effektiviseringskrav for Stavanger byggdrift KF som

før øvrige virksomheter. Dette vil kunne øke regnskapsmessig mindreforbruk og derigjennom styrke

foretakets soliditet.

Forslag til vedtak:

Budsjett 2017 for Stavanger byggdrift KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.1. 

Økonomiplan for perioden 2017-2020 anses som retningsgivende for den videre drift.2. 

88..22..22  FFoorrssllaagg  ttiill  åårrssbbuuddssjjeetttt  22001177  oogg  hhaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann
22001177--22002200

Foretakets virksomhet

Stavanger byggdrift KF utfører drift, vedlikehold, prosjektkoordinering og renhold for Stavanger

kommune på alle type kommunale bygg. Vi vedlikeholder og istandsetter boligene til Stavanger bolig KF.

Stavanger byggdrift KF driver også et storkjøkken som leverer mat til kommunale sykehjem og nytt fra

2016 er at vi også har påtatt oss driften for kantinen i Olav Kyrresgate 23. Stavanger byggdrift har

lærlingeordning innen maler, tømrer, byggdrifter og kokkefaget.

Organiseringen

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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Daglig leder

Øko/Regnskap Personal/HMS

KjøkkenRenholdProsjektTeknisk drift

Styret

Figur 8.1 Stavanger byggdrift KF organisasjonskart

Mål og prioriteringer

Å være den til enhver tid foretrukne leverandøren innenfor tjenesteområdene. Stavanger byggdrift KF

er opptatt av effektivisering og at prisnivået holdes på laveste mulig nivå i henhold til eiermeldingen. Vi

har også mål innenfor optimisme, nytenking, effektivitet, kompetanseutvikling.

Forutsetninger for budsjettet

Vårt budsjett er lagt til grunn etter selvkostprinsippet med et nøkternt regnskapsmessig mindreforbruk.

Omsetningen baseres på tidligere års resultater, som har vært relativt jevne over flere år. Vi har derimot

fått redusert varekjøp for videresalg de siste årene, noe som igjen viser i vårt budsjett for 2017. Dette

sees spesielt i drift/prosjekt avdelingen. Timeprisene for 2017 er justert relativt lite fra 2016, og dette

baseres blant annet på endret kostnadsnivå, effektivisering og kommunens økonomi.

Vi har også lagt til grunn reduksjon i matleveranser fra vårt produksjonskjøkken på Stokka. Ved åpningen

av nytt sykehjem i Lervik, vil årlige produserte/leverte middager endre seg. Vi har i 2016 fått merket

reduksjonen etter nedleggelse av dagsenter og sengeposter. Når Lervik starter opp og utfra

middagsprisene i 2016, vil Stavanger byggdrift få en tapt inntekt på ca. kr 1,45 mill.

I budsjett fra og med 2018 har vi lagt til grunn en økning av driftskostnader for servicebilene. Økningen

skyldes bompengeavgift som for Stavanger byggdrift vil beløpe seg til rundt kr 2 mill. per år.

Egenkapitalen i foretaket ble noe bedre etter et regnskapsmessig mindreforbruk 2015 og kommunes

styrking av denne i 2016. Egenkapitalen betegnes fortsatt som svak og vi budsjetterer derfor med et lite

men nøkternt regnskapsmessig mindreforbruk også kommende år.

Forslag til budsjett 2017-2020

Timetype avdeling Pris 2016 2017-budsjett % økning

Timepris Drift og håndtverker 469 475 1.28

Timepris Prosjektoppfølging 625 750 20.00

Timepris Renhold 365 370 1.37

Middagspris kommunen Kjøkken 63.5 65 2.36

Tabell 8.3 Prisforslag Stavanger byggdrift KF
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Budsjettene tar utgangspunkt i samme nivå og trend fra tidligere år. Vi har lagt til grunn en videreføring

av samme driftsvolum og legger oss nær opp til et selvkostbudsjett. Det vil fortsatt knyttes usikkerhet til

KLP, reguleringspremie, premieavvik, AFP, lønnsoppgjør, omsetningsstørrelser og generell prisstigning.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner forslag til budsjett.1. 

Driftsbudsjett 2017-2020 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020  

Sum inntekter 228 206 732 235 011 900 240 887 198 246 909 378  

Sum utgifter 224 662 664 231 379 230 237 163 711 243 092 804  

Brutto driftsresultat 3 544 068 3 632 670 3 723 487 3 816 574  

Resultat eksterne finanstransaksjoner 990 000 1 014 750 1 040 119 1 066 122  

Netto driftsresultat 4 534 068 4 647 420 4 763 605 4 882 695  

Interne finanstransaksjoner 3 274 176 3 356 030 3 439 931 3 525 929  

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 1 259 892 1 291 389 1 323 674 1 356 766  

           

Tabell 8.4 Forslag til driftsbudsjett Stavanger byggdrift KF

Investeringsbudsjett 2017- 2020 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020  

Investeringer E.kap innskudd KLP 850 000 901 000 955 060 1 012 364  

Årets finansieringsbehov 850 000 901 000 955 060 1 012 364  

Finansieres egenkapital 850 000 901 000 955 060 1 012 364  

Udekket/udisponert 0 0 0 0  

Tabell 8.5 Forslag til investeringsbudsjett for Stavanger byggdrift KF
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 8 KOMMUNALE FORETAK

88..33  SSttaavvaannggeerr  nnaattuurr--  oogg  iiddrreettttsssseerrvviiccee  KKFF

88..33..11  RRååddmmaannnneennss  ttiillrrååddnniinngg

Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS) har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og

økonomiplan 2017-2020. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 30. september 2016. Det

vises til kapittel 8.3.2. for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

Vedtatte bestillerbudsjett og oppdragsavtalene med Park og vei, Idrett og Stavanger Eiendom vil være

styrende for hvilke overføringer foretaket kan forvente fra bestillerne i 2017. Foretaket kompenseres

for lønnsoppgjør gjennom avtalene med bestillerenhetene. Økte pensjonskostnader forutsettes dekket

innenfor foretakets rammer også i 2017. Styret er ansvarlig for at aktivitetsnivået tilpasses disse

rammer. Foretaket har foretatt organisatoriske endringer for å arbeide mer målrettet opp mot eksterne

kunder. Oppdrag fra eksterne kunder skal delvis kompensere for endringer i oppdragsvolum fra

hovedbestillerne.

Stavanger natur- og idrettsservice KF har en relativt svak egenkapitalsituasjon. I årsbudsjett for 2017

har foretaket budsjettert med et resultat på kr 0. Det legges til grunn samme effektiviseringskrav for

Stavanger natur- og idrettsservice KF som før øvrige virksomheter. Dette vil kunne styrke foretakets

resultat, som igjen vil bidra til å styrke soliditeten.

Stavanger natur- og idrettsservice KF har behov for utskifting av eldre kjøretøy og maskiner/utstyr.

Foretaket har av den grunn lagt til grunn en investeringsramme på kr 4 mill. i 2017, hvorav kr 2 mill. i

egenfinansiering og kr 2 mill. i lån fra Stavanger kommune. Foretaket vil søke å holde investeringsnivået

lavt i planperioden på bakgrunn av egenkapitalsituasjonen.

Forslag til vedtak

Budsjett 2017 for Stavanger natur- og idrettsservice KF godkjennes i samsvar med rådmannens
anførsler.

1. 

Økonomiplan for perioden 2017–2020 anses som retningsgivende for den videre drift.2. 

88..33..22  FFoorrssllaagg  ttiill  åårrssbbuuddssjjeetttt  22001177  oogg  hhaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann
22001177--22002200

Formål og visjon

Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS) jobber på oppdrag for Stavanger kommune med drift og

vedlikehold av offentlige anlegg og uteområder.

I gjeldende eierstrategi er oppdragene gjennom formål og visjon omtalt som følgende:

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.

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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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.

Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og

tilpasningsdyktig.

Foretakets visjon, VI JOBBER FOR LIVET, utfyller kommunens overordnede visjon, SAMMEN FOR EN

LEVENDE BY.

Vår visjon henspiller til foretakets formål om å bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode

livsopplevelser ved:

drift og funksjonsansvar for svømme- og idrettsanlegg

drift og funksjonsansvar for turstier, parker og veiareal

drift og ansvar for sikkerhet knyttet til lekeplasser og badeanlegg

Organisering

NIS er i dag organisert med optimal struktur for å ivareta ansvar og oppgaver. Ansvar og oppgaver i

foretaket er i hovedsak driftsrelaterte oppgaver, HMS, system og markedsoppfølging både for

bestillerenhetene og eksterne kunder. Foretaket er fortsatt IA bedrift og tillitsvalgte benyttes ved

aktuelle saker der det er relevant. Organisering for ledelse og HMS kan best fremstilles ved modellene

nedenfor:

Jone Halvorsen 
Driftsleder 

Park, Vei og anlegg

Frode Dydland 
Driftsleder 
Bad og idrett

Nils F. Gjerpe 
Økonomileder

May Linn Utheim 
HMS-konsulent

Kurt Idland 
Daglig leder

Arild Melby 
IKT-ansvarlig

Liv-Kristin Ims 
Personalleder

Figur 8.2 Stavanger natur- og idrettservice KF organisasjonskart
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HMS-konsulent 
Koordinering og 

oppfølging

HMS-gruppe 
Konsulent/Drift

AMU

VO Vei og anlegg 
VO Park 

VO Bad og idrett 
HVO

BHT

Styret

Daglig leder

Driftsleder 
HMS-gruppe

Driftsleder 
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Figur 8.3 Stavanger natur- og idrettsservice KF HMS kart

Mål, prioriterte oppgaver og framtidsutsikter

Foretakets mål er godt forankret blant ansatte og ledere. NIS leverer på pris og kvalitet og har gode

målinger på sykefravær og avvik.

Våre hovedmål er i tråd med foretakets intensjon og eierstrategi følgende:

Helse, miljø og sikkerhet1. 

Godt driftsmiljø med fokus på trygghet for våre ansatte og omgivelsene vi opererer i.

Nullvisjon for arbeidsuhell med fravær og generelt sykefravær under 6 %.

Ansatte2. 

Mulighet for alle til utvikling innen teori og praksis ved praktisk fagbrev eller ansvarsutvikling.

Til en hver tid 10 arbeidsplasser for tilrettelegging og arbeidstrening.

1-2 nye faglærlinger hvert år, med mulighet til å øke både antall lærlinger og fagområder som f.eks.
fagopplæring for maskinfører og/eller verksted.

Drift3. 

Fungerende og operativt avvikssystem.

Innovative løsninger og moderne maskinpark.

Miljørettet drift og bærekraftig tjenesteytelse.

Marked3. 

Hovedfokus og prioritering mot våre bestillerenheter i Stavanger kommune.
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Bekjentgjøre og utvikle NIS til et naturlig valg for eksterne kunder.

Fornøyde kunder og brukere av våre anlegg og ansvarsområder.

Prioriterte oppgaver de neste årene er å videreutvikle foretakets posisjon som profesjonell aktør innen

våre tjenester. Det vil kommende periode bli lagt vekt på følgende områder:

Videreutvikle det gode samarbeidet med våre bestillerenheter og presentere flere
driftsløsninger for effektivisering av drift og miljøriktig produksjon.

1. 

På lengre sikt må NIS kombinere faste ansatte med vikarløsninger på grunn av fremtidig
usikkerhet i økonomiske rammer.

2. 

Styrke rollen til foretaket i kommunens beredskapsarbeid og forebygging mot
naturkatastrofer og krisesituasjoner.

3. 

Opprettholde eller øke andelen ansatte i arbeidstrening. Viktig samfunnsansvar der også NIS
må ta sin andel.

4. 

Styrke tjenesteleveransene og inntjening i markedet for eksterne kunder. Prioriteres som følge
av tapte inntekter fra Stavanger kommune.

5. 

Intern kommunikasjon vil bli prioritert. Det handler om trygge arbeidsplasser for alle i en tid
der politikk og økonomi lett kan føre til utrygghet for de ansatte. NIS vil i kommende periode
søke mer forutsigbarhet for ansatte i alle avdelinger og vil utfordre våre eiere i dette
spørsmålet.

6. 

Framtidsutsiktene for NIS ser bra ut. Planlegging med langsiktige mål og evne til å følge plan er

avgjørende for å lykkes også i fremtiden. Foretaket har det siste året gjennom omstilling og strukturering

styrket posisjonen både med fagkunnskap og oppdragsforståelse. Vårt oppdrag for Stavanger kommune

er nettopp å levere faglig riktig kvalitet og størst mulig arbeidsmengde innen våre rammevilkår. Det er

spesielt viktig i en tid der budsjetter reduseres og hver time må utnyttes optimalt.

Foretaket skal i året som kommer ha gode samarbeidsmøter med våre bestillere og utfordre med tanke

på å vurdere ytterligere grep for å trygge kvaliteten på leveransene i en situasjon med reduserte

rammebetingelser. Saksbehandling i forkant av utførelse er et område der vi ser potensiale til mer

effektiv og rasjonell prosess, både i NIS, men også hos bestiller. Parallelt skal det opprettholdes et

profesjonelt forhold som tidligere. Målet med dette arbeidet er mindre saksbehandling og mer

produksjon innenfor de samme rammer som tidligere.

Våre leveranser på privat markedet er også styrket etter omorganisering. Det er nå tydeligere skille

mellom leveranser til Stavanger kommune og eksterne kunder. Den nyetablerte avdelingen er i vekst og

har god ordrereserve. Det vil i perioden som kommer bli vurdert organisatoriske løsninger for å kunne

øke privatandelen over 10 % av foretakets omsetning.

Foretaket registrerer også debatten om kommunesammenslåing i Rogaland. Det samme gjelder signaler

om fremdriften.  Det er forventet at foretaket på vårt nivå kan bidra med både kunnskap og senere

kapitalkrevende utstyr for optimal økonomisk drift ut over de grenser vi forholder oss til i dag.

Foretaket vil våren 2017 be om innsyn og resultat av benchmarkingen i Tasta bydel. Vi forventer at

dersom dette har ført til økte kostnader i forbindelse med drift og forvaltning, vil dette tilbakeføres til å

driftes av foretaket fra 2018.

Sentrale forutsetninger i budsjettforslaget

Vårt budsjettforslag har følgende forutsetninger:

Lønnsøkning dekkes inn gjennom økte bestillerbudsjett.1. 

Ingen ytterligere kutt i våre budsjetter som følge av økonomisk usikkerhet i Stavanger2. 
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kommune.  NIS har tidligere gjennomført store kutt i vår portefølje.

Godkjenning av investeringsbudsjett.3. 

Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS) skal i henhold til gjeldene regelverk utarbeide 4-årige

økonomiplaner. For perioden 2017-2020 står kommunen, og derfor Stavanger natur- og idrettsservice

KF overfor store utfordringer.

Driftsbudsjett 2017-2020

Foretaket legger til grunn fortsatt drift på samme nivå som dagens, med kun endringer for lønnsoppgjør

og prisreguleringer. Det forutsettes at lønnsøkning fortsatt dekkes inn i hovedkontraktene. Det foretas

en økning i hovedkontrakt og lønnsmidler fra 2018 da både nye gamlingen og Stavanger svømmehall er i

full drift.

Foretaket har etablert en gruppe for eksterne kunder for å øke omsetningen mot private opp mot 10 %.

Dette har vi lykkes med, og ligger nå tett opptil den ønskede målsetningen. En annen grunn for

opprettelsen er også å unngå kryssubsidiering.

Investeringsbudsjett

  Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Driftsinntekter        

Faste kontrakter med Stavanger kommune -90 000 -95 250 -97 631 -100 072

Refusjon materialkjøp fast kontrakt -11 700 -11 850 -11 900 -12 400

Andre salgsinntekter -43 000 -45 000 -47 600 -49 200

Sum inntekter -144 700 -152 100 -157 131 -161 672

Driftsutgifter        

Lønn inkl. sos utgifter 90 000 93 500 97 732 99 172

Materialkjøp kontrakt 11 500 12 700 11 900 12 200

Driftskostnader 42 900 45 600 47 200 50 000

Sum utgifter 144 400 151 800 156 832 161 372

Netto driftsresultat -300 -300 -300 -300

Finansposter        

Finansinntekter -200 -200 -200 -200

Finansutgifter 500 500 500 500

Sum finansposter 300 300 300 300

Netto resultat (overskudd) 0 0 0 -0

Investeringsbehov 5 000 5 000 5 000 5 000

Tabell 8.6 Forslag til driftsbudsjett Stavanger natur- og idrettsservice KF
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Foretaket har arbeidet systematisk med innovasjon og miljøtiltak. Satsningen på kjemikaliefri

ugressbekjempelse har ført til behov for økte investeringer, i tråd med satsningen til våre bestillere i

Park og vei. Det har de siste årene vært gjort investeringer i meget dyrt utstyr, noe som har ført til at

store deler av investeringsbudsjettet har gått med til dette. Mindre utstyr og kjøretøy har derfor blitt

foreldet, og vi ser nå behov for fornyelse på blant annet biler, plenklippere osv.

Foretaket ønsker imidlertid å holde investeringene så lave som mulig for å bedre egenkapitalen i

selskapet. Foretaket ønsker derfor å sette en investeringsramme per år på maksimalt kr 4 mill. Det

presiseres at dette er en ramme som vil bli nøye gjennomgått hvert år, og kun bli brukt ved behov.

Dersom ikke uforutsette hendelser forekommer kan investeringsbehovet reduseres på sikt.

Investeringsbudsjett 2017-2020

Styrets vedtak:

Styret vedtar forslag til handlings- og økonomiplan for foretaket med vedlagte resultat for
perioden.

1. 

Investeringsbudsjett Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Investeringer 4 000 4 000 3 000 3 000

Lånefinansiert 2 000 2 000 1 000 1 000

dekkning via drift/EK 2 000 2 000 2 000 2 000

Tabell 8.7 Forslag til investeringsbudsjett Stavanger natur- og idrettsservice KF
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 8 KOMMUNALE FORETAK

88..44  SSttaavvaannggeerr  ppaarrkkeerriinnggsssseellsskkaapp  KKFF

88..44..11  RRååddmmaannnneennss  ttiillrrååddnniinngg

Stavanger parkeringsselskap KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og

økonomiplan 2017-2020. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 13. september 2016. Det

vises til kapittel 8.4.2. for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

Rådmannen tiltrer styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2017 slik dette framkommer i

kapittel 8.4.2. Det legges imidlertid til grunn samme effektiviseringskrav for Stavanger

Parkeringsselskap KF som før øvrige virksomheter. Retningslinjene i eierstrategien for disponering av

overskudd skal regulere en eventuell overføring av midler fra foretaket til bykassen. Foretaket hadde per

31.12.2015 en egenkapital på kr 179 mill., hvorav frie likvide midler utgjorde kr 38,8 mill.

På bakgrunn av foretakets egenkapitalsituasjon og forventet resultatutvikling foreslår rådmannen at det

budsjetteres med et eieruttak på kr 15 mill. i 2017. Det forslås videre at eieruttaket reduseres til kr 10

mill. de øvrige årene i planperioden, som følge av generell usikkerhet knyttet til prognosene. Stavanger

Parkeringsselskap KF vil etter et eieruttak fortsatt ha mulighet til å styrke egenkapitalen. Dette vil gi en

tilfredsstillende egenfinansiering av eventuelle framtidige parkeringsanlegg.

Forslag til vedtak:

Forslag til budsjett for Stavanger Parkeringsselskap KF for 2017 vedtas med et driftsoverskudd på
kr 38,8 mill. og et investeringsbudsjett på kr 7,0 mill.

1. 

Eieruttak fra Stavanger Parkeringsselskap KF i 2017 fastsettes til kr 15 mill.2. 

 Økonomiplan for perioden 2017–2020 anses som retningsgivende for den videre drift.3. 

88..44..22  FFoorrssllaagg  ttiill  åårrssbbuuddssjjeetttt  22001177  oogg  hhaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann
22001177--22002200

Formål og virksomhet

Stavanger Parkeringsselskap KF ble opprettet som et foretak for å bidra til å realisere kommunens

parkeringspolitikk. Foretakets hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og

forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til

Stavanger kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven.

Foretaket skal ha ansvar for bygging, drift og vedlikehold av kommunale offentlige parkeringsanlegg

utenfor offentlig vei.

Foretaket kan engasjere seg i tiltak som har betydning for parkeringssituasjonen og beslektede tiltak i

kommunen. Foretaket kan også engasjere seg i slike oppgaver utenfor Stavanger.

Organisering

Foretaket er underlagt Stavanger bystyre. Foretakets styrende organer har to nivå:

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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Figur 8.4 Stavanger parkeringsselskap KF organisasjonskart

Foretaket er organisert i fire avdelinger:

Driftsavdelingen har ansvar for alt teknisk utstyr som brukes i p-anleggene. Det altoverskyggende

fokuset er å unngå nedetid. Nedetid er svært uheldig i forhold til kundene men er også kostbart i form av

tapte inntekter. Digitaliseringen gjør at mengden ustyr å passe på blir bare mer og mer omfattende for

avdelingen.

Håndhevingsavdelingen sitt viktigste oppdrag er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og

forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til

Stavanger kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven. Alle trafikkbetjenter i Stavanger Parkeringsselskap

KF er utdannet i parkeringshåndheving. Avdelingens viktigste mål er å sørge for trafikksikkerhet og

fremkommelighet. Fra om med 01.januar 2017 trer det i kraft endringer i flere forskrifter som får

betydning for de ansatte. Endringene vil adresseres av foretaket i samarbeid med bransjeorganisasjonen

Norpark som vi er medlem av.

Brukertorget har mange oppgaver som omfatter saksbehandling i forhold til HC-kort,

boligsonekortildeling, salg av årskort og månedskort, sentralbord, klagebehandling, resepsjon med

videre. Avdelingens ansatte er utdannet innen klagehåndtering og tildelinger av HC-kort. Avdelingens

mål er å sørge for god og riktig saksbehandling i forhold til lovverket. Også her vil lovendringene få

innvirkning.

Økonomiavdelingen har ansvar for å påse at alle økonomitransaksjoner fra automater fungerer

tilfredsstillende. Videre er avdelingen bindeledd mellom SK-regnskap og foretaket og er ansvarlig for at

økonomifunksjonen fungerer og utvikles tilfredsstillende. Et viktig mål er å finne mer rasjonelle rutiner.

Mål, prioriteringer og Fremtidsutsikter

Visjonen må sees i sammenheng med Stavanger kommune sin visjon:

«Sammen for en levende by»

Stavanger Parkeringsselskap KF har følgende visjon:

«Vi gir sikkerhet, trygghet og nærhet til den levende byen»

Sikkerhet handler om brannsikkerhet, sørge for fri adkomst for utrykningskjøretøy og renovasjon.

Trygghet handler om god overvåkning av p-hus og god belysning.
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Nærhet handler om tilstedeværelse i byen og i anlegg, være byens gode guider og veiledere.

Stavanger Parkeringsselskap KF har som mål å ha et bevisst forhold til etikk og bruker Stavanger

kommune sin mal for dette. I tllegg har foretaket utarbeidet etikk for rollen som trafikkbetjent samt et

etisk regelverk for alle som er medlemmer av bransjeorganisasjonen Norpark.

MÅL 2017

Digitalisering av hele parkeringsvirkshomheten basert på LPR[1]  løsninger.1. 

Innføring av LPRløsninger i alle P-hus for automatisk bom-passering

Innføring av PRS løsninger i kjøretøy

Utfasing av oblater for boligsone

Utfasing av billetter i p-automater

Utfasing av p-kort måned

Utfasing av P-kort år

Reduksjon i sykefravær2. 

Økt andel mobilbetaling3. 

Reduksjon i kredittkortprovisjoner4. 

Revidering av boligsoneparkeringsordningen5. 

Budsjettforutsetninger 2017

Statistisk beregning/historiske tall

Lønns- og prisvekst 2,5 %

Antall ansatte 37

SSB KPI august 2016-august 2016 4 % + 1 % (Jfr. Bystyrets vedtak 65/15)

Nedgang i parkeringsbelegg 2,2 %

El-bil betaling jamfør ny parkeringsforskrift som innføres 01.01.2017 (§ 34)

Gebyrforhøyning jamfør ny parkeringsforskrift § 36 til kr 600

Gebyrforhyning jamfør ny forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 2 til kr 900

De samlede gebyrøkningene gitt dagens nivå på ileggelser fører til en estimert omsetningsøkning i
størrelsesorden kr 6 mill.

Forslag til driftsbudsjett for perioden 2017-2020

Forutsetninger

SSB KPI august 2016-august 2016 4 % + 1 % (Jfr. Bystyrets vedtak 65/15)

Nedgang i parkeringsbelegg 2 %

El-bil betaling jamfør ny parkeringsforskrift som innføres 01.01.2017 §34

Gebyrforhøyning jamfør ny parkeringsforskrift § 36 – stabilt nivå

Gebyrforhøyning jamfør ny forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 2 stabilt nivå

Lønnsvekst 2,8 %

Øvrig generell innteksvekst 3 %

Øvrig generell kostnadsvekst 2 %

Redegjørelse for basisbudsjett

255



Inntekter:

Vedtak i Stavanger Bystyre om KPI justering av priser + 1 % (august 2015 – august 2016 + 4,0 %)

Vedtak i Stavanger Bystyre om «dynamisk prising» for å sikre en jevnere utnyttelsesgrad

El-bilenene får etter ny forskrift om vilkårsparkering for allmenheten og håndheving av privat
parkeringsregulering (parkeringsforskriften § 34) betalingsplikt på offentlige parkeringsplaser

Nedgang på 2 % i parkeringsbelegget pr august 2016 sammenliknet med samme periode året før

Piggdekkavgift vil føre til nedgang i parkeringsbelegg

Parkeringsgebyret øker fra kr 500-900 jamfør ny forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 2

Tilleggsavgift øker fra kr 300-600 jamfør ny parkeringsforskrift § 36

Kostnader:

Lønn er budsjettert med en økning på 2,5 %.

Generell kostnadsvekst på innkjøp 4 % jamfør SSB sin 12 månedes KPI august 2015 til august 2016.

Oppgradering av ladestolper for el-biler på grunn av slitasje må gjennomføres i 2017

Alle parkeringsautomater på gateplan skal oppgraderes med ny «innmat» og tastatur for inntasting
av registreringsnummer

Redegjørelse for nye tiltak/prosjekter/endirnger og omstillingsarbeid

Stavanger Parkeringsselskap KF er sammen med den øvrige parkeringsbransjen inne i en

digitaliseringsfase. Det er innført smartmobiler som benyttes som jobbverktøy både som sentralbort og

som verktøyet trafikkbetjentene benytter. Det vil investeres i nye systemer for digitalisering av

p-automater, inn- og utkjøring av P-hus og digitalisering av boligsonekort og øvrige kort som selges hos

foretaket. Det skal jobbes med en overordnet strategi for modellering av ledig parkeringskapasitet for

bedre utnyttelse og distribusjon av trafikken. Mer effektiv håndheving ved hjelp av avansert

kamerateknologi pågår. Tiltakene må også sees i sammenheng med Stavanger sitt Smartby prosjekt der

Stavanger Parkeringsselskap KF tar sikte på å bidra med nye innovative løsninger.

Driftsbudsjett 2017-2020

Forslag til investeringsbudsjett 2017-2020

Redegjørelse for tiltak/forutsetninger

Driftsbudsjett 2017-2020 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020  

Sum inntekter 105 935 000 108 510 050 110 947 679 113 567 359  

Sum driftskostnader 65 471 000 66 780 420 68 116 028 70 161 259  

Driftsresultat 40 464 000 41 729 630 42 831 651 43 406 100  

Finansinntekter 2 000 000 2 800 000 3 300 000 3 900 000  

Finanskostnader 3 674 000 4 074 000 5 855 000 5 855 000  

Netto finans 1 674 000 1 274 000 2 555 000 1 955 000  

Årsresultat 38 790 000 40 455 630 40 276 651 41 451 100  

Tabell 8.8 Forslag til driftsbudsjett Stavanger parkingsselskap KF
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Investering i kamerautstyr for automatisk skiltlesing og p-teknisk utstyr.

Styrets vedtak

Budsjettbehandling i styremøte den 13.09.2016 sak 19/16. Styret i Stavanger
parkeringsselskap KF godkjenner budsjettet.

1. 

[1] LPR = License Plate Recognition = automatisk skiltlesing

Investeringsbudsjett 2017-2020 2017 2018 2019 2020

Investeringer 7 000 000      

Åretsfinansieringsbehov        

Finansiert slik:        

Egenkapital 7 000 000      

Lån        

Tabell 8.9 Forslag til investeringsbudsjett Stavanger parkeringsselskap KF
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 8 KOMMUNALE FORETAK

88..55  SSttaavvaannggeerr  uuttvviikklliinngg  KKFF

88..55..11  RRååddmmaannnneennss  ttiillrrååddnniinngg

Bystyret vedtok den 13.06.2016 å etablere Stavanger utvikling KF (sak 93/16). Bystyret behandlet i

samme møte sak vedrørende åpningsbalanse, årsbudsjett og økonomiplan for foretaket (sak 96/16).

Stavanger utvikling KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og økonomiplan

2017-2020. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 12. september 2016. Budsjettforslaget er

i all hovedsak en videreføring av økonomiplanen behandlet i bystyresak 96/16. Det vises til kapittel

8.5.2. for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

I de forannevnte sakene ble det lagt til grunn at det skal etableres et langsiktig mellomværende på kr 75

mill. mellom bykassen og foretaket, som reflekterer anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket ved

etablering. Renten er basert på tremåneders pengemarkedsrente med et påslag på 2 prosentpoeng.

Avdragstiden er 30 år. Basert på oppdatert renteprognose legges det til grunn at foretaket skal betale

renter og avdrag til bykassen på kr 4,65 mill. i 2017, kr 4,6 mill. i 2018, kr 4,65 mill. i 2019 og kr 4,7 mill. i

2020.

Stavanger utvikling KF foreslår en investeringsramme på kr 672 mill. i planperioden. Av samlet

investeringsramme er kr 385 mill. knyttet til strategisk kjøp av areal, jf. sak 96/16. Budsjettforslaget

innebærer en økning på kr 315 mill. fra investeringsrammen knyttet til utbyggingsområder i handlings-

og økonomiplan 2016-2019. Dette gir følgelig en tilvarende økning i investeringsnivået for Stavanger

kommune som konsern. Foretaksetableringen utløser et behov for å foreta en vurdering av hva som er et

bærekraftig investeringsnivå for Stavanger kommune som konsern, herunder en vurdering av mål for

finansielles nøkkeltall for konsernet. Det vil være naturlig å foreta en slik vurdering i forbindelse med

behandlingen av sak vedrørende økonomisk handlingsrom i kommende planperiode.

Bystyret vedtok den 14.12.2015 (sak 217/15) at det skal oppføres boliger som er spesielt tilrettelagt for

eldre. Det legges opp til at boligene skal selges til den aktuelle målgruppen. Rådmannen tilrår at ansvaret

for å realisere prosjektet overføres til Stavanger utvikling KF, jf. rapport for 2. tertial 2016. Det er på

bakgrunn av dette lagt opp til en økning i foretakets investeringsramme på kr 22 mill. i planperioden

(total prosjektkostnad på kr 200 mill.). Dette gir et samlet låneopptak i planperioden på kr 604 mill.,

hvorav kr 162 mill. i 2017. Det vil foretas låneopptak i bykassen for videre utlån til Stavanger utvikling

KF.

Forslag til vedtak

Budsjett 2017 for Stavanger utvikling KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.1. 

Økonomiplan for perioden 2017–2020 anses som retningsgivende for den videre drift.2. 

88..55..22  FFoorrssllaagg  ttiill  åårrssbbuuddssjjeetttt  oogg  hhaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann
22001177--22002200

Foretakets virksomhet
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Stavanger utvikling KF ble vedtatt etablert av bystyret den 13.06.2016 gjennom eierstrategi og

vedtekter. På samme møte ble åpningsbalanse og budsjett 2016–2019 godkjent. Foretaket er i en

etableringsfase og vil være preget av det frem til årsskiftet. Det er laget en plan for dette arbeidet.

Formål

Stavanger utvikling KF skal være et effektivt verktøy for å fremme kommunens realisering av

kommunens bolig- og utbyggingspolitikk. Foretaket skal bidra økt boligproduksjon.

Hensikt

Foretakets formål skal være å eie, erverve, selge og utvikle utbyggingsområder. Foretaket skal drives

etter forretningsmessige prinsipper, men skal også utvise et samfunnsansvar ved utøvelse av

virksomheten. Foretaket kan være eier eller medeier i aksjeselskap som driver eiendoms- og

utbyggingsvirksomhet.

Kjernevirksomhet

Ut av eierstrategien er det utledet 5 hovedansvarsområder: utvikle kommunens byomformings- og

hovedutbyggingsområder – utvikle strategiske byutviklingsprosjekt – samarbeide om overordnet

infrastruktur i utbyggingsområder uavhengig av eierinteresser – skaffe eiendommer til kommunale og

offentlige utbyggingsbehov – utvikle andre eiendommer.

Til disse har styret den 02.09.2016 vedtatt strategier og prioritert oppgaver/prosjekt. Særdeles viktige

med slike avklaringer i etableringsfase.

Målstruktur

I vedtatt eierstrategi har bystyret som eier gitt foretaket 9 overordnede og strategiske mål. Styret har i

møte den 02.09.2016 fulgt opp med tilhørende strategier og tiltak. En samlet målstruktur vil bli omtalt i

foretakets forretningsplan. Det er et mål at en forretningsplan for Stavanger utvikling KF i løpet av 1.

kvartal 2017.

Organisasjon – styreinstruks

Stavanger utvikling KF har p.t. 8 ansatte, inkludert daglig leder. Styret har vedtatt en styreinstruks med

tilhørende fullmakter.

Prioriterte oppgaver

Utover å holde fokus og fremdrift av prioriterte prosjekter/arbeider (jf. kjernevirksomhet) som foretaket

har fått overført fra BMU ved etablering, er det på kort sikt viktig og nødvendig å prioriterer oppgaver

som går på etablering av foretaket. Her kan nevnes etablering i nye lokaler, etablering av økonomiske og

administrative rutiner, intern organisering og ressurser, driftsavtaler, web-portal,

kommunikasjonsstrategi, rolleavklaring øvrige enheter i kommunen og ikke minst kvalitetssikre og følge

opp foretakets eiendomsportefølje.

Det arbeides også med å få etablert nødvendige prosjektstruktur/rutiner for foretakets ulike

engasjementer – prosjektbeskrivelse, fremdrift, kalkyler, kostnadsstyring, rapportering m.m. Til dette

ligger det en særskilt oppgave å utvikle prosjektrapporter som dekker foretakets behov – både for

prosjektleder og styret. Ressurskrevende men nødvendig.

Ekstern bistand benyttes til deler av oppgavene.

2. Forslag til driftsbudsjett for perioden 2017-2020

Forutsetninger for budsjett 2017-2020 er det grunnlaget som forelå ved etablering av foretaket juni

2016, og vedtatt budsjett gjeldende fra 01.07.2016.

På tross av god kartlegging og vurdering ved åpningsbalanse og budsjett 2016-2019, er det fortsatt

259



knyttet stor usikkerhet til foretakets driftsbudsjett og da særlig Jåttåvågen2. Inntekter og kostnader for

Jåttåvågen2 er den viktigste faktor ved driftsbudsjett. Foretaket har startet et arbeid for å klarlegge

videre fremdrift og har som mål at en i løpet av 1 kvartal 2017 skal kunne ha et bedre grunnlag for å

beslutte videre oppfølging og gjennomføring av Jåttåvågen2. I påvente av dette arbeidet opprettholdes

forslag til salgsinntekter i 2019 (kr 329 mill.) med tilhørende utviklingskostnader kr 176 mill.

Driftsbudsjettet viser økte inntekter i 2017-2018 ved at en søker å forsere arbeidet med salg av

erstatningstomter. Foretakets kostnader til disse ligger i åpningsbalanse.

Øvrige elementer som tilligger driftsbudsjettet (leieinntekter, driftskostnader bygg, selskapsdrift o.l.) har

er en god kontroll på.

En legger til grunn mål om å være selvfinansierende ved utarbeidelse av driftsbudsjett (jf. eierstrategi) og

ønske om å bygge opp egenkapital.

Driftsbudsjett 2017-2020 (tall i hele 1000)

3. Forslag til investeringsbudsjett for perioden 2017-2020

Stavanger utvikling KF er i budsjett 2016-2019 (vedtatt BS 13.06.2016) gitt en samlet

investerings-/trekkramme på inntil kr 500 mill. Ramme for det enkelte år er kr 200 mill. Dette har vært

daglig leders utgangspunkt for fremlagte budsjettforslag og med den forståelse av foretakets

investeringsramme kan påvirke bykassen.

Budsjettforslaget er basert på den investeringsprofil som vi på kort sikt er kjent med, samt antagelse om

fremtidige investeringer i slutten av perioden.

Pr dags dato må en erkjenne at det er knyttet stor usikkerhet til det samlede investeringsnivå. Dette

skyldes usikkerhet ved fremdrift av investeringsprosjekt som er en del av foretakets portefølje (jf. pkt. 1)

og ikke minst mot mulige fremtidige strategiske kjøp. Til det siste arbeides det med å etablere

rutiner/samarbeid med rådmannen for på den måten ha et best mulig langsiktig bilde av kommunale

behov.

Styret legger for øvrig til grunn at dersom det skulle være et behov for strategisk kjøp av stor viktighet

utover anvist investeringsramme i perioden, vil styret om nødvendig søke om særskilte låneopptak.

Foreslått investeringer finansieres gjennom lån fra bykassen og egenkapital (2019-2020).

Investeringsbudsjett 2017-2020 (tall i hele 1000)

Driftsbudsjett 2017-2020 (tall i hele 1000) Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Driftsinntekter 67 281 56 881 335 225 197 500

Driftsutgifter 47 911 19 497 185 366 147 592

Driftsresultat 19 370 37 385 149 859 49 908

Sum finanskostnader 1 957 1 890 1 958 2 048

Årsresultat 17 412 35 495 147 901 47 860

Tabell 8.10 Forslag til driftsbudsjett Stavanger utvikling KF

Investeringsbudsjett 2017-2020 (tall i hele 1000) Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
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4. Forslag til vedtak

Styret vedtar forslag til årsbudsjett 2017 og handling- og økonomiplan 2017-2020 for Stavanger
utvikling KF. Resultatet skal bidra til å styrke egenkapitalen.

1. 

Styret anbefaler at investeringer finansieres ved låneopptak (bykasse) og bruk av egenkapital som
vist.

2. 

Investeringsbudsjett 2017-2020 (tall i hele 1000) Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Investeringer 162 000 170 000 170 000 170 000

Årlig finansieringsbehov 162 000 170 000 170 000 170 000

Finansiert slik:        

Låneopptak 162 000 170 000 140 000 110 000

Egenkapital     30 000 60 000

Tabell 8.11 Forslag til investeringsbudsjett Stavanger utvikling KF
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 8 KOMMUNALE FORETAK

88..66  SSttaavvaannggeerr  bboolliigg  KKFF

88..66..11  RRååddmmaannnneennss  ttiillrrååddnniinngg

Bystyret vedtok den 13.06.2016 å etablere Stavanger bolig KF (sak 94/16). Bystyret behandlet i samme

møte sak vedrørende åpningsbalanse, årsbudsjett og økonomiplan for foretaket (sak 97/16). Stavanger

bolig KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og økonomiplan 2017-2020.

Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 05. oktober 2016. Budsjettforslaget er i all hovedsak

en videreføring av økonomiplanen behandlet i bystyresak 97/16. Det vises til kapittel 8.6.2. for en

nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

I de nevnte sakene legges det til grunn at det skal etableres et langsiktig mellomværende på kr 700 mill.

mellom bykassen og foretaket, som reflekterer anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket ved

etablering. Hovedstolen vil økes i planperioden som følge av at anlegg under utførelse overdras til

foretaket. Renten er basert på tremåneders pengemarkedsrente med et påslag på 2 prosentpoeng.

Avdragstiden er 30 år. Det legges til grunn at foretaket skal betale renter og avdrag til bykassen på kr

45,6 mill. i 2017, kr 44,9 mill. i 2018, kr 50,2 mill. i 2019 og kr 50,8 mill. i 2020. For å redusere

budsjettmessige konsekvenser av foretaksetableringen for bykassen, ble det også lagt til grunn en årlige

tilbakeføring til bykassen. Det forutsettes overføringer fra foretaket på kr 21,7 mill. i 2017, kr 20,4 mill. i

2018, kr 11,4 mill. i 2019 og kr 6,7 mill. i 2020.

I budsjettforslaget til Stavanger bolig KF er det lagt til grunn en økning i vedlikeholdsmidlene for

kommunale boliger på kr 24. mill. i 2017, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2016. Dette vil

medføre en tilsvarende reduksjon i overføringene til bykassen. Beløpet på kr 24 mill. vil følgelig måtte

finansieres gjennom tilsvarende reduksjoner innenfor andre tjenesteområder. Rådmannen tilrår ikke en

slik økning på bakgrunn av den økonomiske situasjonen for bykassen og veksten i vedlikeholdsmidler for

øvrige bygningskategorier.

I sak 97/16 vedtok bystyret en økning i vedlikeholdsmidlene for kommunale boliger på kr 12 mill.

Vedlikeholdsmidlene ble videre økt med kr 9,0 mill. gjennom disponering av midler til økt rehabilitering

(jf. sak 217/15) og tiltakspakken vedtatt av Stortinget 17. juni 2016. Dette ga en samlet økning i

vedlikeholdsmidlene for kommunale boliger på kr 21,0 mill. i 2016.

Rådmannen tilrår en generell økning på kr 4 mill. i vedlikeholdsmidlene i 2017. Dette er innarbeidet i

overføringene til bykassen. I statsbudsjettet for 2017 er det foreslått en ny tiltakspakke, hvorav

Stavanger kommunes andel utgjør kr 81,3 mill. Under forutsetning av at statsbudsjettet vedtas i tråd

med fremlagt forslag, foreslås det at kr 25 mill. av dette beløpet skal disponeres til rehabilitering av

eiendomsmassen, herunder at kommunalstyret for miljø og utbygging forestår detaljfordeling.

Vedlikeholdsmidlene for kommunale boliger vil dermed kunne styrkes ytterligere i 2017.

Stavanger bolig KF foreslår en investeringsramme på kr 334 mill. i planperioden. Av samlet

investeringsramme er kr 122 mill. knyttet til investeringsprosjekter som gjennomføres i regi av

bykassen, og overdras til foretaket etter ferdigstillelse. Investeringsbudsjettet er i all hovedsak en

videreføring av investeringsbudsjettet vedtatt i sak 97/16. Dette gir et samlet låneopptak i planperioden

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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på kr 201,4 mill., hvorav kr 26,92 mill. i 2017. Det vil foretas låneopptak i bykassen for videre utlån til

Stavanger bolig KF.

Forslag til vedtak

Budsjett 2017 for Stavanger bolig KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.1. 

Økonomiplan for perioden 2017–2020 anses som retningsgivende for den videre drift.2. 

88..66..22  FFoorrssllaagg  ttiill  åårrssbbuuddssjjeetttt  22001177  oogg  hhaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann
22001177--22002200

Foretakets virksomhet1. 

Stavanger bolig KF’s formål er å eie kommunens boliger, herunder tilligger en forretningsmessig
forvaltning og drift, samt vedlikehold og utvikling.

Foretaket er et virkemiddel i det boligsosiale arbeidet.

Sosialt virkemiddel for å fremskaffe boliger til målgrupper kommunen ønsker å tilgodese.

Heve vedlikeholdsnivået mot et verdibevarende vedlikehold.

Forslag til driftsbudsjett for perioden 2017-20202. 

Budsjettet er i det vesentlige basert på en videreføring av dagens drift.

Justeringer i tråd med SSB og Norges bank sine anslag for vekst.

Foretaket har både behov for å finne sin form, samtidig som en må omstille seg i forhold til dagens
byggemarked.

Driftsbudsjett, jf. tabell 1, har et vedlikeholdsbudsjett på samme nivå, men med helårsvirkning, lik
det som ble vedtatt ved foretakets åpningsbalanse og driftsbudsjett, jf. Bystyresak 97/16.

Driftsbudsjett 2017-2020 (tall i hele 1000)

Forslag til investeringsbudsjett for perioden 2017-20203. 

Driftsbudsjett 2017-2020 (tall i hele 1000) Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Sum inntekter -227 879 -230 069 -232 116 -232 116

Sum utgifter 198 959 199 601 202 458 202 086

Brutto driftsresultat -28 920 -30 468 -29 658 -30 030

Rente og lånekostnader 21 401 21 501 15 795 14 078

Avdrag internt lån 25 864 27 312 32 210 34 298

Netto resultat eksterne finanstransaksjoner 47 265 48 813 48 005 48 376

Motpost avskrivninger -20 646 -20 646 -20 646 -20 646

Netto driftsresultat -2 301 -2 301 -2 299 -2 300

Avsatt til bundne fond 2 301 2 301 2 299 2 300

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0

Tabell 8.12 Forslag til driftsbudsjett Stavanger bolig KF
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Investeringsbudsjettet er en direkte videreføring av åpningsbalansen, jfr. Bystyresak 97/16.

Investeringsbudsjett, jf. tabell 2

Investeringsbudsjett 2017-2020 (tall i hele 1000)

Styrets vedtak4. 

1 Styret vedtar budsjettfremlegget hvor det satses på et styrket vedlikehold. Budsjettet for

2017 viderefører de samme driftsrammene som bystyret vedtok 13. juni 2016, men med

helårsvirkning.

2 Styret skal orienters kvartalsvis om økonomisk utvikling i foretaket.

Investeringsbudsjett 2017-2020 (tall i hele 1000)
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Budsjett

2020

Investeringer – total sum 70 500 44 000 155 500 64 000

Årets finansieringsbehov        

Finansiert slik:        

Refusjoner, tilskudd mv. 80 560 8 580 1 360

Overdragelse av anleggsmidler (langsiktig
mellomværende)

43 500   78 500  

Lån (eksternt via bykassen) 26 920 43 440 68 420 62 640

Udekket/udisponert        

Tabell 8.13 Forslag til investeringsbudsjett Stavanger bolig KF
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9.1 Statistikk

9.2 Planoversikt

9.3 Brukerundersøkelser og
spørreundersøkelser i perioden
2017-2020
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 9 STATISTIKK, PLANER OG BRUKERUNDERSØKELSER

99..11  SSttaattiissttiikkkk

99..11..11  NNøøkkkkeellttaallll

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

Nøkkeltall          

Grunnskole og SFO 2012 2013 2014 2015  

Elever i Stavangerskolen, barnetrinn 10 079 10 242 10 435 10 607  

Elever i Stavangerskololen, ungdomstrinn 4 428 4 341 4 259 4 183  

Sum årsverk personale med lederoppgaver 118 128 130 117  

Sum årsverk til undervisning 1 087 1 079 1 088 1 061  

Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 1 253 1 397 1 462 1 438  

Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 1 030 1 198 1 183 1 177  

Barn i SFO 4 493 4 744 4 756 4 618  

Barn i SFO med 100% plass 3 416 3 818 3 813 3 583  

Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 18,6 18,6 19  

Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år 71 720 75 417 77 298 76 553  

Barnehager 2012 2013 2014 2015  

Antall barn i barnehage 0-6 år i alt (omregnet til heltidsplasser) 7 849 7 836 7 554 7 638  

Antall barn i kommunal barnehage 0-3 år 1 962 1 817 1 684 1 672  

Antall barn i privat barnehage 0-3 år 997 1 016 981 1 001  

Antall barn i kommunal barnehage 3-6 år 3 114 3 173 3 099 3 077  

Antall barn i privat barnehage 3-6 år 1 776 1 830 1 790 1 888  

Styrket barnehagetilbud, antall barn 468 496 503 480  

Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (smågruppe), antall barn 48 39 40 38  

Spesialpedagogisk hjelp av spesialpedagogisk team, antall barn 336 244 285 335  

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert
oppholdstime

52 56 64 61  

Johannes læringssenter 2012 2013 2014 2015  
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Nøkkeltall          

Antall barn i innføringsbarnehagen 56 51 55 42  

Antall barn i barnehager med flerspråklig assistenter 522 482 400 520  

Antall elever i innføringsskolen på Johannes læringssenter(1-7.trinn) 246 274 289 257  

Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæring 784 820 860 750  

Tospråklig fagundervisning og mormålsopplæring (innføringsklasse) 243 266 243 289  

Norskopplæring asylsøkere 1 001 928 962 657  

Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveld 1 304 1 552 1 136 1 052  

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 2012 2013 2014 2015  

Antall fødsler 1 801 1 823 1 747 1 763  

Dekningsgrad hjembesøk nyfødte 0,55 % 0,66 % 0,78 % 80 %  

Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer 44 123 44 984 45 206 44 543  

Konsultasjoner skolebarn 6-15 år 22 874 26 886 33 886 34 345  

Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine 0,94 % 0,95 % 0,95 % 94 %  

Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine 0,94 % 0,91 % 0,92 % 93  

Barnevernstjenesten 2012 2013 2014 2015  

Alle barn med tiltak 883 902 987 880  

Barn med hjelpetiltak i hjemmet pr 31.12 545 578 624 431  

Barn med hjelpetiltak utenfor hjemmet pr 31.12 338 324 339 449  

Antall nye meldinger 831 930 966 1 019  

Antall nye barn med vedtak om tiltak 301 395 383 397  

Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse 0,24 % 0,27 % 0,30 % 2 %  

Netto driftsutgifter per innbygger 0 til 17 år til barnevern 6 828 6 958 8 009 8 000  

Pleie og omsorgstjenester 2 012 2 013 2 014 2 015  

Antall personer med omsorgslønn 98 84 86 85  

Antall personer med personlig assistent 30 39 39 39  

Antall innvilget individuell plan (IP) 677 457 426 395  

Antall sykehjemsplasser 31.12 967 967 963 963  

Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre 175 166 177 177  

Antall dagsenterplasser for eldre 235 235 245 245  

Andel sykehjem korttid 0,20 % 0,20 % 0,20 % 20 %  
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Nøkkeltall          

Andel plasser i enerom 0,98 % 0,98 % 0,98 % 98 %  

Antall mottakere bare hjemmehjelp 31.12 832 792 781 747  

Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.12 1 364 1 338 1 276 1 202  

Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.12 1 271 1 343 1 482 1 440  

Antall oppdrag natttjenesten 41 722 41 037 42 834 39 491  

Antall plasser på dagsenter 43 46 56 59  

Antall plasser i avlastingsbolig 28 28 28 25  

Antall plasser i barne- og ungdomsbolig, bokollektiv og ungdomsbolig 25 25 25 24  

Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innbygger 13 724 14 205 15 197 14 801  

NAV 2012 2013 2014 2015  

Mottakere av sosialhjelp 2 961 3 192 3 228 3 387  

Andel under 25 år 0,23 % 0,22 % 0,23 % 24 %  

Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold 0,29 % 0,30 % 0,30 % 30 %  

Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 måneder siste år) 0,38 % 0,37 % 0,38 % 40 %  

Antall nyregistrerte i løpet av året 518 592 487 601  

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger 20-66 år 1 399 1 644 1 691 1 831  

Stavanger Legevakt 2012 2013 2014 2015  

Antall konsulatasjoner 40 266 41 231 43 934 42 890  

Antall sykebesøk 1 561 1 607 1 577 1 460  

Krisesenteret 2012 2013 2014 2015  

Antall kvinnelige beboere 176 178 138 161  

Antall mannlige beboere 18 21 28 28  

Antall barn 155 143 72 122  

Arbeidstreningsseksjonen 2012 2013 2014 2015  

Antall tiltaksplasser 163 176 190 219  

Praksisplass for funksjonshemmede - antall personer med avtale 31.12 42 45 44 42  

Musikk- og kulturskole 2012 2013 2014 2015  

Antall elevplasser i musikk- og kulturskolen 3 384 3 473 3 524 3 548  

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger 6-15 år 2 151 2 124 2 304 2 098  

Stavanger eiendom 2012 2013 2014 2015  
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99..11..22  EEiieennddoommsssskkaatttt

Eiendomsskatt i ASSS-kommunene

Av de 10 kommunene i ASSS-samarbeidet har 7 kommuner eiendomsskatt i 2016. Stavanger kommune

har fortsatt lavest eiendomsskatt per standard bolig med kr 3 288 sammenlignet med den høyeste på kr

7 325 (Bergen kommune). Ingen tilgjengelige data for Oslo kommune på måletidspunktet.

Eiendomsskatt – landsgjennomsnitt

For de kommunene i Norge som har innført eiendomsskatt har den gjennomsnittlige generelle

Nøkkeltall          

Forvalting av eiendom - målt i bta kvadratmeter 839 100 831 984 793 670 788 904  

Prosjektering bygg - ferdigstilte bygg målt i millioner kroner 853 501 702 358  

Park og vei 2012 2013 2014 2015  

Vedlikeholdsareal park og idrett - målt i dekar 13 006 13 817 14 092 13 950  

Vedlikeholdsareal vei - målt i dekar 2 558 2 558 2 558 2 558  

Vedlikehold av kommunale plasser og veier - slaghull lappet 1 672 1 205 1 212 1 166  

Vedlikehold av kommunale plasser og veier - gatesluk tømt 4 994 1 573 1 334 3 291  

Vedlikehold av kommunale plasser og veier - gaterenhold inkl sykkelruter 158 769 1 422 644  

Vedlikehold av kommunale plasser og veien - reparasjoner 498 450 344 1 902  

Nyanlegg turveier - målt i meter 2 186 680 697 36  

Idrett 2012 2013 2014 2015  

Antall besøk i idrettshaller 1 621 343 1 579 669 1 541 689 1 552 965  

Revovasjon 2012 2013 2014 2015  

Sum gjenvunnet husholdningsavfall 34 295 36 302 36 150 34 525  

Sum restavfall (forbrenning med energiutnyttelse) 19 938 20 479 21 400 20 649  

Vann og avløp 2012 2013 2014 2015  

Antall avløpspumpestasjoner 98 102 103 104  

Antall vannmålere i drift 3 095 3 217 3 172 3 187  

Antall utskifting av vannmåler 189 334 200 383  

Byggesak 2012 2013 2014 2015  

Antall mottatte byggesaker 3 613 2 347 2 506 2 088  

Antall boliger fullført 650 1028 899 1 149  

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker 27 36 41 26  

Tabell 9.1 Nøkkeltall
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skattesatsen holdt seg stabil over flere år og er i 2016 på 5,8 promille. 96 kommuner gir bunnfradrag på

boligeiendommer og fritidseiendommer. Utrekk av Oslo kommune, som har et bunnfradrag på kr 4 mill.,

gir et snitt på kr 270 368. I gjennomsnitt betaler en eier av en enebolig på 120 kvadratmeter nær et

kommunesenter omkring kr 3877 i eiendomsskatt i 2016, om lag 8 % økning fra året før.

Sortert etter eiendomsskatt på bolig, med laveste skatt på en «standardbolig» til slutt.

2016 er budsjettert og 2015 er regnskapsførte tall.

Kilde: SSB – Kostra – eiendomsskatt

Kommune Hovedgruppe Eiendomsskatt
Promillesats

(promille)

Bunnfradrag
(hele

kroner)

Eiendomsskatt
normal bolig

2016

Sum
inntekt

regnskap
2015

(hele tusen
kroner)

Siste
alm.taksering

(årstall)

Bergen Bolig Ja, hele kommunen 2.6 750 000 7 325 515 101 2006

  Generell / næring Ja 5     223 291 2006

  Sum         738 392  

               

Fredrikstad Bolig Ja, hele kommunen 3.9 200 000 6 000 145 604 2005

  Generell / næring Ja 7     60 407  

  Sum         206 011  

               

Kristiansand Bolig Ja, hele kommunen 6.2 0 5 750 205 762 2011

  Generell / næring Ja 6.2     68 591  

  Sum         274 353  

               

Tromsø Bolig Ja, hele kommunen 5 200 000 5 669 95 936 2006

  Generell / næring Ja 7     35 483  

  Sum         131 419  

               

Trondheim Bolig Ja, hele kommunen 5.45 500 000 4 469 407 861 2004

  Generell / næring Ja 5.45     155 578  

  Sum         563 439  

               

Stavanger Bolig Ja, nesten hele kommunen 3 400 000 3 288 138 356 2006
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Kommune Hovedgruppe Eiendomsskatt
Promillesats

(promille)

Bunnfradrag
(hele

kroner)

Eiendomsskatt
normal bolig

2016

Sum
inntekt

regnskap
2015

(hele tusen
kroner)

Siste
alm.taksering

(årstall)

  Generell / næring Ja 4     142 516  

  Sum         280 872  

               

Oslo Bolig Ja 2 4 000 000 … 0 2016

  Generell / næring Nei 2     0  

               

Bærum Bolig Nei       0  

  Generell / næring Nei       0  

               

Drammen Bolig Nei       0  

  Generell / næring Nei       0  

               

Sandnes Bolig Nei       0  

  Generell / næring Nei       0  

Tabell 9.2 Eiendomsskatt ASSS-kommunene

KOSTRA-tall Norge     2016 2015  

Gjennomsnittlig generell skattesats
(Mulig intervall er 2-7)

    5,8 % 5,7 %  

Gjennomsnittlig eiendomsskatt for normal bolig     3 877 3 604  

Minimum og maksimum per bolig     intervall fra 700 til 9 400 intervall fra 480 til 8 400  

Tabell 9.3 Eiendomsskatt KOSTRA-tall Norge

Kommuner med eiendomsskatt 2016 2015

Antall kommuner med eiendomsskatt 365 (av 428) 355

Antall kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen 239 221

Antall kommuner med bunnfradrag 96 99

Tabell 9.4 Kommuner med eiendomsskatt
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Inntekter fra eiendomsskatt økte med 16,2 % fra 2014 til 2015.

Note: Fra SSB – Definisjon:

Eiendomsskatten på en bolig skal gi informasjon om eiendomsskattetrykket for en normal bolig i kommunen.

Nedenfor er det noen stikkord som skal være retningsgivende for angivelsen av størrelsen på eiendomsskatten:

En bolig på 120m2 (bruksareal) en etasje uten kjeller

Beliggende i/nær kommunesenteret

Vanlig husbankstandard

Ikke garasje

Tomt: 1000m2

99..11..33  FFoorrvveenntteett  bbeeffoollkknniinnggssuuttvviikklliinngg

Befolkningsendring 0-5 år

Befolkningsendring 6-15 år

Figur 9.1 Befolkningsendring 0-5 år i perioden 2017-2020
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Befolkningsendring 67-79 år

Befolkningsendring 80 år +

Figur 9.2 Befolkningsendring 6-15 år i perioden 2017-2020

Figur 9.3 Befolkningsendring 67-79 år i perioden 2017-2020
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Befolkningsendring 80 år + fram til 2032

 

Figur 9.4 Befolkningsendring 80 år + i perioden 2017-2020

Figur 9.5 Befolkningsendring 80 år + i perioden frem til 2032
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 9 STATISTIKK, PLANER OG BRUKERUNDERSØKELSER

99..22  PPllaannoovveerrssiikktt

PPllaannlliisstteenn  ttiill  HHØØPP  22001177--22002200

Oversikten over gjeldende planer og pågående planarbeid er oppdatert i samsvar Kommunal

planstrategi for Stavanger 2016-2019, som forventes vedtatt av bystyret i løpet av 2016, samt

oversikten som ligger i gjeldende Handlings- og økonomiplan 2016-2019.

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

Plan Vedtatt
Plan-/
revisjons-
behov

Kommentar/status  

Kommuneplan        

Kommunal planstrategi for Stavanger
2012-2015

2012 Ja
Planstrategi for 2016-2019 vedtas av bystyret innen utganen
av 2016.

 

Kommuneplan 2014-2029 – samfunnsdel
og arealdel

2015   Rulleres hvert 4. år.  

Handlings- og økonomiplan 2016-2019
(kommuneplanens handlingsdel)

2015   Årlig rullering.  

Kommunedelplaner (KDP)        

Kommunedelplan for universell utforming
2014-2029

2014      

Kommunedelplan for kulturminner
2010-2025

2011      

Kommunedelplan for klima og miljø
2010-2025

2010 Ja Arbeid med rullering av kommunedelplanen pågår.  

Kommunedelplan for idrett og fysisk
aktivitet og naturopplevelser 2010-2022

2009 Ja

Idrett ivaretas av Fagplan idrett 2014-2029. Plandelen som
omhandler fysisk aktivitet og naturopplevelser skal revideres i
løpet av 2017/18 sammen med en revisjon av Grønn plan for
Stavanger.

 

Kommunedelplan for kunst og kultur,
Kulturbyen Stavanger 2010-2017

2009 Ja
Revisjon høsten 2015 - våren 2017; ny plan for perioden
2018-2025, jf. tilsvarende for kulturarenaplanen (temaplan).

 

Kommunedelplan for småbåthavner i
Stavanger 2007 – 2017

2008  
Revidert planhefte av 10.10.2008 er vedtatt av bystyret
desember 2008. Fulgt opp med egen handlingsplan.

 

Overordnede strategier og temaplaner        

Strategisk kompetansestyring 2014-2026 2014   Følges opp med 2-4-årig handlingsplan.  

Anskaffelsesstrategi for Stavanger
kommune 2014-2017

2014      
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Plan Vedtatt
Plan-/
revisjons-
behov

Kommentar/status  

Arbeidsgiverstrategi 2013-2025 2013   Følges opp med 1-årig handlingsplan.  

Strategi for likestilling og mangfold
2013-2020

2013   Tiltaksplaner revideres årlig.  

Digitaliseringsstrategi 2014 - 2029 2015  
Digitaliseringsstrategien revideres etter fire år eller ved
behov.

 

IKT-strategi 2014-2017 2015   IKT-strategien skal revideres etter to år.  

IKT-strategi for Stavangerskolen
2013-2020

2013  
Følges opp med handlingsplan for IKT i Stavangerskolen, som
rulleres årlig.

 

Pedagogisk IKT-strategi for barnehager
2016-2019

2016      

Kommunikasjonsstrategi 2009 Ja
Planarbeidet startes september 2017 og ferdigstilles våren
2018.

 

Finansreglement for Stavanger kommune 2012 Ja
Revideres hver bystyreperiode. Politisk behandling pågår og
forventes ferdig i løpet av 2017.

 

Etisk standard for ansatte og folkevalgte 2014      

Plan for etikk og forebygging av misligheter
og korrupsjon

2014      

Visjon og strategi for Stavanger som
arrangementsby

2014      

Melding om Universitetsbyen Stavanger 2014   Følges opp av Handlingsplan for studentboliger.  

Sunn mat i Stavanger Strategiplan for
kosthold og ernæring for barn og unge

2014      

Strategiplan folkehelse 2013-2029, årlig
folkehelsemelding. Gjennomføring av
levekårsløft.

2014
Planrevisjon folkehelseplan i 2017. Levekårsløft på Storhaug
2014-2017.

 

Fagplan idrett 2014-2029 2014      

Sykkelstrategi for Stavanger med
handlingsplan 2011-2015

2012 Ja
Forslag til revidering av sykkelstrategien for Stavanger vil bli
framlagt til politisk behandling i løpet av høsten 2016, med
forventning om endelig vedtak i løpet av 1. tertial 2017.

 

Selvstendig, trygg og aktiv Strategi for
implementering av velferdsteknologi
2014-2017

2014      

Boligbyggeprognose og
befolkningsframskriving

2015   Årlig oppdatering.  

En god by å bo i Utbyggingsplan 2011-2015 2011 Ja Planen er utsatt, og behov for revidering vil bli vurdert i 2017.  

Plan for skolestruktur 2015-2020 2015 Ja    

Barnehagebruksplan 2015-2020 2015 2017 Revideres årlig.  
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Plan Vedtatt
Plan-/
revisjons-
behov

Kommentar/status  

Årsplaner vedlikehold - formålsbygg og
boliger

2016   Rulleres årlig.  

Vedlikeholdsstrategi for kommunens
bygningsmasse og aktuelle uteområder

2013      

Frivillighet i Stavanger Strategiplan for
samhandling mellom frivillige og Stavanger
kommune 2015-2018

2015      

Trygg – fri fra vold! Handlingsplan mot vold i
nære relasjoner 2014 – 2018

2014      

Eg e den eg e! Handlingsplan 2017–2020
for kjønns- og seksualitetsmangfold i
Stavanger kommune.

2016      

Kulturarenaplan 2012 Ja
Rulleres i perioden høsten 2015 - våren 2017 for
planperioden 2018-2025, jf. tilsvarende for KDP for kunst og
kultur.

 

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 2012      

Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO
2016-2020

2015      

God, bedre, best Kvalitetsplan for skole
2016-2020

2015      

Stadig bedre Kvalitetsplan for barnehage
2016-2019

2016      

Plan for fysisk aktivitet i barnehage,
barneskole/SFO og ungdomsskole

2011      

Barn vil være med Inkludering av barn som
lever i familier med lavinntekt i Stavanger
2015-2018

2015      

Omsorg 2025 2011 Ja
Skal erstattes av ny helhetlig plan for helse og omsorg, som
skal ferdigstilles i løpet av 2017.

 

Plan for helse- og omsorgstjenester til
personer med utviklingshemming i
Stavanger kommune 2015 – 2018

2015      

Plan for psykisk helsearbeid i Stavanger
kommune 2011-2015

2011 Ja
Revideringsarbeidet med to handlingsdeler, en for barn og en
for voksne, starter i 2016 og ferdigstilles i 2017.

 

Sammen om veien videre Ruspolitisk
handlingsplan for Stavanger 2011-2015

2011 Ja
Ruspolitisk handlingsplan 2011-2015 prolongeres ut 2016.
Arbeidet med ny plan starter opp i 2. halvår 2016 og
ferdigstilles i 2017.

 

Boligsosial handlingsplan 2010-2015 2010 Ja
Boligsosial handlingsplan skal rulleres. Arbeidet starter
oktober 2016 og skal ferdigstilles i løpet av 2017.

 

Plan for Stavanger legevakt 2011 Ja Revideres med ferdigstilling i 2017.  

Plan for legetjenesten 2011 Ja Revideres med ferdigstilling i 2017.  
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Plan Vedtatt
Plan-/
revisjons-
behov

Kommentar/status  

Pandemiplan 2009 Ja
Planarbeidet starter i løpet av høsten 2016. Plan for
helsemessig og sosial beredskap, som skal være ferdig våren
2017, linker ulike tiltak til Pandemiplanen.

 

Smittevernplan 2009 Ja
Planen er revidert. Plan for helsemessig og sosial beredskap,
som skal være ferdig våren 2017, linker ulike tiltak til
Pandemiplanen.

 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for
Stavanger kommune (KROS) 2014-2016

2014   Revidering pågår, og forventes ferdig i løpet av våren 2017.  

Trafikksikkerhetsplan for Stavanger
2015-2018

2015      

Handlingsplan mot støy i Stavanger
kommune 2013-2018

2013      

Plan for reduksjon i vannlekkasjer 2014      

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og
avløp 2011-2022

2010 Ja Revideres i 2016.  

Nye overordnede strategier og
temaplaner under arbeid eller planlagt
startet i planperioden

    Her vises det til kommunal planstrategi 2016-2019.  

Interkommunale planer. Gjeldende        

Hovedplan - avløp 2016   IVAR IKS ansvarlig for plan.  

Hovedplan vann – transportanlegg 2013   IVAR IKS ansvarlig for plan.  

Hovedplan vann – vannforsyning 2050 2011   IVAR IKS ansvarlig for plan for drikkevann.  

Felles boligstrategi for storbyområdet 2014      

Strategisk næringsplan for Stavanger-
regionen 2013-2025

2013 Ja
Greater Stavanger har startet arbeidet med revidering av
planen.

 

Regional næringsarealstrategi for
Stavanger-regionen

2015  

Styret i Greater Stavanger har vedtatt strategien, og status
per 10. oktober 2016 er at medlemskommunene med unntak
av Stavanger har sluttet seg til planen. Stavanger har
fremdeles planen til behandling.

 

Regional strategi for energi- og
varmeløsninger i Stavanger, Randaberg,
Rennesøy, Sola, Sandnes og bybåndet sør

2015  
Er fulgt opp med retningslinjer og bestemmelser som inngår i
kommuneplanen.

 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for
Stavangerregionen (HROS) 2014-2016

2014   Revidering pågår, og forventes ferdig i løpet av våren 2017.  

Handlingsplan mot støy i storbyområdet
Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg
2013-2018

2013      

Interkommunale planer. Under arbeid        

Felles beredskapsplan for Randaberg, Sola,
Stavanger og Sandnes kommune

   
Planen er ferdigstilt i 2016, og vil bli lagt frem til politisk
behandling i 2017.
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Plan Vedtatt
Plan-/
revisjons-
behov

Kommentar/status  

Beredskapsstrategi for Stavangerregionen    
Planen er ferdigstilt i 2016, og vil bli lagt frem til politisk
behandling i 2017 sammen med regional beredskapsplan for
Stavangerregionen.

 

Felles arbeid med
befolkningsframskrivinger for
storbyområdet

    Rulleres årlig.  

Interkommunal kommunedelplan for Forus    
Planarbeid pågår, og valg av planprinsipp besluttes av styret
for planarbeidet vinteren 2017. Planarbeidet videreføres
etter dette.

 

Interkommunale områdereguleringer.
Under arbeid

       

Områderegulering for Dusavik I og II
(Stavanger og Randaberg)

   
Utarbeides i samarbeid med Randaberg. Denne planen må
koordineres med Vegvesenets plan for E39 Smiene Harestad.
Planprogram er vedtatt.

 

Tabell 9.5 Planliste
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99..33  BBrruukkeerruunnddeerrssøøkkeellsseerr  oogg  ssppøørrrreeuunnddeerrssøøkkeellsseerr  ii
ppeerriiooddeenn  22001177--22002200

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

2017 2018 2019 2020  

Oppvekst og levekår        

Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte) Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte) Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte)
Skole 3, 6 og 9 trinn
(foresatte)

 

Skole 7 og 10 trinn (elev) Skole 7 og 10 trinn (elev) Skole 7 og 10 trinn (elev) Skole 7 og 10 trinn (elev)  

Barnehage (foresatte) Barnehage (foresatte) Barnehage (foresatte) Barnehage (foresatte)  

Stavanger legevakt Stavanger legevakt Stavanger legevakt Stavanger legevakt  

Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud

SFO 2.trinn (foresatte)
Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud

SFO 2.trinn (foresatte)  

Kulturskolen (Foresatte) Bofellesskap PUH (Pårørende) Hjemmesykepleie Hjemmehjelpstjenesten  

Jordmortjenesten Avlastning i bolig Aktivitetssenter psykisk helse Kulturskolen (foresatte)  

Helsestasjon
Korttidsopphold sykehjem
rehabilitering

Bofellesskap psykisk helse Jordmortjenesten  

Sykehjem dagsenter   Ungdomsundersøkelsen Helsestasjon  

Sykehjem pårørende    
Fysio- og
ergoterapitjenesten

 

Flyktningseksjonen     Sykehjem dagsenter  

Bymiljø og utbygging        

VA-tjenester Renovasjon VA-tjenester Renovasjon  

Renovasjon Idrett Renovasjon Idrett  

 
Destinasjonsparker
(ParkCheck)

 
Destinasjonsparker
(ParkCheck)

 

  Nabolagsparker (ParkCheck)  
Nabolagsparker
(ParkCheck)

 

Personal og organisasjon        

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse  

Servicetorget Servicetorget Servicetorget Servicetorget  
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2017 2018 2019 2020  

Annet        

  Internbruker   Internbruker  

Tabell 9.6 Brukerundersøkelser og spørreundersøkelser i perioden 2017-2020
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1100  HHoovveeddoovveerrssiikktteerr  oogg  ddrriiffttssrraammmmeerr

10.1 Driftsbudsjett

10.2 Investeringsbudsjett

10.3 Netto driftsrammer

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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« 10 HOVEDOVERSIKTER OG DRIFTSRAMMER

1100..11  DDrriiffttssbbuuddssjjeetttt

1100..11..11  HHoovveeddoovveerrssiikktt  ––  ddrriifftt

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

 
Regnskap

2015
Opprinnelig

budsjett 2016

Justert
budsjett

2016

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

 

Driftsinntekter                

Brukerbetalinger 454 444 438 968 439 502 453 528 455 728 460 328 460 328  

Andre salgs- og leieinntekter 824 101 790 751 792 962 566 401 585 791 596 056 617 089  

Overføringer med krav til
motytelse

900 166 659 924 835 133 668 479 671 826 669 174 669 174  

Rammetilskudd 1 694 046 1 751 800 1 751 800 2 024 000 2 037 000 2 051 000 2 069 000  

Andre statlige overføringer 149 558 139 691 234 801 285 241 240 541 208 441 187 741  

Andre overføringer 31 426 17 291 58 363 40 116 38 781 28 312 23 594  

Skatt på inntekt og formue 4 930 508 5 092 000 5 092 000 4 980 000 5 004 000 5 041 000 5 080 000  

Eiendomsskatt 280 872 306 000 306 000 345 000 345 000 348 000 363 000  

Sum driftsinntekter 9 265 121 9 196 425 9 510 561 9 362 765 9 378 667 9 402 311 9 469 926  

Driftsutgifter                

Lønnsutgifter 3 981 768 3 974 199 4 111 667 4 156 259 4 119 110 4 104 243 4 095 661  

Sosiale utgifter 1 075 864 1 107 643 1 154 969 1 133 595 1 123 911 1 120 052 1 117 334  

Kjøp av varer og tj som inngår
i tj.produksjon

1 004 814 1 396 350 1 509 197 1 363 849 1 385 817 1 381 335 1 386 298  

Kjøp av tjenester som
erstatter tj.produksjon

1 899 309 1 832 986 1 837 035 1 791 084 1 806 085 1 831 523 1 848 139  

Overføringer 865 274 914 756 960 201 1 074 092 1 051 002 1 038 602 1 034 152  

Avskrivninger 489 494 440 277 440 277 402 753 405 382 407 658 409 532  

Fordelte utgifter -67 416 -479 604 -506 289 -480 444 -480 444 -480 444 -480 444  

Sum driftsutgifter 9 249 107 9 186 607 9 507 057 9 441 188 9 410 863 9 402 969 9 410 672  

Brutto driftsresultat 16 014 9 818 3 504 -78 423 -32 196 -658 59 254  
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Regnskap

2015
Opprinnelig

budsjett 2016

Justert
budsjett

2016

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

 

Finansinntekter                

Renteinntekter og utbytte 390 760 337 018 364 967 390 402 377 181 422 459 448 878  

Gevinst på finansielle
instrumenter (omløpsmidler)

16 553 0 0 0 0 0 0  

Mottatte avdrag på utlån 1 610 1 361 14 394 28 644 28 644 31 261 31 261  

Sum eksterne
finansinntekter

408 923 338 379 379 361 419 046 405 825 453 720 480 139  

Finansutgifter                

Renteutgifter og
låneomkostninger

269 093 259 032 272 358 242 538 242 423 263 460 283 002  

Tap på finansielle
instrumenter (omløpsmidler)

32 002 0 0 0 0 0 0  

Avdrag på lån 309 855 321 266 333 049 337 217 349 665 367 890 378 873  

Utlån 954 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230  

Sum eksterne finansutgifter 611 905 581 528 606 637 580 985 593 318 632 580 663 105  

Resultat eksterne
finanstransaksjoner

-202 982 -243 149 -227 276 -161 939 -187 493 -178 860 -182 966  

Motpost avskrivninger 489 494 440 277 440 277 402 753 405 382 407 658 409 532  

Netto driftsresultat 302 526 206 946 216 505 162 391 185 693 228 140 285 820  

Interne finanstransaksjoner                

Bruk av tidligere års
regnsk.m. mindreforbruk

0 0 149 678 0 0 0 0  

Bruk av disposisjonsfond 27 518 0 35 352 0 0 0 0  

Bruk av bundne fond 81 844 4 164 63 428 11 714 11 507 17 860 17 780  

Sum bruk av avsetninger 109 361 4 164 248 458 11 714 11 507 17 860 17 780  

Overført til
investeringsregnskapet

76 998 206 110 224 010 152 690 197 200 246 000 303 600  

Dekning av tidligere års
regnsk.m. merforbruk

0 0 0 0 0 0 0  

Avsatt til disposisjonsfond 87 401 5 000 236 886 20 000 0 0 0  

Avsatt til bundne fond 97 810 0 4 067 1 415 0 0 0  

Sum avsetninger 262 210 211 110 464 963 174 105 197 200 246 000 303 600  

Regnskapsmessig
mer-/mindreforbruk

149 678 0 0 0 0 0 0  
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1100..11..22  BBuuddssjjeettttsskkjjeemmaa  11AA  ––  ddrriiffttTabell 10.1 Hovedoversikt - drift

 
Regnskap

2015
Opprinnelig

budsjett 2016

Justert
budsjett

2016

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

 

Skatt på inntekt og formue 4 930 508 5 092 000 5 092 000 4 980 000 5 004 000 5 041 000 5 080 000  

Ordinært rammetilskudd 1 694 046 1 751 800 1 751 800 2 024 000 2 037 000 2 051 000 2 069 000  

Skatt på eiendom 280 872 306 000 306 000 345 000 345 000 348 000 363 000  

Andre direkte eller indirekte
skatter

0 0 0 0 0 0 0  

Andre generelle
statstilskudd

149 558 139 691 234 801 285 241 240 541 208 441 187 741  

Sum frie disponible
inntekter

7 054 984 7 289 491 7 384 601 7 634 241 7 626 541 7 648 441 7 699 741  

Renteinntekter og utbytte 390 760 337 018 364 967 390 402 377 181 422 459 448 878  

Gevinst finansielle
instrumenter (omløpsmidler)

16 553 0 0 0 0 0 0  

Renteutg.,provisjoner og
andre fin.utg.

269 093 259 032 272 358 242 538 242 423 263 460 283 002  

Tap finansielle instrumenter
(omløpsmidler)

32 002 0 0 0 0 0 0  

Avdrag på lån 309 855 321 266 333 049 337 217 349 665 367 890 378 873  

Netto finansinnt./utg. -203 638 -243 280 -240 440 -189 353 -214 907 -208 891 -212 997  

Til dekning av tidligere
regnsk.m. merforbruk

0 0 0 0 0 0 0  

Til ubundne avsetninger 87 401 5 000 236 886 20 000 0 0 0  

Til bundne avsetninger 97 810 0 4 067 1 415 0 0 0  

Bruk av tidligere regnks.m.
mindreforbruk

0 0 149 678 0 0 0 0  

Bruk av ubundne
avsetninger

27 518 0 35 352 0 0 0 0  

Bruk av bundne avsetninger 81 844 4 164 63 428 11 714 11 507 17 860 17 780  

Netto avsetninger -75 849 -836 7 505 -9 701 11 507 17 860 17 780  

Overført til
investeringsbudsjettet

76 998 206 110 224 010 152 690 197 200 246 000 303 600  

Til fordeling drift 6 698 498 6 839 265 6 927 656 7 282 497 7 225 941 7 211 410 7 200 924  

Sum fordelt til drift (fra
skjema 1B)

6 698 498 6 839 265 6 927 656 7 282 497 7 225 941 7 211 410 7 200 924  
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Regnskap

2015
Opprinnelig

budsjett 2016

Justert
budsjett

2016

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

 

Mer/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 0  

Tabell 10.2 Budsjettskjema 1A - drift

Budsjettskjema 1B - netto
drift
(tall i hele tusen)

Vedtatt
budsjett 2016

Budsjettforslag
2017

Budsjettforslag
2018

Budsjettforslag
2019

Budsjettforslag
2020

 

Rådmann, stab og
støttefunksjoner

           

Rådmann 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000  

Økonomi 146 967 149 187 149 187 149 187 148 937  

Personal og organisasjon 119 307 128 167 135 167 133 967 133 967  

Kommunikasjonsavdeling 7 752 7 632 7 632 7 632 7 632  

Næring 9 203 10 203 10 203 10 203 10 203  

Kommuneadvokat 7 151 7 151 7 151 7 151 7 151  

Politisk sekretariat 11 464 11 464 11 464 11 464 11 464  

Sum Rådmann, stab og
støttefunksjoner

310 844 322 804 329 804 328 604 328 354  

Oppvekst og levekår            

Stab Oppvekst og levekår 72 283 69 399 69 899 69 899 69 899  

Barnehage 1 076 008 1 068 808 1 033 708 1 032 808 1 031 308  

Ressurssenter for styrket
bhg-tilbud

63 502 65 502 65 502 65 502 65 502  

Grunnskole 1 366 987 1 375 087 1 372 487 1 369 887 1 369 887  

Johannes læringssenter 115 989 115 839 115 359 115 359 115 359  

Stavanger kulturskole 34 581 34 731 34 731 34 731 34 731  

Pedagogisk-psykologisk
tjeneste

38 985 38 735 38 735 38 735 38 735  

Ungdom og fritid 71 929 73 029 71 229 71 729 71 229  

Helsestasjon og
skolehelsetjenesten

67 538 68 838 70 838 70 838 70 838  

Barneverntjenesten 213 520 210 020 210 020 210 020 210 020  

EMbo 9 555 9 555 9 555 9 555 9 555  
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Budsjettskjema 1B - netto
drift
(tall i hele tusen)

Vedtatt
budsjett 2016

Budsjettforslag
2017

Budsjettforslag
2018

Budsjettforslag
2019

Budsjettforslag
2020

 

Helse og sosialkontor 621 097 608 819 610 319 610 319 610 319  

NAV 230 344 276 354 271 354 266 354 266 354  

Boligkontoret 0 6 762 6 762 6 762 6 762  

Fysio- og ergoterapitjenesten 57 508 57 058 57 058 57 058 57 058  

Hjemmebaserte tjenester 461 992 78 040 84 540 83 040 83 040  

Bofellesskap PUH 0 272 900 265 400 269 900 278 100  

Bofellesskap psykisk
helse/ROP

0 117 752 130 502 135 952 135 952  

Alders- og sykehjem 822 969 824 869 824 169 828 669 832 169  

Rehabiliteringsseksjonen 43 383 46 183 46 183 46 183 46 183  

Arbeidstreningsseksjonen 12 442 13 162 13 162 13 162 13 162  

Flyktningseksjonen 9 215 9 165 9 165 9 165 9 165  

Dagsenter og
avlastningsseksjonen

156 995 162 295 170 795 170 795 170 795  

Tekniske hjemmetjenester 1 309 1 259 1 259 1 259 1 259  

Krisesenteret i Stavanger 11 823 11 823 11 823 11 823 11 823  

Helsehuset i Stavanger 11 006 11 606 11 606 11 606 11 606  

Stavanger legevakt 40 656 47 656 47 656 47 656 47 656  

Sentrale midler legetjeneste 66 866 67 166 67 466 67 766 68 066  

Sentrale midler levekår -82 329 -84 429 -84 429 -84 429 -84 429  

Sum Oppvekst og levekår 5 596 153 5 657 983 5 636 853 5 642 103 5 652 103  

Bymiljø og utbygging            

Stab Bymiljø og utbygging 5 999 5 999 5 999 5 999 5 999  

Miljø 4 673 3 953 1 453 1 453 1 453  

Utbygging 7 215 11 285 11 285 11 285 11 285  

Stavanger eiendom -276 423 -179 729 -169 579 -163 729 -160 529  

Park og vei 141 898 144 848 145 548 147 248 149 948  

Idrett 127 473 128 748 130 098 128 948 127 798  

Vannverket 0 0 0 0 0  

Avløpsverket 0 0 0 0 0  
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Budsjettskjema 1B - netto
drift
(tall i hele tusen)

Vedtatt
budsjett 2016

Budsjettforslag
2017

Budsjettforslag
2018

Budsjettforslag
2019

Budsjettforslag
2020

 

Renovasjon 140 140 140 140 140  

Plan og anlegg 0 0 0 0 0  

Sum Bymiljø og utbygging 10 975 115 244 124 944 131 344 136 094  

Kultur og byutvikling            

Stab Kultur og byutvikling 18 982 18 142 14 692 14 182 14 182  

Byggesaksavdelingen 0 0 0 0 0  

Planavdelinger 33 563 35 413 40 063 42 063 38 063  

Kulturavdelingen 153 701 160 791 159 001 159 001 159 001  

Sum Kultur og byutvikling 206 246 214 346 213 756 215 246 211 246  

Felles kostnader 715 047 972 120 920 584 894 113 873 127  

Sum drift 6 839 265 7 282 497 7 225 941 7 211 410 7 200 924  

Sum fordelt til drift -6 839 265 -7 282 497 -7 225 941 -7 211 410 -7 200 924  

Sum totalt 0 0 0 0 0  

Tabell 10.3 Budsjettskjema 1B - netto drift

  ENDRINGER I DRIFT
Opprinnelig

vedtatt
2016

2017 2018 2019 2020  

  Frie inntekter            

1 Formue- /inntektsskatt -5 092 000 -4 980 000 -5 004 000 -5 041 000 -5 080 000  

2 Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning -2 640 500 -2 754 000 -2 770 500 -2 791 100 -2 813 600  

3 Inntektsutjevning 888 700 730 000 733 500 740 100 744 600  

4
Tiltakspakke for økt sysselsetting (Se
investeringsbudsjett 2017)

-12 700 0 0 0 0  

  Sum frie inntekter -6 856 500 -7 004 000 -7 041 000 -7 092 000 -7 149 000  

  Sentrale inntekter            

5 Eiendomsskatt -251 000 -290 000 -290 000 -293 000 -308 000  

6 Integreringstilskudd fra staten -87 350 -250 000 -208 000 -175 000 -154 000  

7 Lyse AS, disponering av frikraft -13 800 -13 400 -13 400 -13 400 -13 400  

8 Kompensasjonsordninger fra Husbanken -28 600 -24 200 -21 500 -22 400 -22 700  
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  ENDRINGER I DRIFT
Opprinnelig

vedtatt
2016

2017 2018 2019 2020  

  Sum sentrale inntekter -380 750 -577 600 -532 900 -503 800 -498 100  

  Finans            

9 Lyse AS, utbytte -186 000 -209 500 -218 000 -240 000 -247 000  

10 SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000  

11 Renovasjonen IKS, utbytte -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  

12 Renteinntekter, konserninterne lån 0 -4 200 -8 200 -13 450 -18 750  

13 Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån -28 100 -27 900 -26 600 -27 500 -27 800  

14 Forus Næringspark AS, utbytte -3 500 -20 000 0 0 0  

15 Etablering Stavanger bolig KF, overføring til bykassen   -67 300 -65 250 -61 600 -57 500  

16 Renteinntekter bank og finansforvaltning -31 700 -26 900 -26 900 -28 800 -30 200  

17 Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån 174 314 181 578 180 119 188 680 196 471  

18 Avdragsutgifter (investeringslån) 321 266 337 217 349 665 367 890 378 873  

19 Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak 0 -15 000 -10 000 -10 000 -10 000  

20
Etablering Stavanger utvikling KF, overføring til
bykassen

  -4 650 -4 600 -4 650 -4 700  

21
Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital,
VAR-sektor

-88 885 -87 462 -90 091 -92 367 -94 241  

  Sum finans 154 395 52 883 77 143 75 203 82 153  

  Overføring til investering, bruk og avsetning fond            

22 Egenfinansiering av investeringer 206 110 156 190 198 950 247 750 305 350  

23
Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk
budsjettjustering se linje 205

0 -3 500 -1 750 -1 750 -1 750  

24 Avsetning disposisjonsfond 5 000 0 0 0 0  

25 Avsetning - Vekstfond (næring) 0 20 000 0 0 0  

  Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond 211 110 172 690 197 200 246 000 303 600  

  Sentrale utgifter            

26 Ordinær reservekonto 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200  

27 Folkevalgte 46 600 47 400 47 400 47 400 47 400  

28 Hovedtillitsvalgte 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900  

29 Kirkelig fellesråd 81 200 82 150 82 150 82 150 82 150  
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  ENDRINGER I DRIFT
Opprinnelig

vedtatt
2016

2017 2018 2019 2020  

30 Pensjon 185 000 165 000 165 000 165 000 165 000  

31 Tilskudd livssynssamfunn 13 100 14 200 14 200 14 200 14 200  

32 Revisjon og kontrollutvalg 5 150 5 300 5 300 5 300 5 300  

33 Felleskostnader 66 100 67 800 67 800 67 800 67 800  

34 Prisjustering KS-avtaler   1 000 1 000 1 000 1 000  

35 Valg 0 6 000 0 6 000 0  

36 Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd 500 700 700 700 700  

37 Oppreisningsordning barnevern 15 000 8 000 2 000 0 0  

38 Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2016 101 037 153 750 153 750 153 750 153 750  

39 Lønnsoppgjøret 2017   90 600 90 600 90 600 90 600  

40 Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling -20 000 -5 000 -15 000 -20 000 -25 000  

  Sum sentrale utgifter 513 787 657 000 635 000 634 000 623 000  

  Sum netto utgifter 879 292 882 573 909 343 955 203 1 008 753  

  Tilskudd regionale prosjekter            

41 Rogaland brann og redning IKS 111 800 115 800 120 400 125 200 130 250  

42 Greater Stavanger AS 7 950 7 960 7 960 7 960 7 960  

43 Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) 52 700 49 900 49 400 50 300 50 800  

44 Sørmarka flerbrukshall IKS 12 000 11 450 10 800 9 950 9 950  

45 Multihallen og Storhallen IKS 9 150 8 900 8 700 8 400 8 400  

46 Ryfast, planleggingsutgifter 20 000 0 0 0 0  

47 Tall Ship Race 2018 1 300 2 000 7 700 100 100  

  Sum tilskudd regionale prosjekter 214 900 196 010 204 960 201 910 207 460  

  Beregnet netto driftsramme til disposisjon -6 143 058 -6 503 017 -6 459 597 -6 438 687 -6 430 887  

  Disponibelt utover 2016-nivå 0 -359 959 -316 539 -295 629 -287 829  

  Felles tiltak sentrale områder            

48 Økt bosetting av flyktninger   168 000 130 000 97 000 78 300  

49 Indeksregulering av eksterne husleieavtaler   3 000 3 000 3 000 3 000  

50 Tverrgående satsinger   8 000 8 000 8 000 8 000  
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  ENDRINGER I DRIFT
Opprinnelig

vedtatt
2016

2017 2018 2019 2020  

51 ENØK-innsparinger   -2 800 -6 500 -6 500 -6 500  

52 Endring pensjonssatser   -4 650 -4 650 -4 650 -4 650  

53
Driftskonsekvens av investering: Energiutgifter til nye
bygg

  2 250 5 550 5 700 6 100  

  Sum felles tiltak sentrale områder   173 800 135 400 102 550 84 250  

  Personal og organisasjon            

54 Flytting av byarkivet til Arkivenes hus, økt husleie   3 300 10 500 10 500 10 500  

55
Etablering Stavanger bolig KF / Stavanger Utvikling KF,
salg av stab og støttetjenester

  -590 -590 -590 -590  

56 Økte kostnader til nye arkivløsninger   1 750 1 350 350 350  

57 Flytting av Servicetorget til nye lokaler   1 000 0 0 0  

58 Kommunens klimatilpasningsarbeid   800 800 800 800  

59 Avvik og varslingssystem – (ressurser)   600 800 800 800  

60 Lærlingordningen – øke fra 160 til 180 lærlinger   2 000 3 000 4 000 4 000  

61 Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter   1 200 1 200 0 0  

62 Effektiviseringskrav Personal og organisasjon   -1 200 -1 200 -1 200 -1 200  

  Sum personal og organisasjon   8 860 15 860 14 660 14 660  

  Kommunikasjon            

63
Etablering Stavanger bolig KF, salg av stab og
støttetjenester

  -120 -120 -120 -120  

  Sum kommunikasjon   -120 -120 -120 -120  

  Økonomi            

64 Effektiviseringskrav Økonomi   -1 200 -1 200 -1 200 -1 200  

65 Styrke bemanningen innen anskaffelsesområdet   700 700 700 700  

66
Etablering Stavanger bolig KF/Stavanger utvikling KF,
salg av stab og støttetjenester

  -2 130 -2 130 -2 130 -2 130  

67
Økte lisenskostnader knyttet til Microsoft
Windows/Office, databaser og Public 360

  2 500 2 500 2 500 2 500  

68 Kompensasjon for valutakursendringer   350 350 350 350  

69 Økt båndbredde i ungdomsskolene   250 250 250 0  

70 Åpne data, koding og integrasjon m.m   1 350 1 350 1 350 1 350  
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  ENDRINGER I DRIFT
Opprinnelig

vedtatt
2016

2017 2018 2019 2020  

71 Personvernombud, tilpassing til nye EU-direktiv   400 400 400 400  

  Sum økonomi   2 220 2 220 2 220 1 970  

  Næring            

72 Styrke det internasjonale arbeidet   1 000 1 000 1 000 1 000  

  Sum næring   1 000 1 000 1 000 1 000  

  SUM SENTRALE OMRÅDER   185 760 154 360 120 310 101 760  

  OPPVEKST OG LEVEKÅR            

  Felles tiltak oppvekst og levekår            

73 Kompetansehevende tiltak , Leve hele livet versjon 2.0   1 000 1 000 1 000 1 000  

74 Planleggerstilling, barnehage   400 400 400 400  

75 Opptrappingsplan for rusfeltet   1 500 1 500 1 500 1 500  

76 Frivillighet; prosjekt "Sterk og stødig" og tilskuddsportal   50 250 250 250  

77 Planleggerstilling, skolebygg   400 400 400 400  

78
Familieveiledningsteam Lenden - fra statlig til kommunal
finansiering

  600 600 600 600  

79 Effektiviseringskrav Oppvekst og levekår, stab   -450 -450 -450 -450  

80 Effektiviseringskrav sentrale midler levekår   -200 -200 -200 -200  

81
Bostedsosiale tilskudd, fra øremerkede til
rammetilskudd

  500 500 500 500  

82 Økt kommunal egenandel ressurskrevende tjenester   7 300 7 300 7 300 7 300  

83
Økte refusjonsinntekter, ressurskrevende tjenester,
2016-budsjettnivå

  -11 800 -11 800 -11 800 -11 800  

  Sum felles tiltak oppvekst og levekår   -700 -500 -500 -500  

  Barnehage            

84 Kompetanseheving   1 000 1 000 1 000 1 000  

85
Tilskudd private barnehager, effekt av ny
beregningsmetode

  -3 300 -7 600 -8 500 -8 500  

86 Justering av aktivitetsnivå   5 000 -25 000 -25 000 -25 000  

87 Tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov   1 200 1 500 1 500 0  

88 Bortfall av moderasjon for tilrettelagt barnehagetilbud   -1 200 -2 300 -2 300 -2 300  

89 Økt foreldrebetaling   -5 000 -5 000 -5 000 -5 000  
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  ENDRINGER I DRIFT
Opprinnelig

vedtatt
2016

2017 2018 2019 2020  

90 Effektiviseringskrav Barnehage   -4 900 -4 900 -4 900 -4 900  

  Sum barnehage   -7 200 -42 300 -43 200 -44 700  

  Skole og SFO            

91 Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes   0 -300 -300 -300  

92 SFO, økt foreldrebetaling skoleåret 2016/17   -1 700 -1 700 -1 700 -1 700  

93 Realfag på mellomtrinnet, helårsvirkning fra 2017   2 100 2 100 2 100 2 100  

94 Nye krav til kompetanse for lærere   1 000 1 500 2 000 2 000  

95 Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid   500 1 000 1 000 1 000  

96 Flere vedtak om spesialundervisning på friskoler   4 000 3 000 2 000 2 000  

97
Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten
2018

  0 -1 300 -2 900 -2 900  

98 Elevtallsvekst grunnskole   5 900 5 900 5 900 5 900  

99 Lokal skolelederutdanning   1 500 500 0 0  

100 Effektiviseringskrav Skole   -9 000 -9 000 -9 000 -9 000  

101 Tidlig innsats   3 800 3 800 3 800 3 800  

  Sum skole og sfo   8 100 5 500 2 900 2 900  

  Johannes læringssenter            

102
Anskaffelse av fagsystem for rapportering etter
introduksjonsloven

  700 220 220 220  

103 Effektiviseringskrav Johannes læringssenter   -850 -850 -850 -850  

  Sum Johannes læringssenter   -150 -630 -630 -630  

  Kulturskolen            

104 Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022   600 600 600 600  

105 Kulturskolen, økt egenbetaling   -160 -160 -160 -160  

106 Effektiviseringskrav Kulturskolen   -290 -290 -290 -290  

  Sum Kulturskolen   150 150 150 150  

  PPT            

107 Effektiviseringskrav PPT   -250 -250 -250 -250  

  Sum PPT   -250 -250 -250 -250  

  Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud            
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  ENDRINGER I DRIFT
Opprinnelig

vedtatt
2016

2017 2018 2019 2020  

108 Økt aktivitet styrket barnehagetilbud   2 400 2 400 2 400 2 400  

109
Effektiviseringskrav Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud

  -400 -400 -400 -400  

  Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud   2 000 2 000 2 000 2 000  

  Ungdom og fritid            

110 Ny frivilligsentral i Madla bydel   370 370 370 370  

111 Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2019   -500 -500 0 -500  

112
Overgang fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til
frivilligsentralene

  930 930 930 930  

113 Helsesøster for ungdom   650 650 650 650  

114 Omstilling 2018 - Ungdom og fritid   0 -1 800 -1 800 -1 800  

115 Effektiviseringkrav Ungdom og fritid   -350 -350 -350 -350  

  Sum Ungdom og fritid   1 100 -700 -200 -700  

  Helsestasjon og Skolehelsetjeneste            

116 Økt antall helsesøstre i skolehelsetjenesten   1 700 3 700 3 700 3 700  

117 Effektiviseringskrav Helsestasjon og skolehelsetjeneste   -400 -400 -400 -400  

  Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste   1 300 3 300 3 300 3 300  

  Barnevern            

118 Barnevern, reduserte klientutgifter   -3 000 -3 000 -3 000 -3 000  

119 Effektiviseringskrav Barnevern   -500 -500 -500 -500  

  Sum barnevern   -3 500 -3 500 -3 500 -3 500  

  Helse- og sosialkontor            

120 Økt egenandel ressurskrevende brukere   0 1 500 1 500 1 500  

121 Gebyr utskrivingsklare pasienter fra sykehuset   2 700 2 700 2 700 2 700  

122 Brukere flytter fra annet botilbud og inn på Austbø   -12 500 -12 500 -12 500 -12 500  

123 Effektiviseringskrav Helse- og sosialkontor   -200 -200 -200 -200  

  Sum helse- og sosialkontor   -10 000 -8 500 -8 500 -8 500  

  NAV-kontorene            

124 Punktinnsats aktivitetsplikt, årsverk og drift   5 000 5 000 5 000 5 000  

125 Sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet   40 000 35 000 30 000 30 000  
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  ENDRINGER I DRIFT
Opprinnelig

vedtatt
2016

2017 2018 2019 2020  

126
Videreføre TAFU-prosjektet, bortfall av statlig
finansiering

  800 800 800 800  

127 Elektronisk arkiv, anskaffelse av NOARK-kjerne   210 210 210 210  

  Sum NAV-kontorene   46 010 41 010 36 010 36 010  

  Hjemmebaserte tjenester            

128
Vedtatt styrking av hjemmetjenesten fra 2016 avvikles
iht. vedtatte planer

  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000  

129 Effektiviseringskrav Hjemmebaserte tjenester   -1 400 -1 400 -1 400 -1 400  

130 Økt pleiebehov på eksisterende brukere i bofellesskap   3 000 3 000 3 000 3 000  

131
Rus og psykiatri nattjeneste fra statlig til kommunal
finansiering

  1 900 1 900 1 900 1 900  

132 Cosdoc+ (nettbrett og lisens)   500 3 000 1 500 1 500  

133 Logistikkprogram hjemmesykepleien   500 1 000 1 000 1 000  

134
Gevinstrealisering nytt logistikkprogram
hjemmesykepleien

  0 -1 000 -1 000 -1 000  

135 Omorganisering nye virksomheter   1 000 1 000 1 000 1 000  

136 Omstilling 2018, bofellesskap for utviklingshemmede   0 -7 500 -7 500 -7 500  

137
Driftskonsekvens av investering: Dagsenterplasser,
PUH, 15 brukere

  2 500 7 000 7 000 7 000  

138
Driftskonsekvens av investering: Haugåsveien 26/28,
bofellesskap psykisk helse, 7 plasser

  0 750 6 200 6 200  

139
Driftskonsekvens av investering: Lassaveien
bofellesskap, psykisk helse, 10 + 4 plasser + 2
satelittleiligheter

  2 700 8 700 8 700 8 700  

140
Driftskonsekvens av investering: Bofellesskap Rus og
psykiatri, 4 plasser

  0 6 000 6 000 6 000  

141
Driftskonsekvens av investering: Selveierboliger PUH,
12 plasser

  0 0 4 500 7 700  

142
Driftskonsekvens av investering: Omsorgsboliger, 2 x 8
boliger

  0 0 0 5 000  

  Sum hjemmebaserte tjenester   6 700 18 450 26 900 35 100  

  Alders- og sykehjem            

143
Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, helårseffekt av
vedtatt avvikling

  -1 600 -1 600 -1 600 -1 600  

144 Somatisk øyeblikkelig hjelp, planlagt opptrapping   2 700 2 700 2 700 2 700  
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  ENDRINGER I DRIFT
Opprinnelig

vedtatt
2016

2017 2018 2019 2020  

145
Vålandstunet trygghetsavdeling, opprettholde fire
senger

  1 000 0 0 0  

146 Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale   1 500 0 0 0  

147 Prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale   1 200 1 200 1 200 1 200  

148 Psykisk helse- og rus, øyeblikkelig hjelp   2 400 2 400 2 400 2 400  

149
Økt egenbetaling sykehjem, som følge av endring i
beregningsmetode

  -1 300 -1 300 -1 300 -1 300  

150 Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem   -4 000 -4 000 -4 000 -4 000  

151 Omstilling 2018   0 -17 500 -17 500 -17 500  

152 Effektiviseringskrav Alders- og sykehjem   -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  

153 Driftskonsekvens av investering: Lervig sykehjem   1 000 90 500 95 000 98 500  

154
Driftskonsekvens av investering: Mosheim sykehjem,
avvikle i tråd med vedtatte planer

  0 -33 000 -33 000 -33 000  

155
Driftskonsekvens av investering: St. Petri aldershjem,
avvikle i tråd med vedtatte planer

  0 -11 400 -11 400 -11 400  

156
Driftskonsekvens av investering: Vålandstunet
sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer

  0 -25 800 -25 800 -25 800  

  Sum alders- og sykehjem   1 900 1 200 5 700 9 200  

  Stavanger legevakt            

157
Ny grunnbemanning Stavanger legevakt inkludert drift
av legebil

  7 000 7 000 7 000 7 000  

  Sum Stavanger legevakt   7 000 7 000 7 000 7 000  

  Rehabiliteringsseksjonen            

158 Stasjonen, helsetilbud til rusavhengige   3 000 3 000 3 000 3 000  

159 Effektiviseringskrav Rehabiliteringsseksjonen   -200 -200 -200 -200  

  Sum Rehabiliteringsseksjonen   2 800 2 800 2 800 2 800  

  Dagsenter og avlastningsseksjonen            

160
Rammejustering Madla barnebolig som følge av at
beboer flytter til ny bolig

  0 -1 500 -1 500 -1 500  

161
Antall avlastningsplasser ble vedtatt redusert høsten
2016, helårseffekt i 2017

  -2 000 -2 000 -2 000 -2 000  

162
Midlertidig avlastningsbolig, Høyebakken, ble avviklet i
2016

  -1 500 -1 500 -1 500 -1 500  

163 Effektiviseringskrav Dagsenter og avlastningseksjonen   -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  
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  ENDRINGER I DRIFT
Opprinnelig

vedtatt
2016

2017 2018 2019 2020  

164 Justering av budsjett, Austbø bofellesskap   8 800 8 800 8 800 8 800  

165
Driftskonsekvens av investering: Bjørn Farmannsgate
25, barn med autisme og PUH, 4 plasser

  1 000 11 000 11 000 11 000  

  Sum dagsenter og avlastningsseksjonen   5 300 13 800 13 800 13 800  

  Samfunnsmedisin            

166 Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst   300 600 900 1 200  

167 Øke ressurser til smittevernoverlege   200 500 500 500  

  Sum samfunnsmedisin   500 1 100 1 400 1 700  

  Tekniske hjemmetjenester            

168 Effektiviseringskrav Tekniske hjemmetjenester   -50 -50 -50 -50  

  Sum tekniske hjemmetjenester   -50 -50 -50 -50  

  Fysio- og ergoterapitjenesten            

169
Innføring av egenandeler på fysioterapi levert av
fastlønnede fysioterapeuter

  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  

170 Tilskudd private fysioterapeuter   550 550 550 550  

  Sum fysio- og ergoterapitjenesten   -450 -450 -450 -450  

  Arbeidstreningsseksjonen            

171 Arbeidstreningsseksjonen, økte leieutgifter   200 200 200 200  

172
Aktivitetsplikt for sosialmottakere under 30 år,
jobbverksted ved arbeidstreningsseksjonen

  570 570 570 570  

173 Effektiviseringskrav Arbeidstreningsseksjonen   -50 -50 -50 -50  

  Sum arbeidstreningsseksjonen   720 720 720 720  

  Helsehuset i Stavanger            

174 Klinisk ernæringsfysiolog   600 600 600 600  

  Sum Helsehuset i Stavanger   600 600 600 600  

  Flyktningseksjonen            

175 Effektiviseringskrav Flyktningseksjonen   -50 -50 -50 -50  

  Sum Flyktningseksjonen   -50 -50 -50 -50  

  SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR   61 830 40 700 45 950 55 950  

  KULTUR OG BYUTVIKLING            
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  ENDRINGER I DRIFT
Opprinnelig

vedtatt
2016

2017 2018 2019 2020  

  Felles tiltak kultur og byutvikling            

176 Digitalisering av byggesaksarkiv   -500 -3 800 -4 800 -4 800  

177 Interkommunal delplan (IKDP) Forus   -340 -490 0 0  

  Sum felles tiltak kultur og byutvikling   -840 -4 290 -4 800 -4 800  

  Kultur            

178
Tilskudd til kulturinstitusjoner, justeres ihht statens
bevilginger

  300 300 300 300  

179 Reforhandlet driftsavtale Nye Tou   300 600 600 600  

180 MUST – økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes   2 800 1 600 1 600 1 600  

181
MUST – tilskudd til arkitektkonkurranse
«Museumsparkvisjonen»

  400 0 0 0  

182 MUST – tilskudd til nybygg Norsk grafisk museum   3 400 3 400 3 400 3 400  

183 Avsluttet Obstfelderjubileum 2016   -800 -800 -800 -800  

184 Rogaland Teater – tilskudd til KS1 for nytt teaterhus   540 0 0 0  

185
Rogaland teater, trekker ut prosjektmidler, Nytt
teaterbygg (KVU)

  -600 -600 -600 -600  

186 Opera Rogaland IKS, driftstilskudd   50 100 100 100  

187
Kompensasjon for økte kapitalkostnader for Sølvberget
KF

  700 700 700 700  

  Sum kultur   7 090 5 300 5 300 5 300  

  Geodata            

188 Taksering eiendomsskatt   0 5 000 7 000 3 000  

  Sum Geodata   0 5 000 7 000 3 000  

  Planavdelinger            

189 Innkjøp av konsulenttjenester   1 500 1 150 1 150 1 150  

190 Drift av ny 3D teknologi   350 350 350 350  

  Sum planavdelinger   1 850 1 500 1 500 1 500  

  SUM KULTUR OG BYUTVIKLING   8 100 7 510 9 000 5 000  

  BYMILJØ OG UTBYGGING            

  Miljø            

191 Redusert støtte til Grønn by   -50 -50 -50 -50  

298



  ENDRINGER I DRIFT
Opprinnelig

vedtatt
2016

2017 2018 2019 2020  

192 Effektiviseringskrav Miljø   -170 -170 -170 -170  

193 Panteordning gamle vedovner   0 5 000 5 000 5 000  

194 Tilskudd til Ullandhaug økologiske gård   4 000 0 0 0  

195 Piggdekkgebyr   -5 000 -8 000 -8 000 -8 000  

196 Revisjon klima- og miljøplan   500 0 0 0  

  Sum miljø   -720 -3 220 -3 220 -3 220  

  Utbygging            

197
Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte
husleieinntekter

  4 070 4 070 4 070 4 070  

  Sum utbygging   4 070 4 070 4 070 4 070  

  Park og vei            

198 Biologisk mangfold   50 300 550 800  

199 Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse   100 200 300 400  

200
Attende, Arboreet og fliluftsområdene, øke tilskuddet i
tråd med avtaler

  150 300 450 600  

201 Bidrag fra vertskommune under festival   -500 0 -500 0  

202 Redusere tilretteleggingstilskuddet til fanefestivalene   -500 -500 -500 -500  

203 Redusere bevilgningen for strakstiltak i skolegårdene   -300 -300 -300 -300  

204 Redusert vedlikehold på vei   -500 -500 -500 -500  

205
Overføring av investeringsmidler til drift samt reduksjon
av sykkelsatsing og rehabilitering av friområder

  2 000 0 0 0  

206 Skadedyrbekjempelse park og vei   750 750 750 750  

207 Driftskonsekvens av investering: Framkommelighet   400 800 1 200 1 600  

208
Driftskonsekvens av investering: Trafikksikkerhet og
miljø

  300 600 900 1 200  

209
Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold park,
friområder og aktivitetsanlegg

  200 400 600 800  

210 Driftskonsekvens av investering: Nye anlegg   600 1 200 1 800 2 400  

211
Driftskonsekvens av investering: Plasser, vei og torg ved
Stavanger konserthus IKS

  200 400 600 800  

  Sum park og vei   2 950 3 650 5 350 8 050  

  Idrett            
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  ENDRINGER I DRIFT
Opprinnelig

vedtatt
2016

2017 2018 2019 2020  

212 Redusere tilskudd til idretten (drift av idrettsrådet)   -500 -500 -500 -500  

213 Bortfall av leieinntekter ONS i 2017 og 2019   1 050 0 1 050 0  

214 Økte billettinntekter i svømmehallene   -500 -1 000 -1 000 -1 000  

215
Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour
Stavanger

  -2 500 -2 500 -2 500 -2 500  

216 Leieinntekter OTD i 2017 og 2019   -700 0 -700 0  

217 Indeksregulering Oilers investa AS   150 250 350 450  

218
Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik
og Hundvåg

  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200  

219
Driftskonsekvens av investering: Billettinntekter på
Gamlingen fra juli 2017

  -1 100 -2 200 -2 200 -2 200  

220
Driftskonsekvens av investering: Hetlandshallen, dobbel
idrettshall

  0 800 2 000 2 000  

221 Driftskonsekvens av investering: Nye Gamlingen   2 900 5 000 5 000 5 000  

222 Driftskonsekvens av investering: Kvernevik svømmehall   1 050 1 050 1 050 1 050  

223 Driftskonsekvens av investering: Skateanlegg på Tasta   125 125 125 125  

224
Driftskonsekvens av investering: Reduserte inntekter i
Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering

  2 500 2 800 0 -900  

  Sum idrett   1 275 2 625 1 475 325  

  Stavanger eiendom            

225
Etablering Stavanger bolig KF, reduserte kostnader
Stavanger eiendom

  -182 816 -182 816 -182 816 -182 816  

226
Etablering Stavanger bolig KF, reduserte inntekter
Stavanger eiendom

  264 280 264 280 264 280 264 280  

227
Etablering Stavanger bolig KF, salg av
brannsikringstjenester

  -230 -230 -230 -230  

228
Etablering Stavanger bolig KF, husleie fra Stavanger
bolig KF

  -820 -820 -820 -820  

229
Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte kostnader
Stavanger eiendom

  -200 -200 -200 -200  

230
Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte inntekter
Stavanger eiendom

  1 380 1 380 1 380 1 380  

231
Etablering Stavanger utvikling KF, husleie fra Stavanger
utvikling KF

  -400 -400 -400 -400  

232 Skadedyrbekjempelse   750 750 750 750  

233 Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg   6 200 6 200 11 200 11 200  
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  ENDRINGER I DRIFT
Opprinnelig

vedtatt
2016

2017 2018 2019 2020  

234 Forsikring bygg   200 400 600 800  

235 Tiltakspakke økt sysselsetting   -6 750 -6 750 -6 750 -6 750  

236
Driftskonsekvens av investering: Økte husleiekostnader
grunnet rehabilitering av OK19

  4 550 550 -2 300 -2 300  

237
Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold- og
renholdsutgifter til nye bygg

  10 550 24 500 28 000 31 000  

  Sum Stavanger eiendom   96 694 106 844 112 694 115 894  

  Vannverket            

238 Fastledd, IVAR   836 3 361 5 209 8 935  

239 Mengdevariabelt ledd, IVAR   844 3 360 4 914 9 178  

240 Bemanningsøkning iht. hovedplan   350 700 1 050 1 400  

241 Driftsutgifter/generell prisstigning   715 1 444 2 187 2 946  

242 Avskrivninger   552 1 233 1 808 2 336  

243 Renter restkapital   -977 -484 -112 215  

244 Bruk/avsetning til selvkostfond   -2 320 816 589 3 672  

245 Gebyrer/gebyrøkning   0 -10 430 -15 645 -28 682  

  Sum Vannverket   0 0 0 0  

  Avløpsverket            

246 Fastledd, IVAR   1 047 2 540 4 421 5 602  

247 Mengdevariabelt ledd, IVAR   -200 1 795 3 210 4 330  

248 Bemanningsøkning iht. hovedplan   350 700 1 050 1 400  

249 Driftsutgifter/generell prisstigning   1 871 2 751 3 649 4 565  

250 Avskrivninger   1 378 2 297 3 125 3 737  

251 Renter restkapital   -2 544 -2 009 -1 491 -1 064  

252 Bruk/avsetning til selvkostfond   -2 652 -8 824 -14 714 -16 994  

253 Gebyrer/gebyrøkning   0 0 0 -2 326  

254 Skadedyrbekjempelse Avløpsverket   750 750 750 750  

  Sum Avløpsverket   0 0 0 0  

  Renovasjon            

255 Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR   800 2 300 3 800 4 500  
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1100..11..55  ØØkkoonnoommiisskkee  mmååll

1100..11..66  DDeettaalljjeerrtt  pprrooggnnoossee  oovveerr  ffrriiee  iinnnntteekktteerr

  ENDRINGER I DRIFT
Opprinnelig

vedtatt
2016

2017 2018 2019 2020  

256 Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning   2 855 5 252 7 992 11 767  

257 Kalkulerte finanskostnader   168 169 152 132  

258 Reduksjon av innkjøpte varer og tjenester   -20 -1 436 -823 -135  

259 Gebyrer/generell gebyrøkning   -3 390 -7 700 -12 300 -16 720  

260 Bruk/avsetning til selvkostfond   -1 163 665 429 -294  

261 Skadedyrbekjempelse Renovasjon   750 750 750 750  

  Sum renovasjon   0 0 0 0  

  SUM BYMILJØ OG UTBYGGING   104 269 113 969 120 369 125 119  

  Disponibelt utover 2016-nivå   -359 959 -316 539 -295 629 -287 829  

  Sum endringer på tjenesteområdene   359 959 316 539 295 629 287 829  

  Herav driftskonsekvenser av investeringer   31 725 95 325 110 675 126 575  

  Sum tekniske budsjettjusteringer   0 0 0 0  

  BUDSJETTBALANSE   0 0 0 0  

Tabell 10.4 Rådmannens forslag til endringer i drift. Tall i 1 000 kr.

Økonomiske mål 2017 2018 2019 2020
Snitt

2017-2020
Mål

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 1,7 % 2,0 % 2,4 % 3,0 % 2,3 % 3,0 %

Investeringer, andel egenfinansiering 59 % 75 % 52 % 68 % 63 % > 50 %

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

65 % 64 % 64 % 62 % 64 % < 60 %

Tabell 10.5 Økonomiske mål

Skatt og rammetilskudd
(hele tusen kroner)

Opprinnelig
vedtatt

budsjett 2016

Justert
budsjett

per 2. tertal
2016

Rådmannens
forslag

2017

Rådmannens
forslag

2018

Rådmannens
forslag

2019

Rådmannens
forslag

2020
 

Formue- og inntektsskatt: -5 092 000 -4 945 300 -4 980 000 -5 004 000 -5 041 000 -5 080 000  

Vekst fra året før 3,30 % 0,30 % 0,70 % 0,50 % 0,70 % 0,80 %  

% av landsgjennomsnittet 137,90 % 132,90 % 129,50 % 129,50 % 129,60 % 129,50 %  
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Skatt og rammetilskudd
(hele tusen kroner)

Opprinnelig
vedtatt

budsjett 2016

Justert
budsjett

per 2. tertal
2016

Rådmannens
forslag

2017

Rådmannens
forslag

2018

Rådmannens
forslag

2019

Rådmannens
forslag

2020
 

Antall innbyggere 01.januar 132 644 132 644 133 272 133 906 134 905 135 950  

Gjennomsnittlig skatt per
innbygger i Stavanger

38 226 37 282 37 366 37 366 37 366 37 366  

Gjennomsnittlig skatt per
innbygger på landsbasis

27 719 28 058 28 852 28 847 28 833 28 848  

Diff. Stavanger og landsgj.snittet 10 507 9 224 8 514 8 519 8 533 8 518  

Rammetilskudd:              

Innbyggertilskudd (likt beløp pr
innb)

-2 998 000 -2 998 000 -3 099 000 -3 119 500 -3 142 500 -3 169 000  

Utgiftsutjevning 457 592 457 592 400 578 404 787 407 487 411 787  

INGAR 7 577 7 577 13 409 13 400 13 400 13 400  

Saker med særskilt fordeling -17 348 -17 348 -20 187 -20 187 -20 187 -20 187  

Storbytilskudd -49 000 -49 000 -48 800 -49 000 -49 300 -49 600  

Tapskompensasjon skjønn -27 400 -27 400          

Saldering NB /RNB -13 921 -13 921          

Prosjektskjønn   -650          

Sum rammetilsk. ekskl
inntektsutj.

-2 640 500 -2 641 150 -2 754 000 -2 770 500 -2 791 100 -2 813 600  

Inntektsutjevning 888 700 781 400 730 000 733 500 740 100 744 600  

Sum rammetilskudd etter
inntektsutjevning

-1 751 800 -1 859 750 -2 024 000 -2 037 000 -2 051 000 -2 069 000  

Sum frie inntekter (skatt og
rammetilskuddet)
avrundet

-6 843 800 -6 805 050 -7 004 000 -7 041 000 -7 092 000 -7 149 000  

Sum endring i % fra opprinnelig
budsjett året før

    2,9% 0,5% 0,7% 0,8%  

Tabell 10.6 Detaljert prognose over frie inntekter
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 10 HOVEDOVERSIKTER OG DRIFTSRAMMER

1100..22  IInnvveesstteerriinnggssbbuuddssjjeetttt

1100..22..11  HHoovveeddoovveerrssiikktt  iinnvveesstteerriinngg

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

 
Regnskap

2015

Opprinnelig
budsjett

2016

Justert
budsjett

2016

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

 

Inntekter                

Salg av driftsmidler og fast
eiendom

74 023 260 600 191 000 135 000 74 000 30 000 0  

Andre salgsinntekter 930 0 0 0 0 0 0  

Overføringer med krav til
motytelse

9 702 6 000 6 000 87 264 0 0 0  

Kompensasjon for
merverdiavgift

159 467 139 000 139 000 153 000 112 000 104 000 83 000  

Statlige overføringer 35 421 21 440 33 240 67 150 259 195 7 800 12 000  

Andre overføringer 89 723 7 000 7 000 6 000 0 0 0  

Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0 0  

Sum inntekter 369 267 434 040 376 240 448 414 445 195 141 800 95 000  

Utgifter                

Lønnsutgifter 30 862 11 201 11 201 0 0 0 0  

Sosiale utgifter 7 342 2 793 2 793 0 0 0 0  

Kjøp av varer og tj som inngår i
tj.produksjon

1 124 019 1 260 773 1 353 023 1 254 444 913 300 840 850 670 050  

Kjøp av tjenester som erstatter
tj.produksjon

20 016 0 0 0 0 0 0  

Overføringer 159 467 200 200 0 0 0 0  

Renteutgifter og omkostninger 12 0 0 0 0 0 0  

Fordelte utgifter -193 234 -16 412 -16 412 0 0 0 0  

Sum utgifter 1 148 483 1 258 555 1 350 805 1 254 444 913 300 840 850 670 050  

Finanstransaksjoner                
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1100..22..22  BBuuddssjjeettttsskkjjeemmaa  22AA  ––  iinnvveesstteerriinngg

 
Regnskap

2015

Opprinnelig
budsjett

2016

Justert
budsjett

2016

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

 

Avdrag på lån 145 983 105 000 105 000 106 000 114 000 122 000 130 000  

Utlån 255 355 216 450 260 860 420 630 415 500 411 480 393 700  

Kjøp av aksjer og andeler 15 673 19 100 19 100 20 100 21 100 22 100 23 100  

Dekning av tidligere års
udekket

0 0 0 0 0 0 0  

Avsatt til ubundne
investeringsfond

0 0 0 0 0 0 0  

Avsatt til bundne
investeringsfond

5 093 0 0 0 0 0 0  

Avsatt til likviditetsreserve 0     0 0 0 0  

Sum
finansieringstransaksjoner

422 104 340 550 384 960 546 730 550 600 555 580 546 800  

Finansieringsbehov 1 201 320 1 165 065 1 359 525 1 352 760 1 018 705 1 254 630 1 121 850  

Dekket slik:                

Bruk av lån 890 134 810 355 986 915 948 961 649 367 821 443 616 606  

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 0  

Mottatte avdrag på utlån 214 775 148 600 148 600 156 954 172 138 187 187 201 644  

Overført fra driftsbudsjettet 76 998 206 110 224 010 152 690 197 200 246 000 303 600  

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 0  

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0 0  

Bruk av bundne driftsfond 847 0 0 0 0 0 0  

Bruk av ubundne
investeringsfond

10 050 0 0 86 155 0 0 0  

Bruk av bundne
investeringsfond

8 517 0 0 8 000 0 0 0  

Bruk av likviditetsreserve 0     0 0 0 0  

Sum finansiering 1 201 320 1 165 065 1 359 525 1 352 760 1 018 705 1 254 630 1 121 850  

Udekket/udisponert - - - - - - -  

Tabell 10.7 Hovedoversikt - investering
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Budsjettskjema 2A -
investering

Regnskap
2015

Opprinnelig
budsjett

2016

Justert
budsjett 2016

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

 

Investeringer i
anleggsmidler

1 148 483 1 258 555 1 350 805 1 254 444 913 300 840 850 670 050  

Utlån og forskutteringer 255 355 216 450 260 860 420 630 415 500 411 480 393 700  

Kjøp av aksjer og andeler 15 673 19 100 19 100 20 100 21 100 22 100 23 100  

Avdrag på lån 145 983 105 000 105 000 106 000 114 000 122 000 130 000  

Dekning av tidligere års
udekket

0 0 0 0 0 0 0  

Avsetninger 5 093 0 0 0 0 0 0  

Årets finansieringsbehov 1 570 587 1 599 105 1 735 765 1 801 174 1 463 900 1 396 430 1 216 850  

Finansiert slik:                

Bruk av lånemidler 890 134 810 355 986 915 948 961 649 367 821 443 616 606  

Inntekter fra salg av
anleggsmidler

74 023 260 600 191 000 135 000 74 000 30 000 0  

Tilskudd til investeringer 125 144 28 440 40 240 73 150 259 195 7 800 12 000  

Kompensasjon for
merverdiavgift

159 467 139 000 139 000 153 000 112 000 104 000 83 000  

Mottatte avdrag på utlån
og refusjoner

224 477 154 600 154 600 244 218 172 138 187 187 201 644  

Andre inntekter 930 0 0 0 0 0 0  

Sum ekstern finansiering 1 474 175 1 392 995 1 511 755 1 554 329 1 266 700 1 150 430 913 250  

Overført fra
driftsbudsjettet

76 998 206 110 224 010 152 690 197 200 246 000 303 600  

Bruk av avsetninger 19 414 0 0 94 155 0 0 0  

Sum finansiering 1 570 587 1 599 105 1 735 765 1 801 174 1 463 900 1 396 430 1 216 850  

Udekket/udisponert - - - - - - -  

Tabell 10.8 Budsjettskjema 2A - investering

  INVESTERINGSTABELL 2017-2020
Total

prosjekt-
kostnad

Påløpte
kostnader
tom 2015

2016 2017 2018 2019 2020

  DIVERSE BYGG OG ANLEGG              

1 Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016) 97 500 62 274 33 200 2 000      
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  INVESTERINGSTABELL 2017-2020
Total

prosjekt-
kostnad

Påløpte
kostnader
tom 2015

2016 2017 2018 2019 2020

2 Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2021) 90 000     20 000 29 000 22 000 4 000

3 Holmeegenes, rehabilitering 25 950 24 428 400 1 130      

4
Kulvert over motorvei, inkl. prosjektering
(ferdig 2017)

141 000 22 758 30 000 88 200      

5 Administrasjonsbygg, utbedring     1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

6
Energitiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i
2017)

55 000 9 068 26 900 19 000      

7
Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2
(ferdigstilles i 2017)

21 900   7 400 14 500      

8
Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig
2017)

32 000 1 548 13 000 17 450      

9 Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021) 140 000       4 000 30 000 50 000

10 Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2021) 150 000       4 000 30 000 50 000

11 Ny målestasjon Schancheholen 350       350    

12 Brannsikring i sentrum     1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

  Sum diverse bygg 753 700   113 400 164 780 39 850 84 500 106 500

  SKOLEBYGG              

13
Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig
2020)

251 000   2 000 5 000 93 000 62 000 69 000

14
Vaulen skole, nybygg og utvidelse
(ferdigstilles i 2021)

286 000     2 000 38 000 90 000 100 000

15 Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018) 25 000   3 000 11 000 11 000    

16 Lunde skole, innvendig ombygging 27 000   1 000 14 000 12 000    

17 Skeie skole modulbygg, 3 klasser 17 000     17 000      

18 Storhaug bydel ny barneskole 14 rom 182 000 156   2 500 5 000 10 000 20 000

19
Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig
2018)

25 000   1 500 0 23 500    

20 Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019) 146 000   2 000 10 000 40 000 94 000  

21
Kvernevik skole, nybygg inkl.
bydelskulturskole (ferdig i 2023)

196 000         1 000 2 000

22
Hundvåg skole, rehabilitering inkludert
bydelskulturskole (ferdig 2017)

40 500   3 000 37 500      

23
Gautesete skole, rehabilitering og ombygging
(ferdig i 2020)

134 000   1 000 11 300 21 000 50 000 50 700
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  INVESTERINGSTABELL 2017-2020
Total

prosjekt-
kostnad

Påløpte
kostnader
tom 2015

2016 2017 2018 2019 2020

24 Godeset skole, modulbygg to klasserom 11 900     11 900      

25 Gausel skole, modulbygg to klasserom 11 000     11 000      

26 Skoler, inventar og utstyr     2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

27 Skoler, løpende rehabilitering     2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

  Sum skolebygg 1 352 400   18 000 137 700 248 000 311 500 246 200

  BARNEHAGEBYGG              

28 Barnehagen Tasta (ferdig i 2018) 36 000   100 15 000 20 900    

29
Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5
avd. (ferdig i 2020)

47 000   0   5 000 30 000 12 000

30
Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes,
riving/nybygg, 4 avd. (ferdig 2019)

45 000   10 000 3 100 20 000 11 900  

31
Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd.
Eskeland (ferdig 2021)

20 000   0 0 0 2 000 15 000

32 Barnehager, løpende rehabilitering     2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

33 Barnehager, inventar og utstyr     1 000 1 000 1 000 2 000 1 000

  Sum barnehagebygg 148 000   13 100 21 100 48 900 47 900 30 000

  SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG              

34 Boligtilbud demente     500 1 500      

35
Haugåsveien 26/28, riving og bygging av
bofellesskap for psykisk helse og kommunale
boliger (ferdig 2019)

90 000 578 1 500 20 500 37 400 30 000  

36
Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig,
inkl.parkering (ferdig 2017/2018)

52 000 2 758 23 800 23 000 2 400    

37
Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i
2017)

5 000   3 000 2 000      

38 Helsehuset i Stavanger     0 2 000      

39
Lassaveien rehabilitering/ombygging av fire
boliger, 2. byggetrinn (ferdig i 2017)

12 000   2 000 10 000      

40
Lervig sykehjem, nybygg inkl. tomt og prod.
Kjøkken, 123 plasser (ferdig 2017/2018)

474 000 103 532 195 000 146 500 29 000    

41
Selveide boliger i bofellesskap for personer
med utviklingshemming, 12 boliger (ferdig i
2018)

60 000 36 500 15 000 40 000 4 500  

42
Dag/aktivitetstilbud for personer med
utviklingshemming (ferdigstilles i 2017)

3 000   0 3 000      

43 Velferdsteknologi       2 000 3 000 4 000 4 000
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  INVESTERINGSTABELL 2017-2020
Total

prosjekt-
kostnad

Påløpte
kostnader
tom 2015

2016 2017 2018 2019 2020

44
Ramsviktunet sykehjem, nytt
sykesignalanlegg

        2 000    

45
Rehabilitering av baderom ved fire sykehjem
fra 80-tallet, disponering av regjeringens
tiltakspakke

40 000     40 000      

46
Signalanlegg i sykehjem, oppgradering til
smykkealarmer

3 000   2 000 1 000      

47
Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og
hjemmebaserte tjenester

2 000   1 000 1 000      

48
Institusjoner og bofellesskap, løpende
rehabilitering

    1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

49 Oddahagen, 9 boliger (ferdig i 2017) 25 000 257 9 000 15 700      

50 Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdig i 2017) 26 500 2 424 8 000 16 100      

  Sum sykehjem, bofellesskap og bolig 792 500   247 300 300 300 114 800 39 500 5 000

  PARK- OG IDRETTSBYGG              

51 Idrettsbygg, rehabilitering     500 500 500 500 500

52 Idrettshall/skatehall Urban Sjøfront 78 000       1 000 10 000 40 000

53
Hinna garderobebygg, inkludert
rekkefølgekrav (ferdig 2021)

29 200           5 000

54
Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig i
2017/2018)

86 000   10 000 30 000 46 000    

55
Svømmehall varmtvannsbasseng
v/Madlamark skole (ferdig i 2020)

66 500     5 000 10 000 30 000 7 000

56 Idrettshall v/Madlamark skole (ferdig i 2020) 50 000     5 000 10 500 20 000 2 500

57 Cricketbane tilrettelegging, interkommunal     0 3 000      

58
Stavanger idrettshall, garderober / fasade
(ferdig 2019)

40 000     2 000 25 000 13 000  

59
Nytt garderobeanlegg og klubbhus på
Midjord (ferdig i 2017)

33 536 206 21 500 11 800      

60 Folkebad - Planleggingsutgifter 10 000 4 203 700 5 000      

61 Ishockeyvant-Stavanger ishall       4 000      

62 Kvernevik og Sunde bydelshus 6 600   600 2 000   4 000  

63
Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig
2017)

125 000 23 174 65 000 36 800      

64
Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger
svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018)

235 000 2 295 9 000 103 000 101 000 20 000  
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  INVESTERINGSTABELL 2017-2020
Total

prosjekt-
kostnad

Påløpte
kostnader
tom 2015

2016 2017 2018 2019 2020

  Sum park og idrettsbygg 759 836   107 300 208 100 194 000 97 500 55 000

65 Økt rehabilitering     14 000 8 000 3 500 3 500  

66
Rehabilitering av eiendomsmassen,
disponering av regjeringens tiltakspakke

25 000     25 000      

  Sum bygg 3 806 436   513 100 864 980 649 050 584 400 442 700

  UTBYGGINGSOMRÅDER              

67 Kjøp og utvikling av prosjekter       5 000 5 000 5 000 5 000

  Storhaug              

68 Områdeløft Storhaug 8 000 4 000 2 000 2 000      

  Jåttåvågen              

69 Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016) 150 000 121 875 26 200 1 900      

70
Prosjekt utfylling- bruk av
Rogfast-/Ryfastmasse

    3500 1500      

  Sum utbyggingsområder 158 000   31 700 10 400 5 000 5 000 5 000

  VANNVERKET              

71 Vannmålere/off. ledninger     1 100 600 600 600 600

72 Ringledninger/forsterkninger     2 400 2 400 2 400 2 500 2 500

73 Fornyelse/renovering     22 000 25 000 25 000 30 000 30 000

74 Vannledninger/utbyggingsområder     5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

75 Byomforming     2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

76 Vålandsbassengene (ferdig 2018) 20 000 456 3 600 10 900 5 000    

77
Ryfast, omlegging og oppgradering av
vannettet

20 000   5 000 10 000 5 000    

78 Strakstiltak     2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

  Kjøretøy vannverket              

79 Bil til lekkasjelytting           650  

80 Reparasjonslag     600     650  

  Sum vannverket 40 000   43 700 57 900 47 000 43 400 42 100

  AVLØPSVERKET              

81 Separering     11 000 11 000 7 500 10 000 10 000
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  INVESTERINGSTABELL 2017-2020
Total

prosjekt-
kostnad

Påløpte
kostnader
tom 2015

2016 2017 2018 2019 2020

82 Fornyelse og renovering     33 000 35 000 35 000 35 000 35 000

83 Vålandsbassengene (ferdig 2018) 20 000 455 3 600 10 900 5 000    

84
Ryfast, omlegging og oppgradering av
avløpsnettet og ekstraordinære
pumpestasjoner

80 000   5 000 10 000 20 000 20 000 10 000

85 Byomforming     5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

86 Strakstiltak     2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

  Kjøretøy              

87 Stasjonsdrift         1 500 1 300 3 500

  Sum avløp 100 000   60 100 74 400 76 500 73 800 66 000

  RENOVASJON              

88 Kjøp av nye søppelspann     2 400 2 000 2 000 1 500 1 500

89 Nedgravde containere     2 200 2 200 2 000 2 000 2 000

  Sum renovasjon     4 600 4 200 4 000 3 500 3 500

  Sum vann, avløp og renovasjon 140 000   108 400 136 500 127 500 120 700 111 600

  PARK OG VEI              

  Framkommelighet              

90 Asfaltering     5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

91 Flaskehalsutbedring (ferdig 2017) 25 000 611 0 24 000      

92 Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering     1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

93 Nye veianlegg     2 100 2 100 2 100 2 100 2 100

94 Gatelys     10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

95
Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv,
utskifting (ferdigstilles i 2019)

40 000   10 000 10 000 10 000 10 000  

  Miljø og trafikksikkerhet              

96
Sykkelveinettet, sykkelparkering og
servicefunksjoner

    2 500 9 500 2 250 2 250 2 250

97 Sykkelstrategi (ferdig 2017) 50 000 18 837 17 200 10 000      

98 Austre Åmøy, gang/sykkelvei 5 000   0 5 000      

99 Trafikksikkerhet     8 300 15 300 15 300 15 300 15 300

100 Miljø og gatetun     3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
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  INVESTERINGSTABELL 2017-2020
Total

prosjekt-
kostnad

Påløpte
kostnader
tom 2015

2016 2017 2018 2019 2020

  Sentrum              

101 Sentrum     6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

  Park og nærmiljø              

102 Hillevåg torg 11 000   3 000 8 000      

103 Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg     6 100 6 100 6 100 6 100 6 100

104 Tasta skatepark, del 2 15 000   3 000 12 000      

105 Kunst i offentlig rom ( lekeplasser )     1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

106 Prosjekt friområde     10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

107 Økt opparbeidelse av friområder     4 000 500      

108 Parkanlegg/friområder, rehabilitering     700 700 700 700 700

  Utendørs idrettsanlegg              

109 Kunstgressbaner, rehabilitering 29 000   8 000 21 000      

110 Idrettsanlegg, rehabilitering     6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

  Uteområder kommunale bygg              

111 Nylund skole, rehabilitering av uteareal 3 200     3 200      

112 Lunde skole, oppgradering av skolegård 5 700       5 700    

113 Utearealer skoler     8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

114
Rehabilitering av kaier og uteområder,
disponering av regjeringens tiltakspakke

16 264     16 264      

  Sum park og vei 183 900   115 900 194 664 93 150 87 450 77 450

  FELLES              

115 Avvik og varslingssystem       1 800 2 800 800 800

116 Strømmålere, utskifting 3 200   2 000 1 200      

117 Egenkapitalinnskudd KLP     19 100 20 100 21 100 22 100 23 100

  Sum felles 3 200   21 100 23 100 23 900 22 900 23 900

  LEVEKÅR              

118 Biler     1 500 2 300 1 500 1 500 1 500

  Sum levekår     1 500 2 300 1 500 1 500 1 500

  KIRKELIG FELLESRÅD              
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  INVESTERINGSTABELL 2017-2020
Total

prosjekt-
kostnad

Påløpte
kostnader
tom 2015

2016 2017 2018 2019 2020

119 Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025 305 000 3 039 15 000 20 000 20 000 20 000 25 000

120 Bekkefaret kirke, rehabilitering (ferdig 2018) 30 000   2 000 20 000 8 000    

121 Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 7 000     2 000 2 000 3 000  

122
Gravlunder, utredning av trykk- og
avløpsledninger (ferdig i 2018)

1 100     400 700    

123 Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) 25 000       3 000 18 000 4 000

124 Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret 37 000           2 000

125 Tasta gravlund, prosjektering       200 600    

  Sum kirkelig fellesråd 405 100   17 000 42 600 34 300 41 000 31 000

                 

  Sum investeringer 4 696 636   808 700 1 274 544 934 400 862 950 693 150

  FINANSIERING AV INVESTERINGER              

126 Overføring fra driften     224 010 152 690 197 200 246 000 303 600

127 Momsrefusjon investeringer     139 000 153 000 112 000 104 000 83 000

128 Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån     43 600 43 600 43 600 43 600 43 600

129 Salgsinntekter     184 000 135 000 25 000 4 000  

130
Salg av selveide boliger i bofellesskap for
personer med utviklingshemming

        44 000 16 000  

131 Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse         5 000 10 000  

132
Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser
Lervig

    0   230 195    

133
Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og
bofellesskap

      6 300 11 000    

134 Husbanktilskudd til kommunale boliger       20 000      

135 Spillemidler nærmiljøanlegg     800 800 800 800  

136
Spillemidler 2 svømmehaller
(Hundvåg/Kvernevik)

      36 600      

137
Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale
bygg trinn 1 og trinn 2

    2 740 3 450 2 200    

138
Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til
varmesentral

    6 000 6 000      

139 Vålandstårnets venner     1 000 2 000      
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  INVESTERINGSTABELL 2017-2020
Total

prosjekt-
kostnad

Påløpte
kostnader
tom 2015

2016 2017 2018 2019 2020

140
Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på
Midjord

          2 000  

141
Bidrag fra IL Brodd, finansiering av klubbhus
på Midjord

      4 000      

142 Spillemidler, Nye Gamlingen         10 000    

143 Bruk av ubundne investeringsfond       86 155      

144 Bruk av bundne investeringsfond       8 000      

145 Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall         5 000 5 000  

146 Mottatte avdrag på konserninterne utlån       7 354 14 538 21 587 28 044

147 Spillemidler, idrettshall ved Madlamark skole             7 500

148
Spillemidler, svømmehall ved Madlamark
skole

            4 500

149
Regjeringens tiltakspakke til vedlikehold og
rehabilitering

      81 264      

150 Låneopptak     593 905 528 331 233 867 409 963 222 906

  Sum finansiering av investeringer       1 274 544 934 400 862 950 693 150

  Andel egenfinansiering       59 % 75 % 52 % 68 %

  Andel lånefinansiering       41 % 25 % 48 % 32 %

Tabell 10.9 Budsjettskjema 2B - investering
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 10 HOVEDOVERSIKTER OG DRIFTSRAMMER

1100..33  NNeettttoo  ddrriiffttssrraammmmeerr

1100..33..11  NNeettttoo  ddrriiffttssrraammmmeerr  ppeerr  kkoossttrraaffuunnkkssjjoonn

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

Netto driftsramme per kostrafunksjon
Budsj.forslag

2017

Vedtatt
budsj.
2016

% Endr
2016-2017

100 Politisk styring 41 854 41 854 0

110 Kontroll og revisjon 5 150 5 150 0

120 Administrasjon 368 661 350 430 5

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 15 866 27 799 -43

130 Administrasjonslokaler 61 188 49 958 22

170 Årets premieavvik -184 353 -164 353 12

171 Amortisering av tidligere års premieavvik 62 938 62 938 0

172 Pensjon 306 588 306 588 0

173 Premiefond -20 173 -20 173 0

180 Diverse fellesutgifter 500 204 167 541 199

190 Interne serviceenheter 0 0 0

201 Førskole 919 921 927 121 -1

202 Grunnskole 1 201 553 1 191 603 1

211 Styrket tilbud til førskolebarn 140 164 138 164 2

213 Voksenopplæring 39 500 38 850 2

215 Skolefritidstilbud 14 916 16 616 -10

221 Førskolelokaler og skyss 111 375 108 630 2

222 Skolelokaler 255 770 245 040 4

223 Skoleskyss 6 109 6 109 0

231 Aktivitetstilbud barn og unge 30 651 31 501 -3

232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste 76 501 74 551 3

233 Annet forebyggende helsearbeid 40 263 38 463 5
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Netto driftsramme per kostrafunksjon
Budsj.forslag

2017

Vedtatt
budsj.
2016

% Endr
2016-2017

234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med
funksjonsnedsettelser

102 495 100 245 2

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 181 384 174 584 4

242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 89 997 84 337 7

243 Tilbud til personer med rusproblemer 76 465 71 365 7

244 Barneverntjeneste 63 169 63 169 0

251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 19 644 19 644 0

252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet 142 217 145 717 -2

253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 836 318 841 318 -1

254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 869 293 874 321 -1

256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 30 104 25 004 20

261 Institusjonslokaler 87 447 85 442 2

265 Kommunalt disponerte boliger -5 216 -60 307 -91

273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 14 984 14 264 5

275 Introduksjonsordningen 36 317 37 117 -2

276 Kvalifiseringsordningen 46 836 41 836 12

281 Ytelse til livsopphold 171 516 136 516 26

283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 10 419 12 720 -18

285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 9 708 16 508 -41

290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid) -2 086 -2 086 0

301 Plansaksbehandling 28 670 45 860 -38

303 Kart og oppmåling 7 796 6 817 14

304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser -644 -644 0

305 Eierseksjonering 611 611 0

320 Kommunal næringsvirksomhet -416 -1 596 -74

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 7 029 919 665

329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling 926 856 8

330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 1 780 1 780 0

332 Kommunale veier 93 175 91 275 2
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Netto driftsramme per kostrafunksjon
Budsj.forslag

2017

Vedtatt
budsj.
2016

% Endr
2016-2017

335 Rekreasjon i tettsted 51 576 50 576 2

338 Forebygging av branner og andre ulykker 25 654 24 481 5

339 Beredskap mot branner og andre ulykker 81 288 78 461 4

340 Produksjon av vann -3 557 -5 237 -32

345 Distribusjon av vann 3 557 5 237 -32

350 Avløpsrensing 2 178 1 331 64

353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann -3 593 -5 398 -33

354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. 1 415 4 067 -65

355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall 140 140 0

360 Naturforvaltning og friluftsliv 25 785 25 739 0

365 Kulturminneforvaltning 558 558 0

370 Bibliotek 34 659 33 959 2

375 Museer 26 685 19 785 35

377 Kunstformidling 59 845 59 555 0

380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 28 860 32 510 -11

381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 133 671 128 316 4

383 Musikk- og kulturskoler 31 804 31 654 0

385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 93 924 97 524 -4

386 Kommunale kulturbygg 31 866 32 116 -1

390 Den norske kirke 81 288 80 770 1

392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn 13 100 13 100 0

800 Skatt på inntekt og formue -5 270 000 -5 343 000 -1

840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd -2 026 120 -1 766 630 15

850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. -250 800 -88 150 184

860 Motpost avskrivninger -402 753 -439 861 -8

870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) 141 696 245 315 -42

880 Interne finansieringstransaksjoner 172 690 211 110 -18

Nettosum alle funksjoner - - -

Tabell 10.10 Netto driftsrammer per kostrafunksjon
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RÅDMANNENS FORSLAG

1111  TTiillsskkuudddd  ttiill  llaagg,,  oorrggaanniissaassjjoonneerr  oogg  pprriivvaattee  iinnssttiittuussjjoonneerr

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

  Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner
Vedtatt

budsjett 2016
Søknadsbeløp

Rådmannens
forslag 2017

 

  OPPVEKST OG LEVEKÅR        

1 A-larm, driftstilskudd 100 000 423 000 100 000  

2 A-larm, styrke mødre sammen 50 000 182 432 50 000  

3 Amathea, veiledning for gravide 84 000 100 000 84 000  

4 Ananke Stavanger 0 25 000 25 000  

5 Blå kors Norge, tiltak Kompasset Sandnes 100 000 500 000 99 000  

6 Crux oppfølgingssenter, Kirkens sosialtjeneste 0 150 000 50 000  

7 Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland 147 000 150 000 149 000  

8 Engøyholmen kystkultursenter, driftstilskudd 1 876 000 2 500 000 1 868 000  

9
Engøyholmen kystkultursenter, delfinansiering av nytt tak/ 2 etg.
Sjøhuset

0 500 000 0  

10 Fontenehuset 1 655 000 2 000 000 1 648 000  

11 Frelsearmeens gatefotball, nå Frelsearmeens Rusomsorg 0 200 000 142 000  
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  Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner
Vedtatt

budsjett 2016
Søknadsbeløp

Rådmannens
forslag 2017

 

12 Funkis huset 50 000   0  

13 Hinnasenteret (inkludert variable tilskudd) 1 213 000 1 240 000 1 208 000  

14 KIA - Kristent interkulturelt arbeid 198 000   0  

15 Kirkens bymisjon, Albertine 1 068 000 1 100 000 1 064 000  

16 Kirkens bymisjon, Jobb 1 971 000 1 400 000 967 000  

17 Kirkens bymisjon, Gatejurist 291 000 300 000 290 000  

18 Kirkens bymisjon, Gateprest 112 000 150 000 112 000  

19 Kirkens bymisjon, Natteravnene 699 000 720 000 696 000  

20 Kirkens bymisjon, Ventilene-for unge pårørende 100 000 150 000 99 000  

21 Kirkens bymisjon, Tillitsperson 0 410 000 0  

22 Kirkens SOS i Rogaland 363 000 380 000 362 000  

23 Kreftomsorg i Rogaland (KOR) driftstilskudd 247 000 400 000 246 000  

24 Kreftomsorg i Rogaland (KOR) kommunikasjons kurs for par 70 000   0  

25 Kreftomsorg i Rogaland (KOR) kurs UNG i Vest 100 000 150 000 99 000  

26
Kreftomsorg i Rogaland (KOR) møteplass for barn som lever med
kreft

0 100 000 100 000  

27 Kreftomsorg i Rogaland (KOR) -yoga for kreftrammede 0 50 000 50 000  

28 Kreftomsorg i Rogaland (KOR) -brosjyre for etterlatte 0 70 000 70 000  

29 FRI Rogaland ( tidligere LLH Rogaland) 91 000 140 000 91 000  

30 LPP Rogaland, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse 12 000 25 000 12 000  

31 Mental helse Stavanger 102 000 100 000 99 000  

32 Mental helse ungdom Stavangerregionen 40 000 50 000 40 000  

33 Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger 291 000 600 000 290 000  

34
Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger- framleie/drift av leie lokalet
Døves Senter

0 200 000 100 000  

35 Norges ME forening, familiemøter 60 000   0  

36 Norges ME forening, informasjonsmøter/kurs 40 000   0  

37 RIO - Rusmiddelbrukernes Interesseorganisasjon 40 000   0  

38 Rus-Nett Rogaland 159 000 180 000 158 000  

39 Røde Kors Stavanger - besøktjenesten 100 000   0  
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  Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner
Vedtatt

budsjett 2016
Søknadsbeløp

Rådmannens
forslag 2017

 

40 Røde Kors Stavanger - EVA tiltak 100 000 150 000 100 000  

41 Røde Kors Flyktningguide 243 000 400 000 242 000  

42 SELVHJELP for innvandrere og flyktninger ( SEIF) 282 000 397 000 281 000  

43 Senter for spiseforstyrrelser 160 000 450 000 159 000  

44 SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger studenthelsestasjon 146 000 150 000 145 000  

45
SiS- Studentsamskipnaden i Stavanger psykisk helsetilbud til
studenter

0 250 000 100 000  

46 Skipper Worse drift 4 596 000 4 078 000 4 062 000  

47 Skipper Worse, prosjekt 60+ treningstilbud 416 000 916 000 398 000  

48 Skipper Worse middagsdistribusjon 780 000 740 000 737 000  

49 Skipper Worse, hverdagsglede 0 933 000 572 000  

50 SMISO Senter mot seksuelle overgrep 175 000 250 000 174 000  

51 Sosialt / helsefremmende arbeid 430 000 430 000 430 000  

52 Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Psyk Opp info 187 000 200 000 186 000  

53 Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Schizofrenidagene 149 000 153 000 148 000  

54 Stiftelsen Pårørende Senteret, Vaisenhusgate 39 1 196 000 2 000 000 1 191 000  

55 Stiftelsen Pårørende Senteret - Barne- og ungdomskontakt 291 000 291 000 290 000  

56 Stiftelsen Ullandhaug Økologiske gård 591 000 750 000 598 000  

57 Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner 7 797 000 7 797 000 7 797 000  

58 Tjensvoll menighetsdagsenter 20 000 10 000 10 000  

59 AS for mennesker med nedsatt funksjonsevne 0 500 000 0  

  SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR 27 988 000 35 490 432 27 988 000  

           

  BYMILJØ OG UTBYGGING        

60 Tilskudd til idretten 8 450 000   7 950 000  

61 Stavanger Ishall 4 375 000   4 375 000  

62 Stimuleringstilskudd 682 000   682 000  

63 Jæren Friluftsråd 1 731 000   1 781 000  

64 Ryfylke friluftsråd 1 731 000   1 781 000  

65 Rogaland Arboret 700 000   725 000  
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  Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner
Vedtatt

budsjett 2016
Søknadsbeløp

Rådmannens
forslag 2017

 

66 Stavanger Sentrum AS 900 000   900 000  

67 Stavanger turnforening 300 000   300 000  

68 Ynglingehallen 1 032 000   1 032 000  

69 Verdens Energibyer 80 000   80 000  

70 Beach volleyball World Tour Stavanger 2 500 000   0  

71 Reservekonto idrett 700 000   700 000  

72 Lysefjorden Utvikling AS 220 000   250 000  

73 Urban Sjøfront AS 500 000   500 000  

  SUM BYMILJØ OG UTBYGGING 23 901 000 0 21 056 000  

           

  KULTUR OG BYUTVIKLING        

  Regionale m.v.        

74 MUST - Museum Stavanger 16 944 000 18 391 000 23 770 000  

75 Jernaldergården v/Arkeologisk Museum 141 000 625 000 141 000  

76 Norsk Oljemuseeum 2 063 000 2 200 000 2 063 000  

77 Utvandrersenteret 330 000      

78 Rogaland kunstsenter 853 000 879 000 879 000  

79 Tou Scene 2 912 000   3 328 000  

80 Kunstskolen i Rogaland 504 000 529 000 529 000  

81 Filmkraft Rogaland 1 530 000 2 300 000 1 530 000  

82 Stiftelsen Veteranskipet Rogaland 293 000 350 000 293 000  

83 Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret 18 398 000 19 138 000 18 637 000  

84 Stavanger Symfoniorkester 23 130 000 23 330 000 23 529 000  

85 Opera Rogaland IKS 500 000 550 000 550 000  

           

  Kommunalt finansierte institusjoner        

86 Norsk lydinstitutt 2 467 000 2 551 000 2 518 000  

87 STAR driftstilskudd 600 000 600 000 600 000  

88 Stavanger kunstforening 861 000 2 000 000 861 000  
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  Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner
Vedtatt

budsjett 2016
Søknadsbeløp

Rådmannens
forslag 2017

 

89 Frida Hansens hus 223 000 300 000 223 000  

90 Stiftelsen Grafisk Verksted 150 000   275 000  

           

  Diverse tilskudd, sekkeposter, stipend, priser        

91
Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement
og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og
vennskapsbysammarbeid

7 000 000   7 000 000  

92 Tilskudd til kor og korps 442 000   562 000  

93 Tilskudd kulturorganisasjoner 283 000   363 000  

94 Tilskudd til voksenopplæring 28 000   0  

95 Tilskudd til kulturtiltak for eldre 50 000      

96 Kulturstipend 350 000   350 000  

97 Stavanger kommunes kulturpris 50 000   50 000  

98 Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter 3 100 000   2 877 000  

99
Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor
kunst og kultur

850 000   575 000  

100 Tilskudd visuell kunst 400 000   400 000  

           

  SUM KULTUR OG BYUTVIKLING 84 452 000   91 903 000  

           

  DIVERSE TILSKUDD        

101 Senter for int. kommunikasjon - SIK 181 000 200 000 180 000  

102 Petrad 190 000 210 000 190 000  

103 Gladmat festival 1 153 000 1 300 000 1 155 000  

104 Studentersamfunnet Folken 675 000 900 000 700 000  

105 Kirkelig dialogsenter 400 000 450 000 400 000  

106 Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn (STL) 75 000 100 000 75 000  

107 Norges Døveforbund Stavanger   200 000 180 000  

  Sum 2 674 000 3 360 000 2 880 000  

           

  Medlemsavgift/kontingent        
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  Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner
Vedtatt

budsjett 2016
Søknadsbeløp

Rådmannens
forslag 2017

 

108 Tilskudd ASSS-samarbeid 305 000   313 000  

109 Region Stavanger BA 2 774 142   2 785 524  

110 Nordsjøvegen - medlemsavgift 56 000   58 000  

111 IS-Fjordvegen Rute 13 - medlemsskap (FSK-vedtak 27.08.15) 30 000   35 000  

112 Storby Marin (FSK-vedtak 21.02.13) 50 000   50 000  

113 Norsk pasientskadeerstatning 4 000 000   3 800 000  

114 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing 667 911   703 013  

  Sum medlemsavgift/kontingent 7 883 053 0 7 744 537  

           

  Kommunalt råd, komite, Tv-aksjon        

115 Eldrerådet 513 000   513 000  

116 Funksjonshemmedes råd 33 000   33 000  

117 Innvandrerrådet 33 000   33 000  

118 17. mai komité 700 000   750 000  

119 Bidrag TV-aksjonen kr 1 pr.innbygger 132 102   132 644  

120 TV-aksjonen i bydelene kr 0,50 pr.innbygger 66 051   66 322  

  Sum kommunalt råd, komité, TV-aksjon 1 477 153 0 1 527 966  

           

  Andre reservekonti        

121 Disposisjonskonto, rådmannen 1 190 000   1 071 703  

  Ordinær Reservekonto inkludert næringsfondet: 7 200 000   7 200 000  

122 Næringsfondet 750 000   500 000  

123 Mulighetsterminalen 390 000 300 000 300 000  

124 Altibox Norway Chess 2017-2019 - jfr. FSK sak 15.09.16 500 000 1 500 000 800 000  

125 Tour de Fjords 2016-2018 - jfr. FSK sak 24.09.2015 1 500 000   1 500 000  

126 Skape 2016-2019 - jfr. FSK-vedtak 21.05.2015 693 535   696 381  

127
Tilskudd til NM i sjakk 2017 og 100-års jubileum Stavanger
Sjakk-klubb 2017

  300 000 200 000  

128 Tilskudd til KnowHow Ed Tech 2017   350 000 250 000  

129 Til fri disposisjon ordinær reservekonto i 2017 3 366 465   2 953 619  
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MERKNADER TIL TABELL – TILSKUDD TIL LAG, ORGANISASJONER OG PRIVATE
INSTITUSJONER I 2017.

Oppvekst og levekår

A-alarm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 423 000 til drift for å kunne dekke deler av
lønnsutgiftene og høy husleie. Rådmannen foreslår å innvilge kr 100 000.

1. 

A-alarm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 182 432 til oppstart av mor/barn gruppe:
Styrke Mødre Sammen, som skal hjelpe til med å leve rusfritt liv sammen med barnet sitt i
samarbeid med brukerutvalget ved Rogaland A-senter, samt forsterke helsestasjoner i Stavanger.
Rådmannen foreslår å innvilge kr 50 000.

2. 

Amathea, veiledning for gravide, søker om kr 100 000 til driftsstøtte. Rådmannen foreslår å innvilge
kr 84 000.

3. 

Ananke Stavanger brukerorganisasjon/støtteforening for mennesker med tvangslidelser søker om
kr 25 000 til driftstilskudd og støtte til informasjons- og opplæringstiltak. Rådmannen foreslår å
innvilge kr 25 000.

4. 

Blå Kors Norge i Sandnes søker om kr 0,5 mill. støtte til tiltaket Kompasset – lavterskeltilbud, til
tenåringer og unge voksne som har vokst opp i familier med alkoholproblemer eller andre
rusproblemer. Rådmannen foreslår å innvilge kr 99 000.

5. 

Crux oppfølgingssenter i Sandnes, Kirkens Sosialtjeneste, hvor 27,39 prosent av alle deltakere er
bosatt i Stavanger, søker om kr 150 000 til drift for helhetlig oppfølgingstilbud for mennesker med
rushistorie. Rådmannen foreslår å innvilge kr 50 000.

6. 

Formannskapets enstemmige vedtak sak 110/13 den 13. juni 2013 gir Dyrebeskyttelsen i
Sør-Rogaland tilskudd til utgifter til sterilisering og eventuelt avliving av katter. I år søker de kr 150
000. Rådmannen foreslår å innvilge kr 149 000.

7. 

Engøyholmen kystkultursenter, alternativ skoletilbud og tiltak innen rus/psykiatri i Stavanger søker
om kr 2,5 mill. i driftstilskudd til kulturminnevern. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,868 mill. til
drift.

8. 

Engøyholmen kystkultursenter søker om kr 0,5 mill. til delfinansiering av nytt tak/ 2. etasje
konstruksjon på det ene verneverdige sjøhuset. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne
søknaden.

9. 

Fontenehuset søker om kr 2,0 mill. for 2017 til å opprettholde kvaliteten, samt forventet utvikling i
aktivitet og kvantitet.  Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,648 mill.

10. 

Frelsesarmeen gatefotball, frisk alternativ søker om kr 200 000 til driftstilskudd. Rådmannen
foreslår å innvilge kr 142 000.

11. 

Funkis Huset Sandnes har ikke søkt om tilskudd 2017.12. 

Hinnasenteret søker om kr 1,24 mill. til driftsutgifter av senteret. Rådmannen foreslår å innvilge kr13. 

  Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner
Vedtatt

budsjett 2016
Søknadsbeløp

Rådmannens
forslag 2017

 

  Sum andre reservekonti 8 390 000   8 271 703  

           

  SUM DIVERSE TILSKUDD 20 424 206   20 424 206  

           

  SUM TILSKUDD TOTALT 156 765 206   161 371 206  

Tabell 11.1 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner
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1,208 mill.

KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) har ikke søkt om tilskudd 2017.14. 

Kirkens bymisjon Albertine søker om kr 1,1 mill. til tiltak for kvinner med prostitusjonserfaring og
videre arbeid mot gateprostitusjon, menneskehandel og helsetilbud. Rådmannen foreslår å innvilge
kr 1,064 mill. til dette formålet.

15. 

Kirkens Bymisjon Jobb1 søker om kr 1,4 mill. til drift. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,967 mill.16. 

Kirkens Gatejurist søker om kr 300 000 til delfinansiering av en stilling. Rådmannen foreslår å
innvilge kr 290 000.

17. 

Kirkens Bymisjon Gateprest søker om kr 150 000 for å kunne øke stillingen for gatepresten. En
utvidelse av stillingen vil kunne medføre økt satsing i forhold til legemiddelassistert rehabilitering
og oppfølging av LAR- pasienter og Leve med HIV.  Rådmannen foreslår å innvilge kr 112 000.

18. 

Kirkens Bymisjon Natteravnene søker om kr 0,72 mill. som begrunnes med en generell lønns- og
prisvekst. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,696 mill. til dette formålet.

19. 

Kirkens Bymisjon Ventilene søker om kr 150 000 til tiltaket Ventilene som tilbyr helge- og
ferietilbud til unge pårørende i alderen 6-23 år. Rådmannen foreslår å innvilge kr 99 000.

20. 

Kirkens Bymisjon Tillitsperson søker om kr 410 000 til utvikling tjenesten Tillitperson hvor
organisasjonen kurser frivillige til å bli Tillitperson som kan bistå brukere i møte med det offentlige
hjelpeapparatet. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden og prioriterer andre søknader
fra Kirkens Bymisjon.

21. 

Kirkens SOS i Rogaland søker om kr 380 000i støtte til døgnåpen krisetelefontjeneste. Rådmannen
foreslår å innvilge kr 362 000.

22. 

Kreftomsorg Rogaland (KOR) søker om kr 400 000 til drift. Bakgrunnen er økt volum og
etterspørsel. Rådmannen foreslår å innvilge kr 246 000 til dette formålet.

23. 

Kreftomsorg Rogaland (KOR) kommunikasjons kurs for par har ikke søkt om tilskudd 2017.24. 

Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om kr 150 000 til kurs UNG i Vest. Rådmannen foreslår å
innvilge kr 99 000.

25. 

Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om kr 100 000 til tiltak møteplass for barn som lever med
kreft. Rådmannen foreslår å innvilge kr 100 000 til dette formålet.

26. 

Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om støtte kr 50 000 til å gjennomføre trenings timene med
yoga for kreftrammede. Rådmannen foreslår å innvilge kr 50 000 til dette formålet.

27. 

Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om støtte kr 70 000 til å trykke opp nye opplag av brosjyren.
Brosjyren vil være tilgjengelig for alle instanser som etterspør. Rådmannen foreslår å innvilge kr
70 000.

28. 

FRI Rogaland (Tidligere LLH Rogaland) Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og
transepersoner (skiftet navn til FRI- Forening for kjønns – og seksualitetsmangfold i april 2016).
Søker om kr 140 000 pga. økning i leie- og strømutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 91 000 til
dette formålet.

29. 

LPP – Rogaland, landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, søker om kr 25 000 til å dekke
utgifter til samling for LPP representanter, og gjennomføre kursing/informasjon
/informasjonsutveksling. Rådmannen foreslår å innvilge kr 12 000.

30. 

Mental helse Stavanger søker om kr 100 000 i driftsmidler til å dekke utgifter til tilbud for
mennesker som sliter med sin psykiske helse. Rådmannen foreslår å innvilge kr 99 000.

31. 

Mental helse ungdom Stavangerregionen søker om kr 50 000 til driftsutgifter av ungdomslaget og
treffsted på Metropolis. Rådmannen foreslår å innvilge kr 40 000.

32. 

Norges Døveforbund (NDF) –Stavanger søker om kr 0,6 mill. med bakgrunn i økte i lønns -og
driftsutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 290 000.

33. 

Norges Døveforbund (NDF)-Stavanger søker om kr 200 000 til fram leie/drift av leie lokalet Døves34. 
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Senter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 100 000.

Norges ME forening Rogaland Fylkeslag familiemøter har ikke søkt om tilskudd 2017.35. 

Norges ME forening Rogaland Fylkeslag informasjons møter/kurs har ikke søkt om tilskudd 2017.36. 

RIO, rusmisbrukernes interesseorganisasjon har ikke søkt om tilskudd 2017.37. 

Rus-Nett Rogaland søker om kr 180 000 til driftsstøtte. Rådmannen foreslår å innvilge kr 158 000.38. 

Røde Kors Stavanger har ikke søkt om tilskudd 2017.39. 

Røde Kors Stavanger – EVA tiltak, søker om kr 150 000 for å tilby utenlandske kvinner i spesielt
sårbare livssituasjoner en individuell, behovstilpasset oppfølging over tid. Rådmannen foreslår å
innvilge kr 100 000.

40. 

Røde Kors Flyktningguide søker om kr 400 000 med bakgrunn i økt aktivitet. Rådmannen foreslår å
innvilge kr 242 000.

41. 

SELVHJELP for innvandrere og flyktninger (SEIF) søker om kr 397 000 til drift. Rådmannen foreslår
å innvilge kr 281 000.

42. 

Senter for spiseforstyrrelser søker om kr 450 000 til å opprettholde dagens drift, samt å kunne
møte det økende behovet i distriktet. Rådmannen foreslår å innvilge kr 159 000.

43. 

SIS-Studentsamskipnaden i Stavanger UIS søker om permanent driftsstøtte på kr 150 000 til
studenthelsestasjon. Rådmannen foreslår å innvilge kr 145 000.

44. 

SIS i Studentsamskipnaden Stavanger UIS søker om støtte kr 250 000 til psykisk helsetilbud til
studenter.  Rådmannen foreslår å innvilge kr 100 000.

45. 

Skipper Worse drift søker om kr 4,078 mill. driftstilskudd eldresenterdrift som begrunnes med
aktivitetsøkning, økte transportkostnader og personalutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr
4,062 mill. til driftstilskudd.

46. 

Skipper Worse søker om kr 0,916 mill. til prosjekt 60+ treningstilbud. Rådmannen foreslår å
innvilge kr 398 000 til dette formålet.

47. 

Skipper Worse søker om kr 0,74 mill. til middagsdistribusjon. Rådmannen foreslår å innvilge kr
0,737 mill. til dette formålet.

48. 

Skipper Worse søker om kr 0,933 mill. til ny prosjekt Hverdagsglede som er lavterskeltilbud for
hjemmeboende personer med demens med fokus på trivsel og en aktiv hverdag. Rådmannen
foreslår å innvilge kr 0,572 mill. til dette formålet.

49. 

SMISO, Senter mot seksuelle overgrep søker om kr 250 000 til driftsutgifter. Rådmannen foreslår å
innvilge kr 174 000.

50. 

Midlene knyttet til sosialt/ helsefremmende arbeid tildeles gjennom egen søknadsprosess.
Rådmannen foreslår å innvilge kr 430 000.

51. 

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning søker om kr 200 000 til drift av Psykiatrisk Opplysning
Informasjon.  Rådmannen foreslår å innvilge kr 186 000.

52. 

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning – Schizofrenidagene søker om kr 153 000 til gjennomføring av
Schizofreniuken. Rådmannen foreslår å innvilge kr 148 000.

53. 

Stiftelsen Pårørendesenteret i Stavanger søker om kr 2 mill. til driftsstøtte, for å kunne fortsette
den daglige driften av lavterskeltilbudet til pårørende. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,191 mill.

54. 

Stiftelsen Pårørendesenteret Senteret barne- og ungdomskontakt søker om kr 291 000 til å kunne
fortsette den daglige driften av lavterskeltilbudet til barn og unge som pårørende. Rådmannen
foreslår å innvilge kr 290 000.

55. 

Stiftelsen Ullandhaug økologiske gård søker om kr 0,75 mill. til finansiering av en stilling fra
Stavanger kommune opp på samme nivå som tilskudd for en stilling fra NAV. Bakgrunnen er økt
volum og etterspørsel. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,598 mill.

56. 

Stimuleringsmidler er i all hovedsak knyttet til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner og barne-57. 
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og ungdomssekretærer. Rådmannen foreslår å videreføre dette i planperioden og samlet
tilskuddsbeløp vil utgjøre kr 7,797 mill.

Tjensvoll menighetsdagsenter søker om tilskudd kr 10 000 i lønns- og driftsutgifter. Rådmannen
foreslår å innvilge kr 10 000.

58. 

AS for mennesker med nedsatt funksjonsevne søker om kr 0,5 mill. Tiltakets formål er å avlaste
hjemmesykepleiere og pårørende. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden siden AS
selskap ikke er i målgruppe for denne ordningen.

59. 

Bymiljø og utvikling

Drift av idrettslag med og uten egne anlegg. Søknadene behandles i kommunalstyret Kultur og
Idrett. Rådmannen foreslår å redusere tilskudd til idrettsrådet med kr 0,5 mill. Gjenstående tilskudd
utgjør kr 7,95 mill. i 2017

60. 

Rådmannen foreslår å opprettholde 2016-nivået på tilskudd til Stavanger Ishall på kr 4,375 mill.61. 

Rådmannen foreslår å opprettholde 2016-nivået på stimuleringstilskudd på kr 0,682 mill.62. 

Jæren friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Jæren friluftsråd skulle indeksreguleres
årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet økning i
forhold til 2016 på totalt kr 50 000. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,781 mill.

63. 

Ryfylke friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Ryfylke friluftsråd skulle indeksreguleres
årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet økning i
forhold til 2016 på totalt kr 50 000. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,781 mill.

64. 

Rogaland arboret. Formannskapet har vedtatt å bevilge kr 5 per innbygger i 2014 (130 754
innbyggere per 01.01.2014). Tilskuddet indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og
prisstigning. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,725 mill.

65. 

Stavanger Sentrum AS. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,9 mill.66. 

I forbindelse med at kommunen overtok Turnhallen, ble Stavanger turnforening gitt et tilskudd til
lønnsutgifter for miljøarbeider i 50 % stilling. Rådmannen foreslår å innvilge kr 300 000.

67. 

Kompensasjon for idrettslag sin bruk av Ynglingehallen. Rådmannen foreslår å opprettholde
tilskuddet til Ynglingehallen med kr 1,032 mill.

68. 

Medlemsavgift i Verdens Energibyer. Rådmannen foreslår å innvilge kr 80 000.69. 

I henhold til formannskapets sak 132/13 foreslås ble det avsatt kr 2,5 mill. hvert år i perioden
2014-2016 i tilskudd til Beach Volleyball World Tour og tilskuddet bortfaller nå som følge av dette.

70. 

Rådmannen foreslår å opprettholde 2016-nivået på reservekonto idrett på kr 0,7 mill.71. 

Stavanger formannskap vedtok i møte 29. mars 2011 å utbetale et årlig tilskudd med kr 220 000 til
grunnfinansiering av Lysefjorden Utvikling AS. Beløpet skal indeksreguleres. Rådmannen foreslår å
øke tilskuddet med kr 30 000, til kr 250 000.

72. 

Formannskapet vedtok i møte 25. oktober 2012 å utbetale et årlig beløp med kr 0,5 mill. til Urban
Sjøfront AS. Rådmannen foreslår å videreføre beløpet uendret.

73. 

Kultur og byutvikling

Regionale

MUST – Museum Stavanger søker om kr 18,391 mill. fra Stavanger kommune. I tillegg søker museet
om kr 40,0 mill. i investeringstilskudd til nybygg til Norsk grafisk museum.
Avtalt fordelingsnøkkel for driftstilskudd er Stavanger kommune 32 %, Rogaland fylkeskommune
27 %, staten 41 %.
Rådmannen foreslår å bevilge til sammen kr 23,77 mill. for 2017. Inkludert i dette beløpet ligger
avtalefestet kommunal andel justert iht. statsbudsjettet, tilskudd til barnemuseet på kr 0,6 mill.
etter avtale, tidligere vedtatt bidrag til nytt lokale for Norsk grafisk museum på kr 0,6 mill., kr
436 000 i forbindelse med konsolidering med Utstein Kloster høsten 2012, kr 330 000 i forbindelse

74. 

327



med overflytting av ansvar og arbeidsoppgaver fra Utvandrersenteret, kommunalt bidrag på kr 400
000 til arkitektkonkurranse for «Museumsparkvisjonen», tilskudd på kr 2,8 mill. til etablering og
drift av museumsdelen av Holmeegenes (jf. KKI-sak 64/16), og investeringstilskudd til nybygg
Norsk Grafisk museum på kr 3,4 mill.

Jernaldergården søker om kr 0,625 mill. fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å bevilge kr
141 000 for 2017.

75. 

Norsk Oljemuseum søker om kr 2,2 mill. i driftstilskudd fra Stavanger kommune.  Rådmannen
foreslår å bevilge kr 2,063 mill. for 2017.

76. 

Styret for Stiftelsen Det norske utvandrersenteret er i gang med å avvikle stiftelsen. Styret for
MUST har fattet vedtak om overtakelse av ansvaret for det faglige og museale ansvarsområdet
migrasjonshistorie fra Det norske utvandrersenteret. Forutsetningen fra styret for MUST er at
kommunens og fylkeskommunens årlige driftstilskudd til Utvandrersenteret overføres til MUST.
Det foreslås på denne bakgrunn å overføre driftstilskuddet, som inneværende år er på kr 330 000
til MUST.

77. 

Rogaland Kunstsenter søker om kr 0,879 mill. i driftstøtte fra Stavanger kommune. Senteret søker
også Rogaland fylkeskommune om støtte. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,879 mill. for 2017.
Økningen på kr 26 000 er en omprioritering innenfor rammen, og finansieres ved reduksjon av
posten Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter.

78. 

Formannskapet vedtok i sak 175/14 driftsavtale med Tou Scene AS for forvaltning og drift av hele
Tou-anlegget. I følge avtalen skal kommunen yte Tou Scene et årlig økonomisk vederlag. Dette
vederlaget indeksreguleres fra og med 2016. Iht. avtalen er det i år forhandlet fram justert
økonomisk vederlag på kr 300 000 (halvårseffekt) med utgangspunkt i at Tou Scenes driftsansvar
utvides fra våren 2017 (2. etasje i atelierhuset ferdigstilles). Det totale vederlaget for 2017 utgjør
etter dette kr 3,328 mill.
Etter reforhandlet avtale vil Tou Scene også ha ansvar for drift av prøvelokalet for dans i 2. etasje av
atelierhuset. Det er inngått samarbeid mellom Tou Scene og DansiS – Dansekunst i Stavanger-
regionen om bruken av lokalet, der DansiS i det daglige vil ha en kuratorrolle.

79. 

Kunstskolen i Rogaland. Søker om kr 0,529 mill. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,529 mill. for
2017. Økningen på kr 25 000 er en omprioritering innenfor rammen, og finansieres ved reduksjon
av posten Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter.

80. 

Filmkraft Rogaland. Søker om kr 2,3 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å
bevilge kr 1,530 mill. for 2017.

81. 

Veteranskipet Rogaland søker om kr 350 000. i tilskudd fra Stavanger kommune. Rådmannen
foreslår å bevilge kr 293 000 i 2017.

82. 

Rogaland Teater. Søker om kr 19,138 mill. fra Stavanger kommune. Fordelingsnøkkel for
driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Rådmannen foreslår å
bevilge kr 18,637 mill. for 2017. Driftstilskuddet som bevilges fra kommunen inkluderer kr 1,254
mill. i fast tilskudd til Barne- og ungdomsteateret og kr. 0,54 mill. til arbeidet med kvalitetssikringen
(KS1) av konseptutvalgsutredningen (KVU) for nytt teaterhus.

83. 

Stavanger Symfoniorkester søker om kr 23,330 mill. fra kommunen for 2017. Fordelingsnøkkel for
driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Rådmannen foreslår å
bevilge kr 23,529 mill. for 2017, som tilsvarer kommunal andel justert iht. statsbudsjettet.

84. 

Opera Rogaland ble i Stavanger formannskap sak 50/14 godkjent som et interkommunalt selskap.
Eierne, Sandnes og Stavanger kommune, har gjensidig forpliktet seg til å gi årlig driftstilskudd til
selskapet. I 2017 foreslår rådmannen å øke tilskuddet med kr 50 000 og da på samme nivå som
tilskuddet fra Sandnes kommune. Tilskuddsnivået foreslås videreført, med en ytterligere økning i
2018 og 2019.

85. 

Kommunalt finansierte institusjoner

Norsk Lydinstitutt søker om i alt kr 2,551 mill. i driftstilskudd. Tilskuddet må reguleres iht. inngått86. 
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bindende avtale. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2,518 mill. for 2017.

Star – Stavanger Rock søker om kr. 0,6 mill. fra Stavanger kommune.  Star har i de siste årene fått en
årlig bevilgning på kr 0,6 mill.

87. 

Stavanger kunstforening søker om kr 2,0 mill. i tilskudd for 2017. Rådmannen foreslår å bevilge kr
0,861 for 2017.

88. 

Frida Hansens hus søker om kr 300 000. Rådmannen foreslår å bevilge kr 223 000 for 2017.89. 

Stiftelsen Grafisk Verksted flytter våren 2017 fra dagens lokaler på Nytorget til Atelierhuset Tou.
Nye og bedre lokaler vil på sikt kunne øke inntektsmulighetene, men gir også en kraftig økning i
husleien, som i dag er svært lav. Stiftelsen Grafisk Verksted leier lokalene i atelierhuset av Tou
Scene AS, jf. avtale mellom Stavanger kommune og Tou Scene AS om forvaltning og drift av
Tou-anlegget.  Grafisk Verksted har i en årrekke mottatt driftstilskudd etter søknad. Fra 2017
foreslår rådmannen å øke driftstilskuddet og løfte Grafisk Verksted inn i HØP med egen linje i
tilskuddstabellen. Det årlige driftstilskuddet, som de siste årene har vært på kr 150 000, foreslås
økt til kr 400 000. Økningen for 2017 blir kr 125 000 pga. ½ års drift i nye lokaler. Rådmannen
foreslår å bevilge kr 275 000 for 2017. Økningen finansieres ved reduksjon av posten Tilskudd til
etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor kunst og kultur. Driftstilskudd til Grafisk
Verksted er belastet denne kontoen i 2016.

90. 

Diverse tilskudd (sekkepost), stipend, priser

Tilskuddsposten omfatter årlig støtte til festivaler og større arrangement, årlig støtte til
kulturarrangører, årlig støtte til ensemble, samt støtte til tiltak innenfor produksjon og formidling
av musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur, inkludert internasjonal kulturformidling og
vennskapsbysamarbeid. Rådmannen foreslår å bevilge totalt kr 7,0 mill. for 2017.

91. 

Driftstilskudd til kor og korps. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt av
kommunalstyret for kultur og idrett. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,562 mill. for 2017. Postens
økning på kr 120 000 er en omprioritering innenfor rammen, og finansieres ved reduksjon av
posten Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Jf. sak 18/10 i møte i
Kommunalstyret for kultur og idrett den 01. mars 2010.

92. 

Driftstilskudd til kulturorganisasjoner søkes gjennom eget søknadsskjema. Administrasjonen
tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt kommunalstyret for kultur og idrett. Rådmannen
foreslår å bevilge kr 363 000 for 2017. Postens økning på kr 80 000 er en omprioritering innenfor
rammen, og finansieres ved reduksjon av posten Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og
kulturprosjekter. Jf. sak 18/10 i møte i Kommunalstyret for kultur og idrett den 01. mars 2010.

93. 

Driftstilskudd til voksenopplæring. Tilskuddsordninger har liten etterspørsel. Rådmannen foreslår
å overføre avsatt tilskuddsbeløp på kr 28 000 for 2017 til Kommunalstyrets disposisjonskonto.
Eventuelle søknader vil bli behandlet og belastet fra denne konto.

94. 

Kulturtiltak og dagsturer for eldre på kr 50 000 overføres til bydelshusene ved Ungdom og fritid
som forvalter og tildeler midlene.

95. 

Kommunens kunst og kulturstipend er samlet i en pott og utlyses samtidig. Av utlysningen skal det
fremgå hva slags stipendordninger kommunen har (kulturstipend, sakprosastipend,
filmmanusstipend, og kunstkuratorstipend) og hvem som kan søke på hva. Det skal presiseres at en
eventuell tildeling av de ulike typene stipend årlig vurderes med utgangspunkt i mottatte søknader.
Rådmannen foreslår å bevilge kr 350 000 for 2017.

96. 

Kulturpris annonseres og vedtas av kommunalstyret etter forslag fra publikum. Rådmannen
foreslår å bevilge kr 50 000 for 2017.

97. 

Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Rådmannen foreslår å bevilge
totalt kr 2,877 mill. for 2017, og dette innebærer mindre omprioriteringer innenfor rammen.
Driftstilskudd til voksenopplæring kr 280 000 blir overført til kontoen. Rogaland kunstsenter og
Kunstskolen i Rogaland får kr 26 000 og kr 25 000 som finansieres ved reduksjon av posten
kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Driftstilskudd til

98. 
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kulturorganisasjoner økes med kr 80 000 og driftstilskudd til kor og korps økes med kr 120 000
Dette finansieres ved reduksjon av posten kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og
kulturprosjekter, jf. sak 18/10 i møte i Kommunalstyret for kultur og idrett den 01. mars 2010.

Tilskuddsordningen omfatter støtte til øvingsfellesskap innenfor musikk og scenekunst (f.eks.
PRODA), atelierfellesskap, felles produksjonsvirksomheter m.m. Rådmannen foreslår å bevilge kr
0,575 mill. for 2017. Reduksjonen på kr 275 000 fra 2016 skyldes at driftstilskudd til Stiftelsen
Grafisk Verksted er foreslått løftet ut og lagt på egen linje.

99. 

Tilskuddsordningen omfatter støtte til formidling av kunst etter søknad fra Stavanger
kunstmuseum (MUST), Kunsthall Stavanger (Stavanger kunstforening), Rogaland kunstsenter og
Kunstskolen i Rogaland. Rådmannen foreslår å bevilge kr 400 000 for 2017.

100. 

Diverse tilskudd

Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) søker om kr 200 000 til kurs og kompetanseutvikling.
For 2017 foreslås bevilget kr 180 000 til dette formålet.

101. 

PETRAD, stiftelse under OD søker om kr 210 000 til finansiering av utenlandsk deltaker på
PETRAD’s åtte ukers kurs innen petroleumsfag. PETRAD søker og mottar tilskudd over
statsbudsjettet til samme formål. For 2017 foreslås bevilget kr 190 000 til dette formålet.

102. 

Gladmatfestivalen søker om totalt kr 1,3 mill. For 2017 foreslås bevilget kr 1,155 mill.103. 

Studentersamfunnet Folken søker om kr 0,9 mill. til driftstilskudd. For 2017 foreslås bevilget kr 0,7
mill.

104. 

Kirkelig dialogsenter søker for 2017 om tilskudd på kr 450 000. For 2017 foreslås bevilget kr 400
000 til dette formålet.

105. 

STL – Stavanger samarbeidsrådet for Tros og livssynssamfunn søker om kr 100 000 i driftsstøtte til
aktiviteter og lønn til deltidsstilling koordinator. For 2017 foreslås bevilget kr 75 000.

106. 

Norges Døveforbund – søker om kr 200 000 til koordinatorfunksjon ved tegnspråktolking av
offentlige møter og arrangementer. For 2017 foreslås bevilget kr 180 000 til dette formålet.

107. 

Medlemsavgift/kontingent

Kontingent for deltakelse i ASSS-nettverk økes i henhold til ny avtale. For 2017 foreslås bevilget kr
313 000 til dette formålet.

108. 

Region Stavanger BA. Medlemskontingent kr 21 per innbygger. Justeres i henhold til Statistisk
sentralbyrås folketall i Stavanger pr 01.01.2016 (132 644 innbyggere per 01.01.2016). For 2017
foreslås bevilget kr 2,786 mill. til dette formålet.

109. 

Medlemsavgift for Nordsjøveien. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrås regulering for
medlemsavgifter. For 2017 foreslås bevilget kr 58 000.

110. 

Medlemsavgift til IS Fjordvegen Rute 13 er vedtatt i Formannskapet i 27. august 2015.
Medlemsavgiften er justert til kr 35 000. Det foreslås bevilget kr 35 000 for 2017.

111. 

Medlemsavgift Storby Marin – jfr. vedtak i FSK 21. februar 2013. Det foreslås bevilget kr 50 000 for
2017.

112. 

Norsk Pasientskadeerstatning – erstatningsutbetalingene på landsbasis i 2016 ligger på tilnærmet
samme nivå som i 2015. Tilskuddet fordeles etter innbyggertall. For 2017 foreslås bevilget kr 3,8
mill. til dette formålet.

113. 

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) søker om kr 5,30 per innbygger i 2017.
Fordelingsnøkkelen justeres hvert 5 år (01.01.16 – 132644), neste gang i 2020. For 2017 foreslås
bevilget kr 0,703 mill. til dette formålet.

114. 

Kommunalt råd/komite/tv-aksjon

Eldrerådet. Tilskudd til eldrerådet foreslås bevilget med kr 0,513 mill. for 2017.115. 
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Funksjonshemmedes råd. Tilskudd til funksjonshemmedes råd foreslås bevilget med kr 33 000 for
2017.

116. 

Innvandrerrådet. Tilskudd til Innvandrerrådet foreslås bevilget med kr 33 000 for 2017.117. 

17.mai komite. Det foreslås bevilget et tilskudd til 17.mai komiteen på kr 0,75 mill. i 2017118. 

Bidrag TV-aksjonen. Det avsettes kr 1 pr. innbygger i Stavanger kommune (pr.01.01.16 kr 132 644)
til kommunebidraget i 2017. Det foreslås bevilget kr 132 644 til dette formålet.

119. 

TV-aksjonen bydelene. Det avsettes kr 0,50 pr. innbygger i Stavanger kommune (pr.01.01.16 kr 132
644) i 2017. Det foreslås bevilget kr 66 322 i 2017.

120. 

Andre reservekonti

Rådmannen kan gi tilskudd på inntil kr 100 000 fra rådmannens disposisjonskonto etter søknad fra
humanitære organisasjoner, lokale lag og foreninger, kulturarrangement med mer. Hvert halvår
lages en rapport om bruken av midlene. Flere og økte medlemsavgifter, kontingenter og tilskudd
reduserer rådmannens disposisjonskonto. Tilskudd til TV-aksjonen i bydelene, kr 66 322 foreslås
bevilget fra denne konto. Disponibel ramme til behandling av løpende søknader på denne kontoen
blir i 2017 kr 1,07 mill. (etter reduksjon).

121. 

Tilskudd fra ordinær reservekonto kan søkes av lokale lag og organisasjoner til kultur, idrett og sosialt

arbeid. Søknadene behandles av formannskapet. Vedtatte tiltak for 2017 er opplistet i tabellen.

Næringsfondet reduseres fra kr 1,0 mill. til kr 500 000 på grunn av økt tilskudd til Altibox Norway
Chess og Mulighetsterminalen.

122. 

Mulighetsterminalen har søkt om driftsstøtte på kr 300 000 for 2017. Driften av
Mulighetsterminalen er lagt til Greater Stavanger, i samarbeid med NAV og Stavanger kommune. I
2016 fikk tiltaket et eget driftstilskudd på kr 300 000fra Stavanger kommune, i tillegg til gratis
lokaler og penger til møbler og teknisk utstyr. Det legges til grunn at Mulighetsterminalen skal
drives videre også i 2017. Eventuell fortsatt drift etter 2017 forutsettes evaluert i løpet av høsten
2017. Det foreslås å bevilge kr 300 000 fra Næringsfondet, som reduseres fra kr 0,8 mill. til kr 0,5
mill. som følge av denne bevilgningen.

123. 

Altibox Norway Chess har søkt om kr 1,0 mill. årlig i perioden 2017-2019, samt kr 0,5 mill. årlig til
Norway Summit. Formannskapet har vedtatt tilskudd på kr 0,8 mill. for 2017, kr 0,6 mill. fra ordinær
reservekonto og kr 200 000 fra Næringsfondet, jfr. FSK sak 15. september 2016. Næringsfondet
reduseres fra 1,0 mill. til kr 0,8 mill. som følge av denne bevilgningen.

124. 

Tour Des Fjords har søkt om årlig tilskudd kr 2,5 mill. i årene 2016-2018. Formannskapet har
vedtatt årlig kr 1,5 mill. til arrangementet i 2016-2018, jfr. FSK sak 24. september 2015.

125. 

Skape søker om kr 696 381 for 2017, jfr. Handlingsplan for 2016 – 2019. Tilskuddet baseres på
innbyggertall pr. 01.01.16 (132644), jfr. FSK sak 21. mai 2015, og det foreslås bevilget kr 696 381 til
dette formål.

126. 

Søknad om tilskudd til NM i Sjakk 2017 og 100 års jubileum Stavanger Sjakk-klubb i 2017 på kr
300 000. Det foreslås bevilget kr 200 000 til dette arrangementet i 2017.

127. 

KnowHow Ed Tech – konferansen 2017 søker om tilskudd på kr 350 000 Det foreslås bevilget kr
250 000 til dette arrangementet.

128. 

Disponibel ramme til behandling av søknader på ordinær reservekonto blir i 2017 kr 2,95 mill.129. 

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Beregningen for tilskuddssatsene blir som foregående år gjort gjennom å benytte regnskapstallene og

barnetallet i de kommunale barnehagene fra to år tilbake (2015). Gjennom statsbudsjettet for 2016 ble

beregningsmetoden endret, slik at pensjonskostnadene blir holdt utenfor denne beregningen, og

fastlegger et sjablongtillegg på 13 pst av lønnsutgiftene de kommunale barnehagene. Utgiftene blir
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deflatorjustert med 2,7 % for 2016 og 2,5 % for 2017.

Tilskuddssats for ikke-kommunale ordinære barnehager

De foreløpige beregnede satsene for ikke-kommunale ordinære barnehager for 2017 er beregnet til:

Rådmannen presiserer at forslag til satser er foreløpige.

Nasjonale kapitaltilskuddssatser, som publiseres senere i høst, er ikke inkludert.

Tilskuddssats for ikke-kommunale familiebarnehager og barnehager

Siste kommunale familiebarnehage ble avviklet august 2015. Kostnadene i kommunale

familiebarnehager er derfor ikke representative for den reelle kostnaden ved drift av familiebarnehager.

Rådmannen foreslår å videreføre bruken av de nasjonale tilskuddssatsene for familiebarnehagedrift.

 

 

Tilskuddssatser for 2017 eksklusive kapitaltilskudd  

Barn 0-2 år per år 186 823

Barn 0-2 år per måned 15 569

Barn 0-2 år per oppholdstime 86.5

Barn 3-6 år per år 90 444

Barn 3-6 år per måned 7 537

Barn 3-6 år per oppholdstime 41.9

Tabell 11.2 Tilskuddssatser for ikke-komunale barnehager
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RÅDMANNENS FORSLAG

1122  AAvvggiifftteerr,,  ggeebbyyrreerr  oogg  eeggeennbbeettaalliinnggeerr
Rådmannen foreslår følgende endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger i 2017:

12 Forslag til endringer i avgifter, gebyrer og
egenbetalinger i 2017

12.1 Vann- og avløpsgebyrer

12.2 Renovasjonsgebyr

12.3 Priser i svømmehaller

12.4 Feieavgift

12.5 Egenbetalingssatser for barns opphold i
barnehage

12.6 Egenbetalingssatser for skolefritidsordning
og Ungdom og fritid

12.7 Elevkontingent Stavanger kulturskole

12.8 Egenbetalingssatser for levekår

12.9 Gebyr for startlån

12.10 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver
etter matrikkelloven

12.11 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling

12.12 Gebyrregulativ for saksbehandling av
detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner
og konsekvensutredninger

12.13 Avgifter for gravlundtjenester

12.14 Eiendomsskatt

12.15 Piggdekkavgift

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 12 AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGER

1122  FFoorrssllaagg  ttiill  eennddrriinnggeerr  ii  aavvggiifftteerr,,  ggeebbyyrreerr  oogg
eeggeennbbeettaalliinnggeerr  ii  22001177

Rådmannen foreslår følgende endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger i 2017:

1. Vanngebyr og avløpsgebyr foreslås opprettholdt på samme nivå som 2016

2. Satser for renovasjonsgebyr foreslås økt med 2,0 %

3. Billettpriser i svømmehallene foreslås økt med om lag 14 %

4. Feieravgiften foreslås uendret i 2017

5. Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage blir fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember.

Egenbetalingssats for barns opphold i barnehager 2017 per måned for en 100 % plass er foreslått

økt til

kr 2 730

6. Betalingssats for skolefritidsordningen foreslås uendret i 2017.

Rådmannen foreslår at betalingssatsene for Fiks Ferigge Ferie (FFF) økes med kommunal deflator

på 2,5 %.

Egenandel døgnpris K46 2.etg foreslås økt med 2,5 % til kr 284

7. Elevkontingent for Stavanger Kulturskole foreslås økt med i gjennomsnitt 1,3 % per semester med

virkning fra 1.1.2017

8. Maksimalsats for betaling for langtidsopphold i sykehjem foreslås økt fra kr 40 131 per måned til kr

64 666 kr per måned.

Maksimal egenandel for aldershjem foreslås økt med 2,5 % til kr 41 134 per måned.

Timepris for praktisk bistand i hjemmet foreslås økt med 2,5 % til kr 441.

Abonnementsavgift for trygghetsalarm foreslås økt med 2,5 %

Egenandel på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter foreslås innført fra 2017.

Betaling for trygghetsavdeling foreslås økt med 2,5 %, avrundet til nærmeste 5 kroner.

Egenandel ved Lagård dag- og nattlosji foreslås økt med 2,5 % til kr 284 per døgn.

Betaling for måltider til dagsenterbrukere foreslås økt med 2,5 % sammenlignet med 2016.

Prisene vil da bli kr 49 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G

og kr 87 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

9. Rådmannen foreslår ingen endring av gebyret for startlån

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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10. Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven foreslås økt i snitt med 2,5 %

11. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling foreslås økt i snitt med 8 %

12. Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplaner, samt søknader om deling foreslås økt

med 2 %.

13. Det foreslås en økning av leie av kapell på gravlund til utenbys rekvirent fra kr 2 200 til kr 2 500

14. Eiendomsskattetakstene foreslås økt med 10 % for alle skatteobjekt (kontorjustering iht.

eiendomsskattelovens § 8A-4)

15. Rådmannen foreslår å innføre piggdekkavgift fra høsten 2017
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 12 AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGER

1122..11  VVaannnn--  oogg  aavvlløøppssggeebbyyrreerr

I budsjettet for 2017 foreslås det uendrede gebyrer på både vann og avløp. Dekningsgraden i

rådmannens forslag er for vannverket 93,5 % og for avløpsverket 100,7 %

Manglende dekningsgrad blir dekket inn av opparbeidede fond fra tidligere år.

1122..11..11  GGeenneerreelltt  oomm  ggeebbyyrrggrruunnnnllaaggeett

Generelt om gebyrgrunnlaget

Gebyrene baseres på at inntektene for henholdsvis vann- og avløpsverket ikke skal overskride

gebyrgrunnlaget.

Gebyrgrunnlaget består av utgifter til:

Administrasjon, etc.

 Drift og vedlikehold

 Betjening av investert kapital

Betaling til IVAR for vann- og avløpstjenester

Selvkostberegningene gjøres etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om

selvkostberegninger i kommunene. For størstedelene av VA-anleggene legges det til grunn en

avskrivningstid på 40 år. Avskrivningen er lineær.

Rentene på restkapitalen er den samme som 5-årig swap rente + 0,5 %. For inntektsåret 2017 er denne

renten 1,52 % (1,02 % + 0,5 %)

1122..11..22  BBeerreeggnniinngg  aavv  ggeebbyyrrggrruunnnnllaaggeett

Gebyrgrunnlaget fremgår av budsjettet:

Vannverket

Funksjon 340; produksjon av vann. Det vil si kjøp av vann fra IVAR.

Funksjon 345; Distribusjon av vann

Avløpsverket

Funksjon 350; avløpsrensing.

Funksjon 353; avløpsanlegg, innsamling av avløpsvann

Funksjon 345 og 353 vises med følgende oppdeling: Lønn for VA- verkets egen administrasjon, drift og

vedlikehold samt overføringer til administrasjonen og kapitalkostnader.

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

Beregning av gebyrgrunnlag 2017 2017 2018 2019 2020  

Vannverket          
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 Prisen for vann og prisen for avløp er uendret i 2017. Alle priser er eksklusiv MVA.

1122..11..33  ÅÅrrssggeebbyyrreerr

Vann

a) Ubebygde eiendommer:

Inntil bystyret vedtar noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 4,36 per m2 brutto gulvareal pr år

c) Det mengdevariable leddet:

Beregning av gebyrgrunnlag 2017 2017 2018 2019 2020  

Fastledd, IVAR 19 120 21 645 23 493 27 219  

Mengdevariabelt ledd, IVAR 27 234 29 750 31 304 35 568  

Bemanningsøkning iht. Hovedplan 1 400 1 750 2 100 2 450  

Driftsutgifter/generell prisstigning 35 725 36 454 37 197 37 956  

Avskrivinger 19 735 20 416 20 991 21 519  

Renter restkapital 8 318 8 811 9 183 9 510  

Gebyrgrunnlag 111 532 118 826 124 268 134 222  

Foreslåtte inntekter −104 297 −114 727 −119 942 −132 979  

Dekningsgrad 0,94 % 0,97 % 0,97 % 0,99 %  

           

Avløpsverket          

Avløpsrensing IVAR 93 630 97 118 100 414 102 715  

Bemanningsøkning iht Hovedplan 1 400 1 750 2 100 2 450  

Driftsutgifter/generell prisstigning 41 799 42 679 43 577 44 493  

Skadedyrbekjempelse 750 750 750 750  

Avskrivninger 39 756 40 675 41 503 42 115  

Renter restkapital 15 091 15 626 16 144 16 571  

Gebyrgrunnlag 192 426 198 598 204 488 209 094  

Foreslåtte inntekter −193 841 −193 841 −193 841 −196 167  

Dekningsgrad 1,01 % 0,98 % 0,95 % 0,94 %  

Tabell 12.1 Beregning av gebyrgrunnlag 2017
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Prisen er kr 3,36 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et

stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2

Avløp

a) Ubebygde eiendommer:

Inntil bystyret vedtar noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 8,24 per m2 brutto gulvareal per år.

c) Det mengdevariable leddet:

Prisen er kr 6,61 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et

stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2.

1122..11..44  VVaannnnmmåålleerrlleeiiee

Alle abonnenter med vannmåler skal betale en årlig leie. Prisen for leie er:

1122..11..55  SSllaammggeebbyyrr

Eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp, betaler et utlignet gebyr for slam kr 29,46.

Eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløp, betaler gebyr for slam kr 646,37.

1122..11..66  TTiillkknnyyttnniinnggssggeebbyyrreerr

Vann

Gebyret for tilknytning er kr 2 539 + kr 2,36 pr m2 brutto gulvareal.

Avløp

Gruppe I: kr 41,12 pr m2 brutto gulvareal.

Vannmålerleie Pris (kr) Horisontal Vertikal

20 mm (3/4”) 171 190 mm 105 mm

25 mm (1”) 206 260 mm 150 mm

40 mm (1 1/2”) 272 300 mm 200 mm

50 mm (2”) 453 200 mm 200 mm

50 mm Woltmannmåler 1 014 270 mm  

80 mm 1 274 300 mm  

100 mm 1 507 360 mm  

150 mm 1 691 500 mm  

200 mm 2 539 350 mm 350 mm

Tabell 12.2 Årlig vannmålerleie
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Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, allerede har betalt full refusjon for

opparbeidelse av hele feltet, vei, vann, avløp samt ledninger til feltet.

Gruppe II: kr 101,50 pr m2 brutto gulvareal.

Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, bare delvis har betalt og/eller dekket

noen av kostnadene til forsterkning av eksisterende offentlig ledningsnett.

Gruppe III: kr 200,80 pr m2 brutto gulvareal.

1. Gjelder for eksisterende bebyggelse som ved fremføring av offentlig avløp gis

tilknytningsmuligheter til denne.

2. Gjelder for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avløp, og som ikke er pålagt

refusjon for dette.

1122..11..77  OOppppmmøøttee

For oppmøte betales kr 250.
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 12 AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGER

1122..22  RReennoovvaassjjoonnssggeebbyyrr

Finansiering av husholdningsrenovasjon underligger det såkalte selvkostprinsippet. Utgiftene til

renovasjon skal dekkes via gebyr, og regnskapene skal – sett over en fireårsperiode – gå i balanse.

Renovasjonsgebyret for 2017 foreslås økt fra 2016 nivå med 2,0 %.

Fra 2015 til 2016 var økningen i renovasjonsgebyret 1,5%, som var ca halvparten av lønns- og

prisstigningen hos våre tjenesteytere. Driftskostnadene for innsamling av avfall i 2017 forventes å øke

moderat, i størrelsesorden 2,5 – 3,0%. Imidlertid vil behandlingskostnadene øke betydelig mer, særskilt

på grunn av gjenstående avskrivning på Hogstad komposteringsanlegg. I tillegg må

renovasjonsbudsjettet dekke inn 25% av årskostnaden til giftfri bekjemping av rotter.  En del av de

forventede merutgiftene i 2017 dekkes med midler fra renovasjonsfondet.

Renovasjonen i Stavanger har som mål å være blant de tre billigste byene i landet når det gjelder

standard renovasjonsgebyr.

1122..22..11  BBeerreeggnniinngg  aavv  ggeebbyyrrggrruunnnnllaagg

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

Beregning av gebyrgrunnlag 2017 (i kr) 2017

Kapitalkostnader

Avskrivninger 4 019 000

Renter restkapital 543 000

Sum kapitalkostnader 4 562 000

Drift og vedlikehold

Kjøp fra IVAR IKS 60 200 000

Egenregiavtale med Renovasjonen Egenregi AS 57 710 000

Hovedpost 0 (lønn) 5 935 000

Drift/vedlikehold (fratrukket internkjøp) 21 615 000

Internkjøp 1 020 000

Kapitalkostnad 4 562 000

Skadedyrbekjempelse 750 000

Gebyrgrunnlag 151 792 000

Tabell 12.3 Beregning av gebyrgrunnlag for 2017
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Gebyrsystemet er i samsvar med renovasjonsforskriftens § 11.

I henhold til ovenstående redegjørelse foreslår rådmannen følgende endringer: mht. renovasjonsgebyr

for 2017:

Satsene for renovasjonsgebyr økes med 2,0 % fra 2016 til 2017

Renovasjonsgebyrene differensieres i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift slik:

Beregning av dekningsgrad (forhold mellom gebyrinntekter og gebyrgrunnlag):

Foreslåtte inntekter 2017: kr 147 025 000

Dekningsgrad: kr 147 025 000 / kr 151 792 000 = 96,8 %

Differansen dekkes gjennom bruk av midler fra renovasjonsfondet.

1122.. 22.. 22  GGeebbyyrrssttrruukkttuurr

Renovasjonsgebyrene i Stavanger kommune er splittet opp i et grunngebyr og en volum- avhengig 

(variabel) del basert på restavfallsbeholderens størrelse.

Gebyrsammensetningen for 2017 blir derved slik for følgende typiske abonnement (ekskl. mva., 

kronebeløp pr. husholdning):

Gebyrstruktur (i kr)

Abonnementstype Fast Variabel Sum

Liten 932 1 046,50 1 978,50

Standard 932 1 371 2 303

Dobbel 932 2 168 3 100

Storhusholdning 932 5 329,50 6 261,50

Bruksdel-nedgravde containere 932 1 346 2 278

Tabell 12.4 Gebyrsammensetning

Pkt. Gebyrdel 80 l beholder 120 l beholder 240 l beholder 660 l beholder

A Fast gebyrdel 932 932 932 932

B Variabel gebyrdel (restavfall) 1 046,5 1 371,0 2 168,0 5 329,5

C Fellesabonnement
Ved fellesabonnement ilegges hver husholdning en fast gebyrdel etter pkt. A, samt
variabel gebyrdel i forhold til hver husholdnings andel av antall og størrelse på
beholdere iht. pkt. B.

D Hjemmekompostering
1) For abonnenter som komposterer hjemme iht. § 6 i renovasjonsforskriften,
innrømmes en gebyrreduksjon på 20% av samlet gebyr (fast og variabel del) i
individuelt eller fellesabonnement. Brun dunk må da være inndratt.
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2) Det gis dessuten en rabatt på kommunens kompostbeholder og tilbud om gratis
tilkjøring av beholderen. Prisen på beholderen settes til kr 1 600. Prisen på pent
brukt beholder settes til kr 800.

E Dobbel tømmefrekvens
Abonnenter som ønsker dobbel hyppighet for tømming av beholdere som fast
ordning, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen samt et gebyr på kr 100
pr. oppmøte i «mellomukene».

F
Henteordning for glass-/ metall-
og plastemballasje

Borettslag, sameier o.l. som ønsker egen henteordning for plast og glass/metall,
tilbys en egen tømmeordning. Prisen pr. tømming pr. beholder er for
plastemballasje følgende:
80 liters beholder: kr 14
120 liters beholder: kr 20
240 liters beholder: kr 30
660 liters beholder: kr 50
Sekk med plast: kr 12
Tømming av beholdere for glass-/metallemballasje er gratis.

G
Tømming av nedgravde
containere

Kr 414 pr. tømming, uansett avfallsfraksjon, for borettslag og sameier som selv har
investert i containeranlegg. I områder der Stavanger kommune har investert i
nedgravde containere, betaler husholdningsabonnenten en variabel gebyrdel
(bruksdel nedgravde) på kr 1 319,50. Tilknyttede næringsdrivende betaler en
årspris på hhv. kr 2 020, kr 3 810 eller kr 8 437, avhengig av bedriftens størrelse.

H Bruk av kompaktor
Hver kompaktor-beholder (600 liter) for restavfall prissettes lik to vanlige
restavfallsbeholderer på 660 liter

I Bytte av avfallsbeholder Kr 180 per byttet beholder. Bytte av ødelagte beholdere er gratis.

J Kjøp av ekstra sekker

Sekk for papir: kr 24
Sekk for bioavfall: kr 28
Sekk for restavfall: kr 37
Sekkeprisen inkluderer kostnadene for henting og behandling av avfall.

K Trilletjenester for spann

For borettslag og sameier tilbys en tjeneste der abonnenten slipper å sette
beholderne fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei. Trillingen av spann
utføres av renovatørene. Prisene er oppgitt pr. beholder og tømmedag.
Avstand til kjørbar vei i meter: kr 1,80 per meter
Ulempetillegg terskel: kr 1,80 per terskel
Ulempetillegg ramper: kr 3,20 per meter høydeforskjell
Ulempetillegg trapper: kr 3,20 per trinn
Nøkkelservice (låste dører/porter): kr 15 per dør og tømmedag

L Låsbare spann Tillegg på kr 90 per beholder per år. Dette gjelder også brannsikre spann med lås.

M

Gebyrregulativ for kommunal
behandling av forurenset-
grunn-saker (iht. bystyrevedtak
6.12.2004)

For behandling av saker om graving i forurenset grunn er det et differensiert
gebyrsystem:
a) Mindre saker av enkel karakter: kr 12 000
b) Mellomstore saker: kr 18 500
c) Store, kompliserte saker: kr 25 000

Tabell 12.5 Renovasjonssgebyr. Alle beløp eksklusive merverdiavgift
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 12 AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGER

1122..33  PPrriisseerr  ii  ssvvøømmmmeehhaalllleerr

Formannskapet vedtok i sak 13/631 en gradvis økning av billettpriser i svømmehallene fra 2013 nivå til

tilsvarende nivå som benyttes i Oslo og Bergen i år 2018. Rådmannen foreslår følgende prisøkning.

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

Priser (i kr) 2016 2017 2018 2019 2020

Enkeltbillett til barn/honnør 36 41 45 45 45

Enkeltbillett til voksne 65 75 85 85 85

Klippekort, 10 klipp, til barn/honnør 280 320 360 360 360

Klippekort, 10 klipp, til voksne 500 580 680 680 680

Halvårskort til barn/honnør 670 770 860 860 860

Halvårskort til voksne 1 270 1 470 1 670 1 670 1670

Halvårskort til familie 1 855 2055 2 255 2 255 2255

Tabell 12.6 Priser i svømmehaller 2017
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« 12 AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGER

1122..44  FFeeiieeaavvggiifftt

Feiing og tilsyn tilbys alle eiendommer med bygning(er) med pipe og ildsted og er en lovpålagt og

avgiftsbelagt tjeneste. Tjenestens primære funksjon er å forebygge boligbrann.

Det feies etter behov, og tjenesten innebærer besøk av feier for kontroll og eventuell feiing av pipe

minimum hvert 4. år. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av ildsted og pipe, rådgiving om

brannsikkerhet og rømningsveier, samt bruk og vedlikehold av røykvarslere og slukningsmidler. Tilsynet

utføres av en feier og tilbys utført hvert 4. år.

Feieravgiften er i 2016 kr 290 per pipeløp. Avgiften foreslås uendret i 2017.

Feiertjenesten drives etter selvkost.

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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« 12 AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGER

1122..55  EEggeennbbeettaalliinnggssssaattsseerr  ffoorr  bbaarrnnss  oopppphhoolldd  ii  bbaarrnneehhaaggee

1122..55..11  FFoorreellddrreebbeettaalliinngg

Foreslått foreldrebetaling per år

Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage blir fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember.

Prisen for en full plass i barnehage er foreslått til kr 30 030 per år. Betalingen i kommunale barnehager

fordeles forskuddsvis over 11 betalingsterminer. August er betalingsfri. Ikke-kommunale barnehager

fordeler betalingen på 11 eller 12 terminer.

Kost- og turpenger og eventuelt bleiepenger kommer i tillegg.

1122..55..22  MMooddeerraassjjoonnssoorrddnniinnggeerr

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon trekkes fra prisen fra og med barn nummer to i barnehage, og beregnes etter at

prisen er justert for eventuell inntektsmoderasjon. Moderasjonen trekkes fra av barnehageeier, og det er

derfor ingen søknadsprosess. Barn nummer to i barnehage får 30 % søskenmoderasjon mens det er 50 %

moderasjon fra barn nummer tre.

Moderasjon på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid

Utover makspris skal ingen familier betale mer for én barnehageplass i ett år enn seks prosent av

husstandens samlede kapital- og personinntekt. Det betyr at familier med mindre enn kr 500 500 i

samlet inntekt har rett på moderasjon i foreldrebetalingen.

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

Plasstype inntil
100 %

45 timer
80 %

36 timer
60 %

27 timer
50 %

22,5 timer
40 %

18timer
20 %

9 timer
Barnepark

Betaling totalt per måned
(i elleve måneder)

2 730 2 184 1 638 1 365 1 092 546 546

Betaling per år 30 030 24 024 18 018 15 015 12 012 6 006 6 006

Tabell 12.7 Foreldrebetaling barnehage per år

Søskenmoderasjon Moderasjon i prosent  

Avslag i pris for det eldste barnet 0 %  

Avslag i pris for det neste barnet 30 %  

Avslag i pris for ytterligere søsken 50 %  

Tabell 12.8 Søskenmoderasjon
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Familier med samlet inntekt under kr 428 000 har i tillegg rett på gratis kjernetid og betaler maks tre

prosent av husstandens samlede kapital- og personinntekt i foreldrebetaling. Stavanger kommune tilbyr

gratis kjernetid også til barn under fire år. Familier med samlet inntekt under kr 185 152 har fritak fra

foreldrebetaling.

Bortfall av moderasjon i foreldrebetaling for spesialpedagogisk hjelp

Stortinget har vedtatt nye regler om barn som har rett på spesialpedagogisk hjelp. Fra 1. august 2016 er

retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig

alder flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven. De nye reglene følger av barnehagelovens

paragrafer 19a-19h. Dette innebærer at fritak for foreldrebetaling for timer med spesialpedagogisk

hjelp faller bort. Foreldre som får vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 1. august får ikke fritak for

timene. Foreldre som allerede har fått vedtak for barnehageåret 2016/2017 etter gammelt regelverk,

har krav på fritak så lenge vedtaket gjelder. Spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring skal fortsatt

skal være gratis.

Varighet

Moderasjon innvilges for inntil ett år om gangen. Satsene er gjeldende fra 1.1.2017.

Prosedyre ved søknad om moderasjon

Foresatte har selv ansvar for å søke om moderasjon. Det må søkes på ny for hvert år. Elektronisk

søknadsskjema finnes på Stavanger kommunes hjemmesider. Høyeste sats vil bli krevd inntil vedtak om

moderasjon foreligger. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft innvilges ikke. Det er ikke

nødvendig å søke om søskenmoderasjon– denne vil bli innvilget automatisk.

Søknad om moderasjon leveres til barnehagen som oversender søknaden til Oppvekstservice, Stavanger

kommune, som er saksbehandlende instans.

1122..55..33  RReeffuussjjoonnssoorrddnniinngg  ffoorr  iikkkkee--kkoommmmuunnaallee  bbaarrnneehhaaggeerr

Stavanger kommune gjør vedtak om moderasjoner også for barn i ikke-kommunale barnehager.

Barnehagene vil blir orientert om hvilke betalingssatser som er gjeldende. Tapt foreldrebetaling vil bli

automatisk refundert barnehagene.
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 12 AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGER

1122..66  EEggeennbbeettaalliinnggssssaattsseerr  ffoorr  sskkoolleeffrriittiiddssoorrddnniinngg  oogg
UUnnggddoomm  oogg  ffrriittiidd

1122..66..11  SSkkoolleeffrriittiiddssoorrddnniinnggeenn  ((SSFFOO))

Rådmannen foreslår at betalingssatsene for opphold i skolefritidsordningen for høsten 2016 videreføres

våren og høsten 2017. Betalingssatser for 2017 er:

Betalingen fordeles over 11 terminer. I tillegg kommer matpenger ved enkelte ordninger.

Det er anledning til å søke om 60 % friplass eller moderasjon for 100 % plass for familier med lav inntekt.

De som tilfredsstiller inntektskravene vil i perioden 01.01 – 31.12 kunne få redusert avgiften på 100 %

plass fra kr 2 855 per måned til kr 890 per måned. Dette er differansen mellom en 100 % plass og en 60

% plass.

Søskenmoderasjonsordningen videreføres. I praksis betyr det 25 % søskenmoderasjon fra og med 2.

barn i skolefritidsordningen. Moderasjonen beregnes av laveste plass-størrelse.

1122..66..22  UUnnggddoomm  oogg  ffrriittiidd

Fiks Ferigge Ferie

Fiks Ferigge Ferie (FFF) er Stavanger kommunes aktivitetstilbud til barn og unge i skolens sommerferie.

Tilbudet består av ferieklubber med base i kommunens bydelshus, sommerleirer på Vier, og

sommerskole i Lundsvågen.

Rådmannen foreslår at betalingssatsene Fiks Ferigge Ferie (FFF) økes med kommunal deflator på 2,5 %.

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

Plass Periode Månedspris

100 % 01.01 - 31.12 2 855

60 % 01.01 – 31.12 1 965

Tabell 12.9 Månedspris SFO, 2017

Type tilbud Pris egenandel 2016 Pris egenandel 2017  

Ferieklubb 1 745 1 789  

Sommerleir 2 775 2 844  

Sommerskole 2 260 2 317  

Tabell 12.10 Egenandel Fiks Ferigge Ferie
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K46

K46 er et hjelpetilbud for unge med rusproblemer i alderen 16 – 25 år, der målet er å gi unge en mulighet

til et liv uten avhengighet av rusmidler. K46 har to avdelinger; 1.etg er et lavterskel dag/kveldstilbud

der det legges vekt på veiledning, og 2.etg som er et heldøgnstilbud med 5 plasser, for ungdom som

venter på langvarig behandling, bolig og/eller andre hjelpetiltak.

Egenandel døgnpris K46 2.etg økes med 2,5 % til kr 284.

Bydelshus

Lokaler i kommunens bydelshus brukes gebyrfritt av forskjellige frivillige lag og organisasjoner, og leies

ut etter gitte satser til arrangementer i privat regi.

 

Type arrangement/leietaker    Pris  

Private barneselskaper   500 pr gang  

Private arrangement Hverdager under 3 timer 330 pr time  

Private arrangement Hverdager over 3 timer 1 320 pr gang  

Private arrangement Kveldstid fre- lør- eller søndag 1 320 pr gang  

Private arrangement Hele dagen fre- lør- eller søndag 1 925 pr dag  

Private arrangement Hele helgen 3 850 pr helg  

Klassefester o.l. regi av FAU/elevråd/skole   0  

Frivillige lag og organisasjoner   0  

Møter kommunale etater i bydelen   0  

Fast lagerplass for brukere av bydelshuset   750 pr år  

Frisør / fotpleier   50 pr time  

Privat næringsvirksomhet Fast kontorplass 3 450 pr måned   

Organisasjoner Fast kontorplass 2 000 pr måned   

Ungdomsorganisasjoner u/ansatt Fast kontorplass 750 pr måned   

Ungdomsorganisasjoner m/ansatt Fast kontorplass 1 500 pr måned   

Frivillige ungdomsgrupper Kontortilgang 250 pr 6 timer/uke   

Frivillige ungdomsgrupper Kontortilgang 150 pr 3 timer/uke   

Tabell 12.11 Gebyrer ved leie av lokaler i kommunens bydelshus
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1122..77  EElleevvkkoonnttiinnggeenntt  SSttaavvaannggeerr  kkuullttuurrsskkoollee

Rådmannen foreslår at kontingentsatsene for Stavanger Kulturskole økes i snitt med 1,3 % til følgende

beløp med virkning fra 1.januar 2017:

Søskenmoderasjon

Det er 25 % søskenmoderasjon for elever i kulturskolen. Moderasjonen gjelder billigste kontingent og på

tvers av tilbudene.

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

Aktivitet Pris 2016 Foreslått pris 2017 Endring i kr  

Instrumental-/vokalundervisning 3 650 3 700 50  

Musikk fra livets begynnelse 3 250 3 300 50  

Musikklek 3-4-5 år 3 250 3 300 50  

Kulturkarusellen 1 & 2 klasse
(inkl. 100,- i materiell)

3 350 3 400 50  

Kulturskolekor 3 250 3 250 0  

Lørdagsskolen instrument 7 300 7 400 100  

Barnedans (nybegynnere) 3 250 3 300 50  

Dansepartier 3 650 3 700 50  

Talentklasse dans 6 900 7 100 200  

Bilder/visuelt/fotobehandling (inkl. materiell) 3 970 3 970 0  

Drama/teater (inkl. Materiell) 3 970 3 970 0  

Drama/teater voksen 7 580 7 580 0  

Samspill 1 200 1 250 50  

Tabell 12.12 Elevkontingent Stavanger kulturskole 2017

349



RÅDMANNENS FORSLAG
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1122..88  EEggeennbbeettaalliinnggssssaattsseerr  ffoorr  lleevveekkåårr

1122..88..11  BBeettaalliinngg  ffoorr  llaannggttiiddssoopppphhoolldd

Beregning av egenandel er regulert av forskrift om egenandel for opphold i institusjon mv. som er

fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i Lov av 24.juli 2011 nr.30 om kommunale

helse- og omsorgstjenester m.m. Av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp beregnes 75 %, fratrukket et

fribeløp på kr 8 000, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 8 000 er

justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2017.

Med bakgrunn i sak 16/12795 «Beregning av egenandel for langtidsplass ved sykehjem» behandlet av

Stavanger Bystyre 13.06.2016 foreslås følgende endring knyttet til betaling for langtidsopphold ved

institusjon fra 01.01.2017.

Endring i maksimal egenandel:

Maksimal egenandel for sykehjem foreslås økt fra kr 40 131 per måned til kr 64 666 kr per måned.

Maksimal egenandel for aldershjem foreslås økt med 2,5 % til kr 41 134 per måned.

Endring i fradragstid knyttet til boutgifter:

Fradrag i egenandel knyttet til boutgifter gjelder i en begrenset periode etter innflytting i institusjon.

Boutgifter er kommunale avgifter, strøm, forsikring og husleie. Gjeldsrenter som tilfaller den enkelte

beboer dekkes utenom iht. forskriftene og omtales derfor ikke som boutgift i denne sammenheng.

Det foreslås å endre fradragstiden fra 100 % av overnevnte utgifter i 6 måneder til 85% i 3 måneder.

Samtidig foreslås det at første måned på langtidsplass blir gratis uavhengig av tidligere liggetid på

institusjon med mindre det er forflytning mellom ulike langtidsplasser. Tidligere har det vært praktisert

at første måned på langtidsplass har vært gratis dersom beboeren ikke har benyttet andre

institusjonstilbud over 60 dager inneværende år.

1122..88..22  BBeettaalliinngg  ffoorr  ssyykkeehhjjeemmssoopppphhoolldd  ii  SSppaanniiaa

Opphold på disse plassene omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og

omsorgstjenester. Betaling for oppholdet varierer avhengig av om brukeren er hjemmeboende eller

langtidspasient på alders- eller sykehjem. For hjemmeboende er satsen satt lik maksimalsats for

korttidsopphold på sykehjem, som er på kr 155. Langtidsbeboere fortsetter å betale sitt faste vederlag

for opphold. I tillegg må brukere betale reise og en andel av reiseforsikringen via kommunen. Satsene

justeres i tråd med endring i forskrift.

1122..88..33  BBeettaalliinngg  ffoorr  kkoorrttttiiddssoopppphhoolldd

Korttidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og

omsorgstjenester. Satsen er kr 155 og er justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2017. Forskriftene

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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sier videre at hvis en bor mer enn 60 døgn på korttidsopphold i løpet av et år, kan betaling kreves etter

reglene for langtidsopphold.

 

1122..88..44  BBeettaalliinngg  ffoorr  oopppphhoolldd  ppåå  oovveerrggaannggssppllaassss  ffoorr
uuttsskkrriivvnniinnggsskkllaarree  ppaassiieenntteerr  ffrraa  ssppeessiiaalliisstthheellsseettjjeenneesstteenn

Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som trenger tjenester fra

kommunehelsetjenesten, kan i en periode ha behov for opphold på overgangsplass på sykehjem inntil

pasientens behov for kommunalt tjenestetilbud er avklart. Betaling for opphold på overgangsplass er i

henhold til døgnsats for korttidsopphold, kr 155 per døgn, uavhengig av oppholdets lengde. Satsen er

justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2017.

1122..88..55  BBeettaalliinngg  ffoorr  ddøøggnnoopppphhoolldd  øøyyeebblliikkkkeelliigg  hhjjeellpp

I henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 andre ledd punkt b,

kan det ikke kreves egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om

døgnopphold øyeblikkelig hjelp.

1122..88..66  BBeettaalliinngg  vveedd  LLaaggåårrdd  ddaagg--  oogg  nnaattttlloossjjii

Prisen foreslås økt med 2,5% til kr 284 per døgn.

1122..88..77  BBeettaalliinngg  vveedd  ddaaggsseenntteerrttiillbbuudd

Dagsenter for brukere med reduserte kognitive funksjoner

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 80, tilsvarende Forskrift om egenandel for

kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er uendret fra 2016 i tråd med forslag til statsbudsjett

for 2017.

Andre dagsenter

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 80, tilsvarende forskrift om egenandel for kommunale

helse- og omsorgstjenester. Satsen er uendret fra 2016 i tråd med forslag til statsbudsjett for 2017. I

tillegg betales det for måltider. Rådmannen foreslår å øke betaling for måltider med 2,5 % til kr 49 for

dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og til kr 87 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over

2G.

Avtalte dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet innen 24 timer på forhånd.

1122..88..88  BBeettaalliinngg  ffoorr  pprraakkttiisskk  bbiissttaanndd  ii  hhjjeemmmmeett

Dette er betaling i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11.2 «Vederlag for

Nettoinntekt Pris per opphold 2017 (i kr)  

Under 2G (0 – 185 152) 129  

Over 2G (>185 152) 167  

Tabell 12.13 Pris per opphold ved dagsenter inkludert måltider
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helse- og omsorgstjeneste» og forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8

«Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser for praktisk bistand og opplæring». Det kreves ikke

betaling for pleie.

Stavanger kommune krever tilsvarende maksimal betalingssats for husstander med inntekt under 2G,

det vil si kr 200 per måned. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift, og er omtalt i statsbudsjettet

for 2017.

Rådmannen foreslår å øke timesatsen med kommunal deflator for 2017 på 2,5 %, fra kr 430 til kr 441 fra

1.1.2017. Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelpen per time tillagt 10 %

administrasjon, og er det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en

tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av

inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale

mer enn kr 200 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har rådmannen lagt til

grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 200 per måned for

hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

Abonnementsordningen for tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand og opplæring i henhold til Lov

om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 punkt 6b.

Abonnementsavgiften avhenger av husstandens nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning, og av
om noen i husstanden mottar hjelpestønad til hjelp i huset. Det tas også hensyn til utenlandsk
pensjon som ikke inngår i nettoinntekten. Eventuelt omsorgslønnsbidrag i nettoinntekten trekkes
fra.

1. 

Timesats for hjemmehjelp: kr 441. Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2017:2. 

Med G menes grunnbeløp i folketrygden (1G = 92.576 per 1.5.2016). Nettoinntekt er inntektsgrunnlag

ved siste ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr

200 per måned.

1122..88..99  AAbboonnnneemmeennttssaavvggiifftt  ffoorr  ttrryygggghheettssaallaarrmm

Abonnementsavgift for trygghetsalarm foreslås økt med 2,5 % 1.januar 2017. Helse- og

omsorgsdepartementet sendte 13.desember 2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning

som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av

inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale

mer enn 200 kroner per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har rådmannen

lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler 200 kroner per

måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

Nettoinntekt Maksimal månedssats (i kr)  

Under 2G (0 – 185 152)                             200  

2G - 3G (185 152 – 277 728)                   797  

3G - 4G (277 728 – 370 304)    1 530  

Over 4G (> 370 304)                             3 060  

Tabell 12.14 Betaling for hjemmehjelp
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1122..88..1100  VVaakkssiinnaassjjoonnssggeebbyyrr

Rådmannen foreslår å øke satsene med 2 % Vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise vil fra 1.januar 2017 bli som
følger:

1122..88..1111  IInnnnfføørriinngg  aavv  eeggeennaannddeell  ppåå  ffyyssiiootteerraappii  lleevveerrtt  aavv
ffaassttlløønnnneeddee  ffyyssiiootteerraappeeuutteerr

Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjett å endre egenandelsordningene på fysioterapitjenesten.

Med forbehold om at forslaget blir vedtatt av stortinget foreslår rådmannen å innføre egenandeler på

fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter etter gjeldende satser vedtatt fra 1.juli 2016. Det vil

være utfordrende å innføre dette fra 1.januar 2017 da det krever tilrettelegging for dette i fagsystemet.

Dette vil derfor innføres på det tidspunktet det er praktisk mulig.

Nettoinntekt Månedssats (i kr)

Under 2G (0-185 152) (inkl. ev praktisk bistand)                200

2G– 3G (185 152–277 728) 285

Over 3G (277 728)         570

Tabell 12.15 Abonnementsavgift for trygghetsalarm

Konsultasjon Pris

Konsultasjon første gang voksne kr 320 + vaksine

Oppfølgingskonsultasjon voksne kr 220 + vaksine

Konsultasjon barn 2 - 16 år kr 220 + vaksine

Barn under 2 år Betaler kun for vaksine

Studenter 10 % rabatt på konsultasjonsgebyr

Familiegruppe på tre
eller flere over 16 år

Hver tredje person betaler andregangs
konsultasjonsgebyr. Dette gjelder ved ny reise.

Tabell 12.16 Vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise

Fysioterapitjenester Pris (kr)

Undersøkelse inntil 30 minutter 170

Behandling hos fysioterapeut

20 minutter 98

30 minutter 154

40 minutter 191

60 minutter 242

90 minutter 300
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1122..88..1122  AArrbbeeiiddssrreeiissee

Transport «arbeidsreise» er foreslått økt fra kr 23 til kr 24 per tur fra 1.januar 2017.

1122..88..1133  BBeettaalliinngg  ffoorr  oopppphhoolldd  vveedd  ttrryygggghheettssaavvddeelliinngg

Opphold ved trygghetsavdeling er ikke hjemlet i forskrift om egenandel for kommunale helse- og

omsorgsavdelinger. Pris for opphold ved trygghetsavdeling kan derfor overstige pris for korttidsopphold

i institusjon, som er hjemlet i forskrift.

Prisen foreslås økt med 2,5 % fra 01.januar 2017, avrundet til nærmeste femkrone:

Fysioterapitjenester Pris (kr)

Behandling i grupper

30 minutter 55

60 minutter 97

90 minutter 138

Annet

Utskrift/kopiering av pasientjournal 85

Ekspedisjonsgebyr 59

Tabell 12.17 Egenandel på fysioterapi

Nettoinntekt Pris per døgn

Under 2 G (0 – 185 152) 335

2G – 3G (185 152 – 277 728)             410

Over 3G (over 277 728) 495

Tabell 12.18 Betaling for opphold ved trygghetsavdeling
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 12 AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGER

1122..99  GGeebbyyrr  ffoorr  ssttaarrttllåånn

Rådmannen foreslår ingen endring av gebyret for startlån som videreføres på kr 1 500

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 12 AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGER

1122..1100  GGeebbyyrrrreegguullaattiivv  ffoorr  ffoorrvvaallttnniinnggssooppppggaavveerr  eetttteerr
mmaattrriikkkkeelllloovveenn

Rådmannen foreslår ingen endring av gebyret for startlån som videreføres på kr 1 500

1122..1100..11  OOpppprreettttiinngg  aavv  mmaattrriikkkkeelleennhheett

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven foreslås økt i snitt med 2,5 %.

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes et 1/2 gebyr etter dette pkt.

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende

reduksjoner i gebyret:

For store eiendommer (fradelinger) som skal deles opp senere, beregnes 1/2 gebyr

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

Gebyr for oppretting av grunneiendom
og festegrunn (i kr)

 

Areal fra 0 – 500 m² 23 000

Areal fra 501 – 2000 m² 25 100

Areal fra 2001 m² –
økning pr. påbegynt da.

2 200

Tabell 12.19 Gebyr oppretting av grunneiendom og festegrunn

Reduksjon gebyr oppretting av grunneiendom og festegrunn (i kr)    

6 - 10 tomter 10 % reduksjon  

11 - 25 tomter 15 % reduksjon  

26 og flere tomter 20 % reduksjon  

Tabell 12.20 Reduksjon gebyr oppretting av grunneiendom og festegrunn

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier (i kr)  

Areal fra 0 - 150 m² 18 900

Areal fra 151 – 500 m² 23 000

Areal fra 501 – 2000 m² 25 100
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Beløpet inkluderer utlysning i avis – for denne type saker skal det ikke være dokumentavgift.

Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende uteareal som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende

reduksjoner i gebyret:

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

1122..1100..22  OOpppprreettttiinngg  aavv  mmaattrriikkkkeelleennhheett  uutteenn  ffuullllfføørrtt
ooppppmmåålliinnggssffoorrrreettnniinngg

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier (i kr)  

Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 2 200

Tabell 12.21 Gebyr for matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn/ukjent eie

Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon (i kr)    

Areal fra 0 – 50 m² 10 900  

Areal fra 51 – 250 m² 13 500  

Areal fra 251 – 2000 m² 15 700  

Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 2 200  

Tabell 12.22 Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon

Reduksjon i gebyr ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede uteareal    

6 - 10 tomter 10 % reduksjon  

11 - 25 tomter 15 % reduksjon  

26 og flere tomter 20 % reduksjon  

Tabell 12.23 Reduksjon i gebyr ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede uteareal

Gebyr for oppretting av anleggseiendom (i kr)  

Areal fra 0 – 2000 m² 32 800

Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 2 200

Tabell 12.24 Gebyr for oppretting av anleggseiendom
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Viser til satsene ovenfor. Det kan også komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning på kr

1 800.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for berammede saker som blir trukket før fullføring eller som ikke lar seg matrikkelføre på grunn

av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 gebyr av satsene etter «oppretting av matrikkel» og

«oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning».

1122..1100..33  GGrreennsseejjuusstteerriinngg

Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av

eiendommens areal. (Maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i

sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

Anleggseiendom

En anleggseiendom kan justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens arealet, men den maksimale

grensen settes til 1000 m²

1122..1100..44  AArreeaalloovveerrfføørriinngg

Grunneiendom

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser

dokumentavgift.

Gebyr for grensejustering, grunneiendom    

Areal fra 0 – 100 m² 7 600  

Areal fra 101 – 150 m² 9 800  

Areal fra 151 – 250 m² 12 900  

Areal fra 251 – 500 m² 16 200  

Tabell 12.25 Gebyr for grensejustering, grunneiendom

Gebyr for grensejustering, anleggseiendom    

Areal fra 0 – 250 m² 17 400  

Areal fra 251 – 1000 m² 20 500  

Tabell 12.26 Gebyr for grensejustering, anleggseiendom

Kvadratmeter Gebyr  

Areal fra 0 – 250 m² 16 400  

Areal fra 251 – 500 m² 20 500  
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Heftefrie grunneiendommer

Når eiendommene er heftefrie benyttes følgende satser:

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, – ikke være

registrert på en tredje matrikkelenhet. Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene

for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.

1122..1100..55  KKllaarrggjjøørriinngg  aavv  eekkssiisstteerreennddee  ggrreennssee  ddeerr  ggrreennsseenn
ttiiddlliiggeerree  eerr  kkoooorrddiinnaattbbeesstteemmtt  vveedd  ooppppmmåålliinnggssffoorrrreettnniinngg

1122..1100..66  KKllaarrlleeggggiinngg  aavv  eekkssiisstteerreennddee  ggrreennssee  ddeerr  ggrreennsseenn  iikkkkee
ttiiddlliiggeerree  eerr  kkoooorrddiinnaattbbeesstteemmtt//eelllleerr  kkllaarrlleeggggiinngg  aavv  rreettttiigghheetteerr

Kvadratmeter Gebyr  

Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på 2 200  

Tabell 12.27 Gebyr ved arealoverføring av grunneiendom

Gebyr ved arealoverføring av heftefrie eiendommer (i kr)    

Areal fra 0 – 250 m² 13 100  

Areal fra 251 – 500 m² 17 400  

Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på: 2 200  

Tabell 12.28 Gebyr ved arealoverføring av heftefrie eiendommer

Gebyr ved arealoverføring av anleggseiendom (i kr)    

Areal fra 0 – 250 m² 23 000  

Areal fra 251 – 500 m² 27 100  

Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på: 2 200  

Tabell 12.29 Gebyr ved arealoverføring av anleggseiendom

Gebyr for kartlegging av eksisterende grense
der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (i kr)

   

For inntil 2 punkter 3 700 + mva.  

For overskytende grensepunkter, pr. punkt 500 + mva.  

Tabell 12.30 Gebyr for kartlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er
koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Gebyr for klarlegging av eksisterende grense
der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter (i kr)
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1122..1100..77  PPrriivvaatt  ggrreennsseeaavvttaallee

Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

1122..1100..88  UUrriimmeelliigg  ggeebbyyrr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og

de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak

fastsette et passende gebyr.

Fullmakthaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått

krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

1122..1100..99  BBeettaalliinnggssttiiddssppuunnkktt

Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

1122..1100..1100  FFoorraannddrriinnggeerr  ii  ggrruunnnnllaaggeett  ffoorr  mmaattrriikkkkeellfføørriinngg  aavv
ssaakkeenn

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken,

opprettholdes likevel gebyret.

1122..1100..1111  UUttsseennddeellssee  aavv  mmaattrriikkkkeellbbrreevv

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

 

Gebyr for klarlegging av eksisterende grense
der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter (i kr)

   

For inntil 2 punkter 6 300  

For overskytende grensepunkter, per punkt 1 200  

Tabell 12.31 Gebyr for klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere
er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

Gebyr ved privat grenseavtale (i kr)    

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 7 600  

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 1 800  

Tabell 12.32 Gebyr ved privat grenseavtale

Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev (i kr)    

Matrikkelbrev inntil 10 sider 175  

Matrikkelbrev over 10 sider 350  

Tabell 12.33 Gebyr for utsendelse av matrikkelbrev
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1122..1100..1122  AAnnddrree  ttjjeenneesstteerr

For arbeider som ikke passer inn i klassene over, vil arbeid bli fakturert slik:

Ingeniør / konsulent kr 850 pr. time
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 12 AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGER

1122..1111  GGeebbyyrrrreegguullaattiivv  ffoorr  bbyyggggeessaakkssbbeehhaannddlliinngg

Alminnelige bestemmelser

Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og med virkning fra 1.januar 2017.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er basert på NS (Norsk standard) 3457.

Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører.

Gebyret er bygget opp av to elementer, et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor

hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av

størrelsen på bygget. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige samt gebyr for behandling av

eventuelle dispensasjoner.

I spesielle tilfeller kan kommunen også belaste tiltaket med utgifter til nødvendig sakkyndig bistand i

forbindelse med tilsyn.

§ 1 Gebyret innbefatter

Saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, fastsetting av høydeplassering i marken,

samt tilsyn av prosjektering, utførelse og kontroll. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

Eventuell påvisning av bygget rekvireres av oppmålingsvesenet og betales etter gjeldende regulativ.

§ 2 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Etter forfall beregnes renter etter

Lov om forsinkelsesrenter. Ved purring påløper purregebyr etter gjeldende satser.

§ 3 Gebyrberegningstidspunkt/avregning

Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak, f.eks. rammetillatelse, igangsettingstillatelse

eller tillatelse til tiltak.

§ 4 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Når vedtak som innebærer godkjenning av søknaden blir gitt, herunder også rammetillatelse, faktureres

fullt gebyr. Ved behandling av igangsetting betales gebyr for ansvarlige foretak som er kommet til.

Dersom tiltakshaver trekker prosjektet etter at rammetillatelse er gitt kan det innen 1 år søkes om å få

refundert inntil 50 % av innbetalt gebyr. Etter 2 år kan det søkes om refusjon av 25 % av innbetalt gebyr.

§ 5 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene.

§ 6 Midlertidige bygninger

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfattes av.

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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§ 7 Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser

Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlete

tiltaksklasse.

§ 8 Avslag

Ved vedtak som medfører avslag på ramme/igangsettingstillatelse blir tiltakshaver belastet med 25 % i

forhold til opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under kr 200 faktureres ikke.

§ 8a Gebyr for allerede utført byggearbeid

Allerede utført byggearbeid som det søkes om tillatelse for i ettertid, blir belastet med 100 % høyere

gebyr enn normalsatsen for tilsvarende tiltak.

§ 8b Utgifter til bruk av sakkyndig bistand

Dersom kommunen i forbindelse med tilsyn har behov for å innhente sakkyndig bistand i spesielle saker

der kommunen selv ikke har nødvendig fagkompetanse for å kunne vurdere tiltaket/dokumentasjonen,

kan utgiftene til dette helt eller delvis belastes tiltakshaver.

§ 9 Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader byggesaksavdelingen

har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan direktøren for Kultur og

byutvikling fastsette passende gebyr.

§ 10 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Direktøren for Kultur og byutviklings avgjørelse

av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Se tabell under for tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr

17 per m2 bruksareal. >10.000 m2 halveres arealgebyret til kr 850 pr m2.

Tiltak som behandles etter søknad 2017
Tiltaksklasse

1
Tiltaksklasse

2
Tiltaksklasse

3
 

01.BOLIGER (bygningstyper i parentes)        

Basisgebyr:        

a. Enebolig (111) 19 300 32 500    

b. Enebolig med leilighet (112) 27 900 39 000    

c. Tomannsbolig (121 – 124) 30 200 42 300    

d. Andre småhus (136) per boenhet 12 400 15 100    

e. Rekkehus, kjedehus, andre småhus (131-133) per boenhet 12 400 15 100    

f. Fritidsbolig (161- 163) 12 000 20 500    

g. Tilbygg punkt a-d        

< 50 m2 3 900 7 700    
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Tiltak som behandles etter søknad 2017
Tiltaksklasse

1
Tiltaksklasse

2
Tiltaksklasse

3

> 50 m2 6 100 12 200

h. Påbygg punkt a-d

< 50 m2 3 900 7 700

> 50 m2 6 100 12 200

i. Ombygging < 50 % av totalt areal 3 900

j. Ombygging > 50 % av totalt areal 13 600

Ny boenhet 12 400

Hovedombygging = nybygg

k. Stort boligbygg 2 et. (141-144) per boenhet 12 400 15 100 17 300

l. Stort boligbygg 3 og 4 et. (142-145) - 98 600 165 000

m. Stort boligbygg 5 et. el. mer (143-146) - 128 500 192 200

n. Bygg med bofellesskap (151-159) 50 400 74 800 98 500

o. Tilbygg punkt k-n

Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 5
700

< 1000 m2 26 000 37 100

> 1000 m2 37 100 49 200

n. Påbygg punkt i-l

< 1000 m2 25 600 37 100

> 1000 m2 37 100 49 200

o. Ombygging < 50 % av totalt areal (k, n) 43 400 71 900

p. Ombygging > 50 % av totalt areal (k, n) 79 200 132 700

q. Ombygging < 50% av total areal (m, n) 20 200 32 100 39 600

r. Ombygging >50% av total areal (m, n) 32 100 56 500 74 000

Ny boenhet 13 600

Hovedombygging = nybygg

s. Boligbrakker 9 100 17 000

Andre tiltak på boligeiendom

Fasadeendring/vindusskift (per fasade) 900

Støttemur 3 700
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Tiltak som behandles etter søknad 2017
Tiltaksklasse

1
Tiltaksklasse

2
Tiltaksklasse

3
 

Innhengning/gjerde/støyskjerm 900      

Brygge 3 700 6 000    

Graving/fylling/sprenging 2 400      

Brønn/dam 1 500      

Basseng 4 300      

         

02. ANDRE NYBYGG (Bygningstyper i parentes)        

a. Garasje og uthus til bolig, naust (181-183) 3 400      

b. Tilbygg a 2 300      

c. Påbygg a 2 300      

         

03. INDUSTRI OG LAGERBYGNING (Bygningstyper i NS 3457 i
parentes)

       

a. Industribygg (211-218) 71 500 107 000 141 300  

b. Annet industribygg og lignende(219) 32 800 60 700 95 600  

c. Energiforsyningsbygg (221-229) 73 000 107 000 141 200  

d. Lagerbygg (231-239) 32 900 60 700 95 600  

e. Fiskeri og landbruksbygg (241-249) 32 900 60 700 95 600  

f. Tilbygg a-e ved mindre til/påbygg ombygginger betales et
minimumsgebyr på kr 8 100

       

< 1 000 m2 19 300 37 500 72 300  

> 1 000 m2 37 500 72 300 107 100  

g. Påbygg a-e        

< 1 000 m2 19 300 37 500 72 300  

> 1 000 m2 37 500 72 300 107 100  

h. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, c) 28 100 53 400 80 100  

i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, c) 53 400 72 300 107 100  

j. Omb-/bruksendring 13 200 24 400 47 600  

k. Bruksendring uten ombygging kr 7 500 8 100      

l. Ombygging >50% av totalt areal (b, d, e) 28 100 53 400 72 300  
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Tiltak som behandles etter søknad 2017
Tiltaksklasse

1
Tiltaksklasse

2
Tiltaksklasse

3
 

m. Trafo, pumpestasjon, kjølekontainer (små) 7 100      

Hovedombygging = nybygg        

         

04 KONTOR- FORRETNING (Bygningstyper i parentes)        

a. Kontorbygg (311-319) 90 400 145 400 250 000  

b. Varehus og andre butikkbygg (321-330) 90 400 179 000 280 100  

c. Bensinstasjon (323) 37 200 72 300    

Samferdsel og kommunikasjon        

d. Ekspedisjonsbygg, terminal, telekommunikasjonsbygg (411-429) 90 400 145 400 250 000  

e. Garasje- og hangarbygg, veg- og trafikktilsynsbygg (431-449) 36 600 72 300 107 100  

f. Tilbygg a-e Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et
minimumsgebyr på kr 8 100

       

< 1 000 m2 37 500 72 300 -  

> 1 000 m2 72 300 107 000 126 400  

Påbygg a-e        

< 1 000 m2 37 500 72 300 -  

> 1 000 m2 72 300 107 100 126 400  

g. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, b, d) 37 500 53 100 107 100  

i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, b, d) 72 300 107 000 141 000  

j. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (c, e) 14 400 29 000 43 300  

k. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal c, e) 30 400 53 000 80 200  

k. Bruksendring uten ombygging kr 8 100        

Hovedombygging = nybygg        

         

05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG (Bygningstyper i parentes)        

Basisgebyr:        

a. Hotellbygg (511-519) 108 100 176 800 280 100  

b. Bygg for overnatting (521-529) 88 700 133 500 191 300  

c. Restaurantbygg (531-539) 88 700 133 500 191 300  
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Tiltak som behandles etter søknad 2017
Tiltaksklasse

1
Tiltaksklasse

2
Tiltaksklasse

3
 

d. Tilbygg a-c Ved mindre til/påbygg/ ombygginger betales et
minimumsgebyr på kr 8 100

       

< 1 000 m2 67 500 72 300 107 000  

> 1 000 m2 72 300 107 000 184 400  

Påbygg a-c        

< 1 000 m2 37 500 72 300 107 000  

> 1 000 m2 72 300 107 000 184 400  

e. Omb-/bruksendring < 50 % av bygning 53 000 72 300 107 000  

f. Omb-/bruksendring > 50 % av bygning 72 300 107 000 145 000  

g. Bruksendring uten ombygging kr 8 100        

Hovedombygging = nybygg        

         

06. KULTUR OG FORSKNING (Bygningstyper i parentes)        

Basisgebyr:        

a. Lekepark, barnehage (611-612) 33 000 54 000    

b. Skolebygg (613-619) 86 900 145 000 251 500  

c. Universitets- og høgskolebygg, museums- og biblioteksbygg
(621-649)

- 145 000 251 500  

d. Idrettsbygg (651-659) - 107 100 184 500  

e. Kulturhus (661-669) 87 000 145 000 251 500  

f. Bygg for religiøse aktiviteter (671-679)   145 000 251 500  

Helsebygg        

g. Sykehus, sykehjem (719-729)   184 400 273 400  

h. Primærhelsebygg (731-739) 72 300 107 100 184 500  

Fengsel, beredskapsbygg        

i. fengselsbygg, beredskapsbygg (819-829) 87 000 145 000 251 500  

j. Tilbygg a-i. Ved mindre til/påbygg eller ombygginger betales et
minimumsgebyr på kr 8 100

       

< 1 000 m2   37 600    

> 1 000 m2   72 300 145 000  

Påbygg a - i        
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Tiltak som behandles etter søknad 2017
Tiltaksklasse

1
Tiltaksklasse

2
Tiltaksklasse

3
 

< 1 000 m2   36 700 91 800  

> 1 000 m2   72 300 145 000  

k. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (unntatt
lekepark/barnehage)

  36 600 53 000  

l. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (unntatt
lekepark/barnehage)

  107 000 184 500  

m. Omb-/bruksendring < 50% av totalt areal (lekepark/barnehage) 13 100 24 400    

n. Omb-/bruksendring > 50% av totalt areal (lekepark/barnehage) 24 400 53 000    

g. Bruksendring uten ombygging kr 8 100        

Hovedombygging = nybygg        

         

07. DISPENSASJONSSØKNADER        

Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold        

a. Formål 6 000 9 000 12 000  

b. Utnyttelse 6 000 9 000 12 000  

c. Plassering (registrert byggelinje/byggegrense) 6 000 9 000 12 000  

d. Etasjetall 6 000 9 000 12 000  

e. Høyde (gesimshøyde o.l.) 6 000 9 000 12 000  

f. Andre forhold i registrerte best. 6 000 9 000 12 000  

g. Avstandskrav § 29-4 i plan- og bygningsloven 6 000 9 000 12 000  

h. Veiopparbeidelse 6 000 9 000 12 000  

i. Byggeteknisk forskrift 6 000 9 000 12 000  

         

08. REVIDERTE TEGNINGER/TILLEGGSSØKNADER (mindre
endringer)

       

Ved økt areal beregnes det basisgebyr, samt kr 17 per m2
bruksareal. Ved større endringer beregnes gebyr som ved
ombygging.

1 700 2 500    

         

09. RIVING Gebyr per bygning        

< 400 m2 1 300      

> 400 m2 4 800      
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Tiltak som behandles etter søknad 2017
Tiltaksklasse

1
Tiltaksklasse

2
Tiltaksklasse

3
 

         

10. TEKNISKE INSTALLASJONER PBL § 20. f.        

Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr per heis 3 400      

Ventilasjonsanlegg oppføring/endring/reparasjon 4 800      

VVS-planer nyanlegg/større endringer og reparasjoner/ledningsnett 4 800      

Kjølemaskiner/Trykkøkingsmaskin 4 800      

Basestasjon for mobil/kommunikasjon 4 800      

         

11. ANDRE TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE        

Fasadeendring/vinduskift (per fasade) 1 600      

Skilt/reklame 1 600      

Større skiltplan 3 400      

Støttemur 3 700      

Innhegning/gjerde/støyskjerm 3 400      

Fylling > 1000 m2 16 500 22 000 27 500  

         

12. GODKJENNING AV SELVBYGGER        

Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om        

c. Personlig ansvarsrett (selvbygger) 700      

         

13. UTENDØRSPLANER/ OPPARBEIDELSESPLAN        

< 5000 m² 10 000      

> 5000 m² 12 000      

Ny avkjørsel fra eiendom 2 500      

         

14. FRIKJØP PARKERING kr 112 000,-        

Beløpet fastsettes etter parkeringsnorm for Stavanger        

         

15. FRIKJØP TILFLUKTSROM        
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Tiltak som behandles etter søknad 2017
Tiltaksklasse

1
Tiltaksklasse

2
Tiltaksklasse

3
 

Beløp fastsettes av sivilforsvaret        

         

16. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV
TILTAKSHAVER PBL§ 20-2

       

Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om        

a) mindre tiltak på bebygd eiendom. (ved små tiltak og komplett
søknad ved innsending kan gebyret reduseres til 1500,- for tiltak
uten areal)

2 500      

b) alminnelige driftsbygninger i landbruket 4 900      

c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i §
20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre
tidsrom enn 2 år

4 900      

d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av
tiltakshaver

2 500      

         

17. DELT IGANGSETTING        

Det tas et gebyr på kr 3 350 for igangsetting nr. 2, 3, 4 osv. 3 700      

         

18. FERDIGATTEST ELDRE BYGG        

For bygg over 5 år tas et gebyr på kr 2 800 3 100      

         

19. UFULLSTENDIGE SØKNADER        

Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om.        

Innhenting av opplysninger, retur og/eller avslutning ved
ufullstendig søknad, jf. pbl § 20-3

2 400 2 400 2 400  

12.34 Gebyrer ved byggesaksbehandling 2017
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 12 AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGER

1122..1122  GGeebbyyrrrreegguullaattiivv  ffoorr  ssaakkssbbeehhaannddlliinngg  aavv  ddeettaalljjppllaanneerr,,
mmiinnddrree  eennddrriinnggeerr,,  ddiissppeennssaassjjoonneerr  oogg
kkoonnsseekkvveennssuuttrreeddnniinnggeerr

Forslag til justert gebyr. Gjeldende fra 01.01.2017

1122..1122..11  RReegguulleerriinnggssppllaanneerr

Samlet gebyr blir summen av A, B og ev. C. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over

og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks utnyttelse som planen gir

mulighet for.

A) Gebyr etter planområdets areal

B) Tilleggsgebyr for bebyggelse

Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli

stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og

under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad.

For hver påbegynt 100 m2 bruksareal (BRA): kr 980

C) Endringsgebyr

Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr dersom forslagstiller fremmer endringsforslag underveis som

krever ny førstegangsbehandling: 30 % av gebyr. Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever

ny varsling av planoppstart.

D) Konsekvensutredninger

Ved fastsetting av planprogram skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 30 % av satsen for selve

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

Gebyr etter planområdets areal (i kr)    

For arealer t.o.m. 2 000 m2 58 310  

For arealer over 2 000 m2 t.o.m. 5 000 m2 78 580  

For arealer over 5 000 m2 t.o.m. 10 000 m2 98 210  

For arealer over 10 000 m2 t.o.m. 20 000 m2 130 940  

For arealer over 20 000 m2 betales et tillegg
for hvert påbegynt arealintervall på 1 000 m2

740  

Tabell 12.35 Gebyr etter planområdets areal
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reguleringsplanen, jf. avsnitt 1.

1122..1122..22  MMiinnddrree  eennddrriinnggeerr

Tilleggsgebyr:

For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 3 710

For saker der kommunen må gjennomføre tilleggs høring: kr 3 710

1122..1122..33  DDeelleessøøkknnaaddeerr

A) Delesaker/grensejusteringer 

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) fastsatt i plan. Opprettelse og endring av eiendom i tråd med plan.

Per areal som søkes fradelt: kr 9 410

Ved deling av flere tomter i samme søknad der delelinje er påtegnet i plan gis det 50 % rabatt i
forhold til punktet over fra 2. t.o.m. den 10. berørte tomt.

Gebyrfritt fra tomt 11.

B) Delesaker/grensejusteringer

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever endring av plan. For eksempel nye eller endrede tomtegrenser,

innregulering av ny/felles avkjørsel eller justering av formålsgrenser. Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som

krever dispensasjon fra plan.

Fra første tomt som søkes fradelt og tilleggsareal: kr 21 860

For flere enn to tomter se andre kulepunkt over.

Tilleggsgebyr

For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 3 710

For saker der kommunen må gjennomføre tilleggshøring: kr 3 710

1122..1122..44  DDiissppeennssaassjjoonneerr

Saker som fremlegges for kommunalstyret: kr 21 860

Saker til administrativt vedtak: kr 9 410

Gebyr for mindre endringer (i kr)    

Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst,
og andre mindre justeringer av plankart og eller bestemmelser

6 210  

For arealer t.o.m. 2 000 m2 21 860  

For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m2 36 370  

For arealer over 5 000 m2 til og med 10 000 m2 58 420  

For arealer over 10 000 m2 73 060  

Tabell 12.36 Gebyr for mindre endringer
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1122..1122..55  AAnnnneett

Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt

med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/direktør for Kultur og byutvikling

fastsette passende gebyr.

Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Direktørens

avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

For utregning av areal, se Norsk Standard NS 3940.
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 12 AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGER

1122..1133  AAvvggiifftteerr  ffoorr  ggrraavvlluunnddttjjeenneesstteerr

Det foreslås en økning av leie av kapell på gravlund til utenbys rekvirent.

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

Formål
Avgiftssatser 2016

(i kr)
Avgiftssatser 2017

(i kr)
 

Festeavgift for urne- og kistegraver 160 160  

Kremasjonsavgift utenbys rekvirent 5 300 5 300  

Leie av kapell på gravlund til seremoni, utenbys rekvirent 2 200 2 500  

Tabell 12.37 Avgifter for gravlundtjenester
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 12 AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGER

1122..1144  EEiieennddoommsssskkaatttt

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) skrives eiendomsskatt for 2017 ut på faste eiendommer i

hele kommunen. Eiendomsskattetakstene økes med 10 % for alle skatteobjekt (kontorjustering iht.

eiendomsskattelovens § 8A-4). Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes

uendret på 4 promille. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 12 bokstav a beholdes skattesatsen for

boliger og fritidseiendommer uendret på 3 promille. Det gis et bunnfradrag i takstverdi på kr 400 000 for

hver godkjent boenhet. Bystyrets vedtak (sak 0011/05 og 0063/07) i medhold av eiendomsskatteloven §

7 videreføres for følgende punkter:

Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs-/livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell
ikke-kommersiell virksomhet skal få fritak fra eiendomsskatt – § 7 a)

Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt – § 7 b)

Fritak for Austre Åmøy og ikke landfaste byøyer (bortsett fra Vassøy) – § 7 d)

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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RÅDMANNENS FORSLAG

« 12 AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGER

1122..1155  PPiiggggddeekkkkaavvggiifftt

Som et virkemiddel for å forbedre den lokale luftkvaliteten i Stavanger kommune foreslås det å innføre

piggdekkavgift. Avgiften foreslås å innføres fra høsten 2017. Satsene er fastsatt i nasjonal forskrift.

Piggdekkavgiften innføres med forbehold om samtykke hos Veidirektoratet og at den lokale forskriften

vedtas.

For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer er gebyrsatsene doblet.

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200

Piggdekkavgift    

Avgift per sesong 1 400  

Månedsavgift 450  

Dagsavgift 35  

Tabell 12.38 Piggdekkavgift
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RÅDMANNENS FORSLAG

1133  BBuuddssjjeettttrreegglleemmeenntt

Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2017

Forslag

Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør for kommunens overordnede

budsjett- og rapporteringsrutiner inkludert fullmakter.

1. Budsjettbehandlingen

1.1 Bystyret skal innen årets utgang vedta et samlet budsjett for kommende kalenderår, jf.

kommunelovens § 45.1. Årsbudsjettet utgjør en selvstendig del av den fireårige Handlings- og

økonomiplanen som vedtas av bystyret en gang per år, jf kommunelovens § 44.1. Årsbudsjettet skal

være realistisk og det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan

forvente i budsjettåret, jf. kommunelovens § 46.3. Bystyrets vedtak om årsbudsjettet er bindende.

1.2 Bystyret vedtar budsjett for skatter, rammetilskudd, renter/avdrag, gebyrer, avgiftssatser og

egenbetaling på kommunale tjenester samt anvendelse av netto driftsresultat. Bystyret vedtar

driftsbudsjettene i henhold til budsjettskjema 1A og 1B.

1.3 Bystyret vedtar et investeringsbudsjett med finansiering for kommende kalenderår, skjema 2A

og 2B. For investeringsprosjekter som går over ett eller flere år med en total prosjektkostnad, anses

de totale prosjektkostnadene å være styrende. Kravet til realistisk budsjettering gjelder for hvert

budsjettår jf. punkt 1.1. Dersom inntektsrammene og bevilgningene i kommunens vedtatte budsjett

ikke lenger tilsvarer de inntektene og utgiftene som kan forventes i løpet av året, gir det grunnlag til

å foreta budsjettjusteringer.

1.4 Vedtatt handlings- og økonomiplan skal oversendes til departementet (fylkesmannen) til

HHaannddlliinnggss--  oogg  øøkkoonnoommiippllaann  22001177––22002200
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orientering innen 15. januar i budsjettåret, jf. Kommuneloven § 44 og forskrift om årsbudsjett for

kommuner og fylkeskommuner § 15.

2. Budsjettfullmakter

2.1 Bystyret

2.1.1 Bystyret delegerer budsjettfullmakter til underliggende utvalg, styrer, råd og rådmannen

i henhold til bestemmelsene gjengitt under.

2.1.2 Bystyret kan inndra fullmakter som er gitt til underliggende organ. 

2.2 Formannskapet

2.2.1 Formannskapet gis fullmakt til å erverve, avhende, makeskifte eller pantsette fast

eiendom, inngå nye festeavtaler, endre eksisterende festeavtaler eller inngå utbyggingsavtaler

såfremt dette er innenfor budsjettets samlede rammer til formålet. Denne fullmakt kommer

bare til anvendelse når det gjelder eiendommer eller rettigheter med verdi inntil kr 30 mill.

Formannskapet gis videre fullmakt til å stille garanti for lån til andre formål enn tjenestebiler

og boliger på et beløp på inntil kr 30 mill. i den enkelte sak.

2.2.2 Formannskapet gis fullmakt til å disponere ordinær reservekonto innenfor

budsjettrammen som er vedtatt av bystyret.

2.2.3 Formannskapets gis fullmakt til å godkjenne forprosjekt med finansiering innenfor

budsjettrammen på byggeprosjekter som er vedtatt av bystyret.

2.3 Kommunalstyrene

2.3.1 Kommunalstyrene har adgang til å omdisponere vedtatt ressursbruk i driftsbudsjettet

innenfor hvert enkelt virksomhetsområde slik det fremkommer av skjema 1B, så lenge dette

ikke strider mot budsjettreglementets punkt 2.6.1 og 2.6.2.

2.3.2 Kommunalstyrene gis innenfor hvert enkelt virksomhetsområde fullmakt til å

disponere/omdisponere rammebevilgninger til investeringsformål innenfor bystyrets vedtatte

totalramme i budsjettåret. Dette gjelder ikke investeringer som skal behandles i henhold til

den kommunale byggeinstruksen.

2.4 Rådmannen

2.4.1 Rådmannen har anledning til å videredelegere fullmaktene innenfor pkt 2.4 der det er

formålstjenlig innenfor organisasjonen.

2.4.2 Rådmannen utarbeider et samlet budsjettforslag som grunnlag for bystyrets behandling

av årsbudsjettet og Handlings – og økonomiplan.

2.4.3 Der det i skjema 1B er flere virksomheter og avdelinger innenfor et virksomhetsområde,

fordeler rådmannen ved årets begynnelse netto rammebudsjett til disse. Rådmannen har

fullmakt til å fordele lønnsreserven som følge av lønnsoppgjør.

2.4.4 Rådmannen delegeres myndighet til å foreta tekniske budsjettjusteringer, herunder

budsjettjusteringer mellom virksomhetene og avdelingene dersom dette er av ikke-prinsipiell

betydning. Nettorammen på driftsbudsjettet kan også endres som følge av regnskapstekniske

føringer mellom drifts- og investeringsregnskapet i henhold til den til enhver tid gjeldende

regnskapslovgivning.
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Det er en forutsetning at:

a) Endringene ikke er av vesentlig betydning.

b) Endringer ikke er i konflikt med mål og prioriteringer i årsbudsjettet eller andre

politiske vedtak.

2.4.5 Ved disponering av midler fra ordinær reservekonto og fra næringsfondet får rådmannen

fullmakt til å anvende beløp inntil kr 100.000 i den enkelte sak. Ved disponering av midler fra

reservekonto innenfor kulturområdet, gis rådmannen fullmakt til å disponere kr 50.000.

2.4.6 Rådmannen gis anledning til å erverve, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom,

inngå nye festeavtaler, endre eksisterende festeavtaler eller inngå utbyggingsavtaler når det

gjelder eiendommer eller rettigheter som er verd kr 10 mill. eller mindre. For enkeltstående

boliger er rådmannens fullmakt kr 10 mill., såfremt dette er innenfor budsjettets samlede

rammer til formålet.

2.4.7 Innenfor vedtatt låneramme i årsbudsjettet, har rådmannen fullmakt til å ta opp

nødvendig lån, samt refinansiere lån, avtale lånevilkår og undertegne lånekontrakter.

Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta plassering av likvide midler i henhold til vedtatt

finansreglement.

2.4.8 Rådmannen undertegner alle typer kontrakter, avtaler og tinglysningsdokumenter

(skjøter, pantobligasjoner, slettelseserklæringer og lignende) på Stavanger kommunes vegne.

2.4.9 Rådmannen fastsetter lønn til ansatte.

2.5. Virksomhetene / fagavdelinger / driftsstyrene

2.5.1 Virksomhetene/driftsstyrene og avdelingene kan disponere/omdisponere budsjettmidler

innenfor sine virksomheters /avdelingers vedtatte netto budsjettramme, med de

begrensninger som følger av pkt. 2.6.1 og 2.6.2 under. Omdisponering skal gjøres gjennom

justering av budsjettet.

2.5.2 Netto budsjettramme i henhold til pkt 2.4.2, er tildelt budsjett eksklusiv;

Energiutgifter

Klientutgifter sosial og barnevern

Bestillerbudsjett helse- og omsorgstjenester

Introduksjons- og kvalifiseringsstønad

Bruker – og egenbetaling for opphold i barnehage og SFO

Egenbetaling i alders – og sykehjem og betaling for hjemmehjelp

Egenandeler på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter

2.5.3 Merinntekter inntil kr 250.000 per år som virksomhetene selv genererer, kan disponeres

av virksomheten. Denne begrensingen gjelder ikke syke- og svangerskapsrefusjon eller

inntekter som er generert av elevproduksjoner mv. Det presiseres at budsjettendring skal

foretas.

2.5.4 Matpenger som tilhører brukere kan ikke omdisponeres til andre formål uten brukers

godkjenning. Dette gjelder i barnehager, SFO og bofellesskap.

2.6 Unntak/begrensninger i budsjettfullmaktene
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Følgende forhold holdes utenom omdisponeringsadgangen for alle politiske og administrative

organer under formannskapet:

2.6.1 Omdisponeringer som kommer i strid med ordlyd og/eller intensjoner i bystyrets eller

formannskapets prinsipielle vedtak i budsjettsammenheng.

2.6.2 Det gis ikke anledning til å omdisponere bestillerbudsjett til administrative formål.

Bestillerbudsjettet til sykehjemsområdet kan ikke sees i sammenheng med de øvrige

bestillerbudsjettene.

3. Rapportering

3.1 Rådmannen er ansvarlig for løpende kontroll av den økonomiske utviklingen, herunder

rapportering til formannskap og bystyret. Tjenesteområdene rapporterer månedlig til rådmannen.

3.2 Sak om skatteinngangen legges fram for formannskapet hver måned med unntak av juli.

3.3 Det legges fram sak for formannskapet og bystyret etter første tertial (30. april) og andre tertial

(31. august) om budsjettforbruket så langt i året og med prognose for resten av året (forventet

årsresultat). Vesentlige endringer og uforutsette behov som ikke lar seg løse innenfor vedtatte

budsjettrammer, skal framgå av saken. Bystyret fatter endelig vedtak om budsjettendringer.

3.4 Kommunene er pliktig å gi departementet løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteyting

til bruk i nasjonalt informasjonssystem (KOSTRA), jf. Kommuneloven § 49. Målet med KOSTRA er å

koble sammen tjenesteproduksjonsdata med økonomidata. Sammenstillingen skal gi informasjon

om prioritet, produktivitet og dekningsgrader i forhold til kommunens ulike brukergrupper.

Hovedrapporteringen har frist 15. februar etter regnskapsåret, men andre frister forekommer og er

nærmere detaljert i rundskriv fra SSB.

4. Årsregnskap og Årsrapport

4.1 Generelt

4.1.1 Kommunen skal utarbeide årsregnskap og årsrapport jf. kommunelovens § 48.

4.1.2 Årsregnskapet (konsern) skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret.

Regnskapet er offentlig fra det tidspunktet det er avlagt. Revisjonen reviderer regnskapet

innen 15. mars.

4.1.3 Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide kommunens årsrapport og den skal avlegges

senest 31. mars året etter regnskapsåret. Årsrapporten behandles sammen med

årsregnskapet.

4.1.4 Kontrollutvalget skal i henhold til kommunelovens § 77 4. ledd og kontrollutvalgs-

forskriftens § 7 uttale seg om kommunens årsregnskap inkludert de kommunale foretakene før

bystyret godkjenner regnskapet. Uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det

kan tas hensyn til denne før formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet i bystyret.

4.1.5 Årsregnskapet og årsrapporten skal vedtas av bystyret senest seks måneder etter årets

slutt.

4.1.6 Årsregnskapet, årsrapporten og revisjonsberetningen skal snarest mulig og senest en

måned etter at årsregnskapet er vedtatt av bystyret sendes til departementet (fylkesmannen)

og Statistisk sentralbyrå. Ved oversendelsen skal også kontrollutvalgets uttalelse,

formannskapets innstilling og bystyrets vedtak i forbindelse med behandlingen av
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årsregnskapet og årsrapporten legges ved.

4.2 Overføringsregler mellom budsjettår

4.2.1 Inntil 3 % mindreforbruk av samlet nettobudsjett for virksomhetene kan overføres til

neste år. Inntil 3 % merforbruk er lån på neste års budsjett og skal dekkes inn i løpet av neste

år. Gjeldende regelverk om strykninger kan påvirke denne bestemmelsen.

4.2.2 Drift innenfor selvkosttjenester skal ved et regnskapsmessig merforbruk ved årets slutt

finansieres ved bruk av selvkostfond. Hvis det etter bruk av fond fortsatt er underskudd,

dekkes dette midlertidig av bykassen inneværende år. Underskuddet må dekkes fult ut over

påfølgende tre år. Midler avsatt på selvkostfond skal disponeres innen tre år.
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FORSLAG TIL VEDTAK I HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 SAMT
ÅRSBUDSJETT 2017

Politisk behandling av handlings- og økonomiplan 2017-2020 samt årsbudsjett 2017 vil bli som følger:

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan legges fram for bystyret 28. oktober

Formannskapet (AU) 22. november

Formannskapet behandler og innstiller til handlings- og økonomiplanen den 24. november

Bystyret vedtar handlings- og økonomiplansaken den 12. desember 2016

Rådmannen anbefaler at formannskapet innstiller slik:

Forslag til vedtak

Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 for Stavanger
kommune. Netto budsjettramme for 2017 fastsettes i henhold til:

1. 

Budsjettskjema 1 B Driftsbudsjett, jf. kapittel 10.1.3.

Budsjettskjema 2 A Investeringsbudsjett, jf. kapittel 10.2.2.

Budsjettskjema 2 B Investeringsprosjekter, jf. kapittel 10.2.3.

Bystyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto
driftsresultat m.v. i henhold til budsjettskjema 1A i kapittel 10.1.2.

2. 

Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.3. 

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) skrives eiendomsskatt for 2017 ut på faste
eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattetakstene økes med 10 % for alle skatteobjekt

4. 
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(kontorjustering iht. eiendomsskattelovens § 8A-4). Den generelle skattesatsen for de
skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 4 promille. Med hjemmel i eiendomsskatteloven §
12 bokstav a beholdes skattesatsen for boliger og fritidseiendommer uendret på 3 promille. Det gis
et bunnfradrag i takstverdi på kr 400 000 for hver godkjent boenhet. Bystyrets vedtak (sak
0011/05 og 0063/07) i medhold av eiendomsskatteloven § 7 videreføres for følgende punkter:

Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs-/livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell
ikke-kommersiell virksomhet skal få fritak fra eiendomsskatt – § 7 a)

Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt – § 7 b)

Fritak for Austre Åmøy og ikke landfaste byøyer (bortsett fra Vassøy) – § 7 d)

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte

skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

Bystyret godkjenner at det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2017:5. 

Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 200 mill./avdragstid 25 år

Lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 528,3 mill./avdragstid 30 år

Lån for viderelån til Stavanger utvikling KF på inntil kr 162,0 mill./avdragstid 30 år

Lån for viderelån til Stavanger bolig KF på inntil kr 26,9 mill./avdragstid 30 år

Lån for viderelån til Sølvberget KF på inntil kr 29,7 mill./avdragstid 30 år

Lån for viderelån til Stavanger Natur- og idrettsservice KF på inntil kr 2,0 mill./avdragstid 30 år

Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger mv. slik det fremgår av kapittel 12.6. 

Bystyret godkjenner budsjettreglementet slik det fremgår av kapittel 13.7. 

Bystyret godkjenner budsjett 2017 for Sølvberget KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger Natur- og
idrettsservice KF, Stavanger Parkeringsselskap KF, Stavanger utvikling KF og Stavanger bolig KF i
samsvar med rådmannens anførsler. Økonomiplan for perioden 2017-2020 anses som
retningsgivende for den videre drift.

8. 

Stavanger kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på kr 40 mill. som Museum
Stavanger AS (MUST) tar opp til finansiering av «Nytt Norsk Grafisk Museum». Garantien gjelder for
lånets hovedstol maks. kr 40 mill. med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til
dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan
ikke overstige kr 44 mill. (kr 40 mill. + 10 %). Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på
lånet og opphører etter 15 år med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriftenes § 3. Rådmannen gis
fullmakt til å utstede og påtegne garanti samt eventuelt andre tilhørende dokumenter i denne
forbindelse.

9. 
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Alle tabeller kan lastes ned i Excel-format fra web-versjonen av handlings- og økonomiplan 2017-2020

til Stavanger kommune. Disse tabellene finnes fortløpende i de ulike kapitlene. Noen tabeller er laget for

å lastes ned med et lesbart design og lokal utskrift. Disse vises i tabell 16.1.

Stavanger kommune legger ut datagrunnlaget for handlings- og økonomiplanen 2017-2020 som åpne

data i et maskinlesbart format som  Excel-filer og kommaseparerte CSV-filer. På

open.stavanger.kommune.no (http://open.stavanger.kommune.no/) kan du finne en rekke åpne datasett fra Stavanger

kommune, samt fra våre samarbeidskommuner og organisasjoner.

I tillegg er det laget en enkel modell i Excel hvor forslag til endringer i drift og investering kan legges inn,

samtidig som sammenhengen mellom drifts- og investeringsbudsjettet tas hensyn til.

Eventuelle budsjettavvik vises inntil alle årene i planperioden er balansert. Modellen kan lastes ned til

eget bruk.
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Budsjett-tabeller som i
vises i web-løsningen,
designet for nedlasting:

Tabell
nummer

Tabell
nummer
i kapittel
3

Nærmere informasjon om budsjett-tabellene  

         

Driftsbudsjett:        

Hovedoversikt drift 10.1  
Tabellen viser hvilke kilder som de løpende inntektene i kommunen
planlegges anskaffet fra og hvilke typer utgifter som de skal brukes til i
kommende 4-års periode.

 

Budsjettskjema 1A - drift 10.2  
Tabellen viser frie disponible inntekter, netto finans og netto avsetninger.
Disse postene avgjør hva som kan disponeres til øvrige driftsformål i
kommende 4-års periode.

 

Budsjettskjema 1B - netto
drift

10.3  
Tabellen viser hvordan midler til øvrige driftsformål planlegges disponert de
neste 4 år innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.

 

Driftsrammetabell 10.4 3.21
Tabellen viser hvilke endringer og tiltak rådmannen foreslår å gjøre i driften i
kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i
kommunen.

 

         

Investeringsbudsjett:        

Hovedoversikt investering 10.7  
Tabellen viser hvilke inntekts- og finansieringskilder som planlegges til de
ulike investeringene, samt fordeling på de ulike kostnadsartene i kommende
4-års periode.

 

Budsjettskjema 2A -
investering

10.8  
Tabellen viser finansieringsbehovet i de ulike årene i planperioden, samt
hvordan finansiering er planlagt fra eksterne og interne kilder i kommende
4-års periode.
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Budsjett-tabeller som i
vises i web-løsningen,
designet for nedlasting:

Tabell
nummer

Tabell
nummer
i kapittel
3

Nærmere informasjon om budsjett-tabellene  

Budsjettskjema 2B -
investeringstabell

10.9 3.14
Tabellen viser hvilke investeringsprosjekter rådmannen foreslår i kommende
4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i
kommunen.

 

         

Kostrafunksjoner i
driftsbudsjettet:

       

Netto driftsrammer per
kostrafunksjon

10.10      

         

Simuleringsmodell:        

Modell for simulering av
tiltaksendringer i drift
og investering - til politikere

   

Denne modellen benyttes til å legge inn de ulike tiltakene i drift og
investering som ønskes endret sammenlignet med rådmannens forslag til
budsjett. Alle endringer må ha en tilsvarende finansiering i drift eller
investering.
Renter og avdrag beregnes automatisk på endringer i låneopptak for
investeringer.
Budsjettendringene må balanseres i alle 4 år.

 

Tabell 16.1 Oversikt tabeller og modeller
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