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1 Innledning

Stavanger har hatt en positiv utvikling de siste årene, og 2019 var også et godt år på mange
områder. Det var mye å glede seg over i året som gikk, og kommunen kan sette av økonomiske
midler til vanskelige tider. Situasjonen har imidlertid endret seg dramatisk bare kort tid inn i
2020. De utfordringene som kommunen, lokalsamfunnet, regionen og nasjonen står ovenfor i lys
av Covid-19 pandemien, gjør at framtiden er mer usikker enn noen gang. Sjeldent har et regnskap
gitt så liten informasjon om det som skal komme.

Utviklingen i 2019 var positiv

Veksten i regionen har vært god i 2019 og arbeidsmarkedet i Stavanger hadde en positiv utvikling.
Arbeidsledigheten avtok fra 3 prosent ved begynnelsen av året til 2,4 prosent ved utgangen av 2019. Dette er
fremdeles over landsgjennomsnittet, men nedgangen i Stavanger har vært større enn for resten av landet.
Befolkningsutviklingen ble på 1,1 prosent. Det er betydelig høyere enn i 2018.
Den økte sysselsettingen har ført til at antallet sosialhjelpsmottakere har blitt redusert for andre år på rad. Antallet
nye mottakere av sosialhjelp har blitt redusert med 25 prosent, mens nye mottakere under 25 år har blitt redusert
med hele 34 prosent siden 2018. Det mest gledelige er likevel at antallet langtidsmottakere med sosialhjelp som
hovedinntekt har blitt redusert for første gang på flere år.

En framoverlent kommune

Stavanger kommune ble i 2019 kåret til Norges beste vertskommune for næringslivet, Norges smarteste by innen
transport, Norges mest klimatilpassede kommune og Norges elbilhovedstad. I tillegg ble kommunens arbeid med
åpne data kåret til årets smartby-løsning av Den norske dataforening. Kåringene er alle eksempler på grep
Stavanger kommune har tatt for å kunne bli en smartere og mer framtidsrettet kommune.

Et trygt, aktivt og selvstendig liv

Satsingen Leve HELE LIVET ble utvidet til å omfatte nye grupper, samtidig som arbeidet fortsatte med å gi
innbyggerne i Stavanger større muligheter til å ha et aktivt liv og klare seg selv. Ved å støtte brukernes vilje og evne
til å mestre egen hverdag, utnytte ny velferdsteknologi og etablere nye arbeidsmåter, jobber kommunen målrettet
for å utsette behovet for hjelp og redusere behovet for institusjonsplasser. I 2019 ble innbyggere med
utviklingshemning og andre funksjonsnedsettelser inkludert i satsingen.

Fellesskapsdeltakelse og ny strategi for kvalitet i skole og SFO

Arbeidet for å utjevne sosiale ulikheter er fortsatt høyt prioritert. Blant annet ble en revidert fireårig plan, Barn vil
være med! (https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/samfunnsutvikling/planer/temaplaner/helse-og-omsorg/barn-vil-vare-med-plan-for-inkludering-av-barn-ilavinntekstfamilier-20192022.pdf), vedtatt av Stavanger bystyre. Denne planen inneholder tiltak og satsinger, som skal gi barna
bedre muligheter til å delta i fellesskapet, bidra til inkludering, sosial utjevning og hindre at fattigdom går i arv.
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Det ble i 2019 lagt frem en ny strategi for kvalitet i Stavangerskolen. Strategiens satsningsområder, medborgerskap,
utviklende læringsfellesskap og digital kompetanse , bygger på og forsterker tidligere fokusområder i
Stavangerskolen.

Samfunnsutvikling til det beste for innbyggerne

Stavanger kommune har utarbeidet forslag til en ny samfunnsdel i kommuneplanen. Planen er felles for de tre
kommunene som utgjør nye Stavanger kommune og handler om hvordan den nye kommunen skal utvikle seg i
årene som kommer. Det ble foreslått tre satsingsområder: Gode hverdagsliv, regionmotoren og grønn spydspiss .
Den nye kulturplanen ble vedtatt i mai 2019. Planen har tre prioriterte områder: 900-årsjubileet i 2025, utviklingen
av området til Rogaland teater og Museum Stavanger, samt en tydeligere kunstnerpolitikk som gjør det mulig å
leve av kunst og kultur i kommunen.

Høyere skatteinntekter, men kostnadsvekst i tjenestene

Det økonomiske resultatet for 2019 ble bedre enn forventet. Stavanger kommune fikk et netto driftsresultat på kr
271 mill. Dette tilsvarer 2,5 prosent av driftsinntektene og er betydelig høyere enn det budsjetterte driftsresultatet,
som var på 0,2 prosent. De siste fem årene har det gjennomsnittlige driftsresultatet vært på 3,5 prosent.
Høyere skatteinngang både lokalt og nasjonalt gav om lag kr 138 mill. mer i frie inntekter enn de statlige
styringssignalene i høst la til grunn. I tillegg ble resultat av finanstransaksjonene kr 38 mill. bedre enn budsjettert og
pensjonsutgiftene ble kr 32 mill. lavere enn forventet.
Tjenesteområdene hadde til sammen et merforbruk på kr 42 mill. i 2019, tilsvarende 0,6 prosent av en samlet
budsjettramme på kr 7,4 mrd.
Det samlede regnskapsmessige mindreforbruket i driften ble på kr 149 mill.

Lavere investeringsnivå

Investeringsutgifter ble på kr 843 mill. i 2019. Dette er om lag kr 219 mill. lavere enn budsjettert. Årsaken er endret
finansiell framdrift på flere investeringsprosjekter.
Den budsjetterte egenfinansieringsgraden var på 35 prosent, men lavere investeringsutgifter innebar at den ble 55
prosent for investeringsprosjekter gjennomført i 2019. Dette betyr at kommunens langsiktige mål på 50 prosent
egenfinansiering ble innfridd i 2019.
Kommunens lånegjeld var på kr 6,8 mrd. ved utgangen av 2019. I tillegg kommer startlån på kr 2 mrd. Gjeldsgrad
eksklusivt startlån var budsjettert til 67 prosent, men endte opp på 63 prosent i 2019. Dette er dermed i overkant av
kommunens langsiktige mål på 60 prosent.

Stavanger – storbyen og øyriket

Etableringen av nye Stavanger kommune var en sentral oppgave i 2019. Både innbyggere, næringsliv, frivillige
organisasjoner, folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte har vært involvert i arbeidet med den nye kommunen. Ny politisk
organisering er vedtatt og administrativ organisering er endret.
Stavanger kommune blir en språknøytral hav- og landbrukskommune, en storby med 37 øyer og mange små
lokalsamfunn. Samtidig som innbyggerne har fått sine faste tjenester har tusenvis av ansatte i tre kommuner har
lagt ned en stor innsats i sammenslåingsprosessen. Det har vært et krevende og spennende år.
Kommunedirektøren vil rette en stor takk til alle ansatte i nye Stavanger kommune for arbeidet som er gjort.

Å
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Årsresultat sett i lys av koronapandemien?

Regnskapet gir viktig informasjon om året som er gått. Mens budsjettet er basert på kvalifiserte antagelser om
økonomisk utvikling og politiske prioriteringer, viser regnskapet “fasiten”. Normalt vil regnskapet og oppnådde mål
for kommunen gi nyttig kunnskap om retningen kommunen går i og gi godt grunnlag for utarbeidelse av neste års
budsjett. Men når premissene for kommunens økonomi endres raskere enn noen gang etter 2. verdenskrig, må en
innse at historiske data og regnskapsinformasjon gir få sikre svar om framtiden, særlig om inntektssituasjonen.
Fra regnskapsårets slutt og til årsregnskapet og årsmeldingen skrives ferdig, en periode på under tre måneder, har
en verdensomspennende pandemi endret premissene for kommunens drift og inntekter. Landegrenser stenges og
verdenshandelen stopper opp. En allerede fallende oljepris får negative vekstimpulser når industrien, flyreiser og
aktiviteten i verdensøkonomien reduseres kraftig. Det er vanskelig å fastslå hvor kraftig Covid-19 pandemien vil
påvirke kommunes økonomi i 2020. Foreløpige anslag viser at det vil dreie seg om mellom 450 millioner kroner og
750 millioner kroner i reduserte inntekter og økte kostnader. Men ennå vet vi ikke hvor lenge pandemien vil
begrense samfunnet og prege økonomien. Anslaget kan derfor også bli verre. Det er grunn til å tro at staten vil
kompensere i stor grad for merkostnader og mindreinntekter i 2020, men det er åpenbart at skatteinntektene til
kommunene vil falle kraftig både 2020 og i 2021. Det kan også gå lenger tid før verdensøkonomien tar igjen det
tapte.
Et godt årsresultat for 2019 kan komme godt med i tiden som kommer, og samtidig må kommunen forberede seg
på svakere vekst og reduserte inntekter på sikt. Kommunedirektøren foreslår derfor at årets resultat og
mindreforbruk i sin helhet avsettes til disposisjonsfondet for å gi kommunen økonomisk rom for vanskeligere tider.
Per Kristian Vareide
kommunedirektør
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2 Utfordringer og muligheter

Netto innflytting til Stavanger ble bedre enn på lenge, men fødselstallene faller fortsatt og er de
laveste siden slutten av 1980-tallet. Digitaliseringsarbeidet i kommunen gjennomføres både ved
nasjonale og lokale prosjekt. Stavanger tar i bruk stadig flere digitale løsninger. Tidlig innsats i
barnehage og skole, bedret folkehelse og større grad av selvhjulpenhet gjennom
hverdagsmestring er satsinger som har blitt forsterket og utvidet.
Etableringen av nye Stavanger kommune ble gjennomført slik at den nye kommunen var i drift
med et harmonisert og fungerende tjenestetilbud fra 01.01.2020.

2.1 Innledning

Arbeidsledigheten avtok fra 3 prosent ved begynnelsen av året til om lag 2,4 prosent ved utgangen av 2019.
Investeringer innen petroleumsrelaterte virksomheter har gitt regionen sysselsettingsvekst og tilflytting. Det er
netto innvandring som bidrar til veksten. Stavanger har fortsatt netto innenlandsk utflytting.
Forslag til ny samfunnsdel i kommuneplanen er utarbeidet. Følgende tre satsingsområder er foreslått: Gode
hverdagsliv, regionmotoren og grønn spydspiss . I tillegg er det en egen del for kommuneorganisasjonen: Vi skaper
framtiden sammen . Det er utarbeidet nytt plansystem som grunnlag for politisk styring og administrativ
oppfølging.
Folkehelsesatsingen i tråd med Det gode liv i Stavanger – plan for folkehelsearbeidet 2013-2029 – er videreført.
Arbeidet for å utjevne sosiale ulikheter er fortsatt prioritert. En ny fireårig plan, Barn vil være med!,
(https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/samfunnsutvikling/planer/temaplaner/helse-og-omsorg/barn-vil-vare-med-plan-for-inkludering-av-barn-i-lavinntekstfamilier-20192022.pdf)

med tiltak som skal gi barna bedre muligheter til å delta i fellesskapet, bidra til inkludering, sosial utjevning og
hindre at fattigdom går i arv, ble vedtatt av Stavanger bystyre.
Innen helsesektoren handler det fremdeles mye om å snu måten å jobbe på, slik at brukernes egne ressurser i større
grad mobiliseres. Leve HELE LIVET-satsingen er nå videreutviklet til å gjelde alle innbyggere i Stavanger kommune
– uavhengig av alder, funksjonsnivå og diagnose.
Stavanger har høye ambisjoner på klimaområdet. Det arbeides kontinuerlig og målrettet med å redusere de lokale
utslippene av klimagasser. Arbeidet er forankret i vedtatt Klima- og miljøplan 2018-2030 og tilhørende
handlingsplan for perioden 2018-2022.
Etableringen av nye Stavanger kommune var en sentral oppgave i 2019. Både innbyggere, næringsliv, frivillige
organisasjoner, folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte har vært involvert i arbeidet med langsiktige mål, nytt
plansystem, innbyggertorg og demokratiutvikling for den nye kommunen. Ny politisk organisering er vedtatt og
administrativ organisering er endret.
Utfordringsbildet har imidlertid fått et raskt skifte. Samfunnet preges av koronapandemien og Stavanger
kommune vil fremover ha fokus på å begrense smittespredningen og fortsatt levere tjenester til alle innbyggerne
på forsvarlig måte.
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2.2 Planstrategi, kommuneplan og nytt plansystem

Stavanger kommune har, på oppdrag fra fellesnemnda for nye Stavanger, utarbeidet forslag til en ny samfunnsdel i
kommuneplanen. Forslaget ble behandlet av det nye kommunestyret oktober 2019, og lagt ut til offentlig ettersyn
som del av kommunens planstrategi 2020-2023.
Det er foreslått tre satsingsområder: Gode hverdagsliv, regionmotoren og grønn spydspiss . I tillegg er det en egen
del for kommuneorganisasjonen: Vi skaper framtiden sammen . Kommuneplanens samfunnsdel legges frem for
endelig vedtak mars 2020.
Som del av planstrategien har kommunen utarbeidet nytt plansystem. Det nye plansystemet har som mål å gi godt
grunnlag for politisk styring og administrativ oppfølging. Det legges større vekt på strategiske planer, og mindre
vekt på målstyring og detaljerte mål. Planene skal stimulere til tverrfaglig oppgaveløsning i samarbeid med
innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Planene skal være tilgjengelige og lette å få oversikt over.
Det nye plansystemet ivaretar den nye kommunelovens krav til styrket sammenheng mellom kommuneplanens
samfunnsdel og handlings- og økonomiplanen ( HØP). I Stavanger utgjør HØP kommuneplanens handlingsdel. I
tillegg er kommuneplanens samfunnsdel og arealdel koplet fra hverandre, slik at dokumentene utarbeides i to
separate prosesser. Dermed kan samfunnsdelen vedtas av sittende kommunestyre tidlig i valgperioden, og fungere
som et styringsdokument i resten av perioden.
Kommuneplanens samfunnsdel og det nye plansystemet er nyskapende og har fått oppmerksomhet både lokalt og
nasjonalt. Kommunen har blitt invitert til å presentere arbeidet med det nye plansystemet både her i fylket og
nasjonalt.
Stavanger kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel med byutviklingsstrategi i desember 2019. Arbeidet
med planprogram for samlet arealdel for den nye kommunen er påbegynt.

2.3 Sysselsetting og demografiske endringer

Arbeidsledigheten avtok fra 3 prosent ved inngangen av året til om lag 2,4 prosent ved utgangen av 2019.
Utviklingen i arbeidsledigheten er vist i figur 2.1.
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Figur 2.1 Arbeidsledigheten for Stavanger og landet 2019

Ved utgangen av 2019 var det om lag 69000 sysselsatte personer bosatt i Stavanger kommune. Dette er om lag
1050 flere enn året før, og utgjør en økning på 1,6 prosent. Veksten i antall sysselsatte i kommunene på NordJæren ble sterkere enn veksten for fylket og landet. Utviklingen i sysselsatte etter bosted er vist i figur 2.2.
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Figur 2.2 Vekst i sysselsatte etter bosted, 2019

Sysselsettingsveksten for personer bosatt i Stavanger ble størst innen Informasjon og kommunikasjon, med hele 12
prosent. Målt i antall sysselsatte var veksten sterkest innenfor bergverk og utvinning med nær 600. Dette utgjør en
vekst på om lag 6,5 prosent. Det er negativ utvikling i sysselsettingen innen personlig tjenesteyting, transport og
lagring, primærnæringer, helse og sosialtjenester samt varehandelen.
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Sysselsettingsandelen i Rogaland og Stavanger er nå på nivå med det den var i 2015. Utviklingen er vist i figur 2.3.
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Figur 2.3 Utvikling i sysselsatte (iht. bosted) i prosent av befolkning på 15-74 år.

Boligbygging

Boligbyggingen i Stavanger økte i 2019 sammenlignet med 2017 og 2018, selv om den fortsatt er på et lavt nivå. Om
lag 504 boliger ble fullført i Stavanger i 2019. Dette er likevel om lag som forventet med utgangspunkt i
boligbyggeprogrammet som ligger til grunn for kommunens framskrivings arbeid, og dermed også om lag på nivå
med forventet behov i forhold til befolkningsveksten Stavanger har hatt. Utviklingen i boligbyggingen i Stavanger
er vist i figur 2.4.
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Figur 2.4 Boligbygging i Stavanger 1965-2019
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Demografiske endringer

Befolkningsveksten i Norge er nå lavere enn tidligere år på grunn av redusert innvandring. Dette henger først og
fremst sammen med lav arbeidsinnvandring fra EU-området. Rogaland hadde i 2019 høyere befolkningsvekst enn
landet for øvrig, men veksten i form av netto innflytting er fortsatt lav sammenlignet med landet forøvrig.
For Stavanger og Storbyområdet ble befolkningsveksten klart sterkere enn tidligere år. Dette var forventet med
bakgrunn i den sterke sysselsettingsveksten i næringslivet. Kun Trondheim av de større byene hadde større
befolkningsvekst. Det er imidlertid knyttet noe usikkerhet til tallene for 2019. På grunn av endring i registrering av
utvandring, er utvandringen for lav i 2019. Befolkningsutviklingen er vist i figur 2.5.
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Figur 2.5 Befolkningsutvikling i prosent, 2019. Storbyområdet er definert som summen av Stavanger, Rennesøy, Finnøy,
Sandnes, Forsand, Randaberg og Sola.

I Storbyområdet for øvrig, er det fortsatt Sola og Sandnes som vokser mest. Disse kommunene hadde en vekst på
henholdsvis 2,2 og 1,6 prosent. Utviklingen er vist i figur 2.6.
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Figur 2.6 Befolkningutvikling i prosent, 2019

I tillegg til høy netto innflytting, har Sola og Sandnes også høye fødselsoverskudd som bidrar sterkt til
befolkningsveksten.
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Per 1. januar 2020 var det 135 509 innbyggere i gamle Stavanger kommune. Befolkningsveksten var på 1472
innbyggere, og det tilsvarer 1,1 prosent. Dette er en solid bedring fra veksten i 2018 som var på 0,6 prosent og 848
innbyggere.
Utvandringstallene i SSB sin offisielle statistikk er for lave. For Stavanger utgjør dette om lag 270 færre utvandrere
enn tidligere beregningsmetoder ville gitt. Korrigert for endringen i beregningsmetoden har Stavanger likevel en
god befolkningsvekst på om lag 0,9 prosent.
Stavangers ordning med gratis kollektivkort til studenter som melder flytting til kommunen resulterte i stor netto
tilflytting i 3. kvartal, slik denne ordningen også gjorde i 2018.
Befolkningsveksten i Stavanger er vist i figur 2.7
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Figur 2.7 Fødselsoverskudd, netto innflytting inkludert inn- og utvandring og befolkningsvekst i Stavanger fra 20102019

Stavanger har en økende netto innenlandsk utflytting. Historisk har en økt befolkningsvekst i regionen og i
Stavanger medført en økende grad av innenlandsk utflytting fra Stavanger, først og fremst til nabokommunene.
Selv om boligmarkedet tilsynelatende ikke er særlig presset fortsatte denne trenden i 2019.
Stavanger hadde også i 2019 en betydelig reduksjon i fødselstallene og dermed et lavere fødselsoverskudd.
Stavanger har hatt kontinuerlig reduksjon i fødselstallene siden 2010. Reduksjonen i fødselstallene fra 2010 til 2019
er på hele 21 prosent. Det er foruroligende at Stavanger har lavere fødselstall i 2019 enn i 1989, sett i lys av at
befolkningen har vokst med nesten 40000 i samme periode. Utviklingen er vist i figur 2.8.
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Figur 2.8 Fødsler i Stavanger

Reduksjonen i aldersgruppen unge voksne 25-34 år, har stoppet siste år. Gruppen 70-79 år er fortsatt den
aldergruppen som har klart sterkest vekst. Nå er denne gruppen mer en 50 prosent større enn i 2011.
Aldersgruppen 80 år og eldre har fortsatt hatt en moderat utvikling, og ligger under nivået i 2011. Barn og unge 0 –
24 år, har fortsatt en svak utvikling. Befolkningsutviklingen etter alder er vist i figur 2.9.
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Figur 2.9 Indeksert befolkningsutvikling i Stavanger
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Indikatorer for måloppnåelse

Utviklingen i sysselsettingen var positiv i året som gikk. Det ble bygget 504 boliger i 2019 – en økning på 84 boliger
fra 2018. Befolkningsveksten ble positiv og vesentlig høyere enn i 2018. Fødselsoverskuddet falt imidlertid til 0,5
prosent. Netto innflytting hadde en betydelig vekst, med de forbehold som tidligere er nevnt, og var på 0,6
prosent, opp fra 0,1 prosent i 2018.
Sysselsetting og demografiske endringer

Mål: Tilrettelegge for næringsutvikling og flere
arbeidsplasser
Indikator:
Antall sysselsatte i Stavanger

Målsetning Resultat 2018 Resultat 2019
Vekst

0,03 %

0,02 %

Mål: Tilby et tilstrekkelig antall boliger i gode bomiljø for
alle
Indikator:
Boligbygging i andel av årlig byggeprognose

Målsetning Resultat 2018 Resultat 2019
100 % av byggeprognosen

89 %

93 %

Mål: Befolkningsvekst
Indikator:
Netto befolkningsvekst

Målsetning Resultat 2018 Resultat 2019
1 % økning per år

0,01 %

0,01 %

- Netto innflytting

0,00 %

0,01 %

- Fødselsoverskudd

0,01 %

0,01 %

2.4 Oppvekst og velferd
Utjevning av sosiale ulikheter

Stavanger kommune har videreført folkehelsesatsingen i tråd med Det gode liv i Stavanger , plan for
folkehelsearbeidet 2013-2029.
2019 var det andre driftsåret for områdesatsingen på Storhaug. Arbeidet omfatter tre satsingsområder; Inkludering
ved tidlig innsats , Gode bo- og nærmiljø , og Sosialt entreprenørskap – nye veier til arbeid og velferd. De tre
satsingsområdene er konkretisert i en overordnet plan Mangfold og muligheter – Plan for områdesatsing i Storhaug
bydel 2018-2024 (kommunalutvalget sak 48/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690835?agendaItemId=214852)).
Denne planen følges opp med årlige handlingsplaner (kommunalutvalget sak 3/19
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973437?agendaItemId=218624)). Det er også utarbeidet en statusrapport
(kommunalutvalget sak 58/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973450?agendaItemId=221626)).
Det er igangsatt en rekke organisatoriske, fysiske miljømessige og sosiale tiltak i tråd med den overordnende
planen og gjeldende handlingsplan. I 2019 ble det også gjennomført en nullpunktsanalyse som kartla trivsel og
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trygghet blant 1100 innbyggere over 15 år på Storhaug. Undersøkelsen viser i all hovedsak at innbyggerne opplever
høy grad av trivsel og trygghet. I 2019 etablerte områdestasingen seg i Kvitsøygata 3. Hensikten var å etablere et
bydelsfellesskap og et miljø for tjenesteutvikling, tjenesteyting og innovasjon sammen med relevante aktører.
Lokalet skal også være en møteplass som tilrettelegger for aktivitet og deltakelse.
Områdeløftet i Hillevåg (2018-2020) fikk i løpet av 2019 satt i gang alle tiltak vedtatt i planen. I tillegg ble det
gjennomført samordningsmøter for å koordinere kommunens totale innsats i Hillevåg. Kommunalutvalget fikk
presentert en helhetlig oversikt over aktiviteter i Hillevåg 17. september, presentasjon 1/19
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1197106). Omformingen av sentrale deler av Hillevåg har stått sentralt med
igangsetting av områderegulering og mulighetsstudie for ny skatehall/aktivitetshus. Grønn by etablerte Pådriv i
Felleskjøpets lokaler, og det ble holdt møter med ulike aktører i Hillevåg. Det er etablert faste møtepunkter for
tverrfaglig samhandling. Målet er å få ny kunnskap og å oppnå synergier som fører til en god utvikling av bydelen.
Pådriv
Pådriv er et nettverk – en samfunnsdugnad – som jobber for bærekraftig utvikling i Hovinbyen. Hovinbyen er
Oslos største byutviklingsprosjekt. Pådriv er en blanding av næringsutvikling og innbyggerinvolvering som bidrar
til inkludering og mestring. Overføringsverdien til andre byer er stor.

Barns levekår

Arbeidet for å utjevne sosiale ulikheter er fortsatt høyt prioritert. Blant annet ble en ny fireårig plan, Barn vil være
med! (https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/samfunnsutvikling/planer/temaplaner/helse-og-omsorg/barn-vil-vare-med-plan-for-inkludering-av-barn-i-lavinntekstfamilier20192022.pdf), vedtatt av Stavanger bystyre i 2019. Denne planen inneholder tiltak og satsinger, som skal gi barna bedre
muligheter til å delta i fellesskapet, bidra til inkludering, sosial utjevning og hindre at fattigdom går i arv.
Resultatene i stavangerskolen er gode. Samlet sett ligger resultatene for både brukerundersøkelser, kartlegginger
og karakterresultater over snittet nasjonalt. Stavanger gjør det også godt sammenlignet med de største byene i
landet. Gjennomføringstallene for videregående skole er over landssnittet.

Helsetilstand i endring

Både endringer i typen helseutfordringer og antallet som er omfattet, stiller kommunen overfor nye utfordringer
med kompetansebehov og tjenestetilpasning. Innen helsesektoren er kommunen fortsatt i et paradigmeskifte hvor
det handler om å snu måten å jobbe på, slik at brukernes egne ressurser i større grad mobiliseres. Leve HELE
LIVET-satsingen er videreutviklet til å gjelde alle innbyggere i Stavanger kommune uavhengig av alder,
funksjonsnivå og diagnose. Spesielt har dette betydning for personer med psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet
og utviklingshemming.
Nye arbeidsmåter ble tatt i bruk for å fremme helse og forebygge sykdom. For å nå ut til flere innbyggere tidligere i
sykdomsforløpet ble det gjort en dreining fra individuell oppfølging mot gruppetilbud. Et eksempel er Vite mer
om -samlingene, som skal øke innbyggernes helseforståelse gjennom råd om ulike helseutfordringer, og der
temaene innen fysisk og psykisk helse er utarbeidet i samarbeid med fastleger og brukere av Helsehuset. Rogaland
Revisjons forvaltningsrevisjon Kvalitet i tjenestene – Eldreomsorg fra juni 2019 viste flere indikasjoner på at de
overordnede brukerrettede målene med Leve HELE LIVET nås. Blant annet ser det ut til at innslagspunktet for når
de eldre trenger hjelp utsettes. I rapporten peker Rogaland Revisjon IKS samtidig på forskjeller i implementeringen
av tankegangen i organisasjonen, men målinger mot slutten av året tydet på markant forbedring.
Implementeringen av Leve HELE LIVET-satsingen gjennom bruk av positiv atferdsstøtte (PAS) fortsatte i
tjenestene tilbudt personer med utviklingshemning og andre funksjonsnedsettelser. Et annet tiltak var de nye
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aktivitetsmessene der kommunen i samarbeid med frivillige organisasjoner viste fram tilgjengelige dag- og
aktivitetstilbud for ulike brukergrupper. Den nye aktivitetsmessen Kor går me? ble den offisielle åpningen av Leve
HELE LIVET-satsingen for personer med nedsatt funksjonsevne.
Omstillingsprogrammet for hjemmebaserte tjenester hadde høy aktivitet i en rekke delprosjekter også i 2019.
Programmet har vurdert mulige løsninger knyttet til bedre og mer effektiv organisering, arbeidsdeling og
samhandling mellom aktuelle aktører.
I løpet av 2019 har kommunen vedtatt flere planer der premissene for nye omsorgsbygg og helse- og
velferdstjenestene de neste årene er lagt. Betydningen av Leve HELE LIVET for de boligene som skal være en del
av tjenestetilbudet, danner grunnlaget for planene. Implementeringen av Handlingsplan for velferdsteknologi
2018–2022 er godt i gang, med bl.a. sensorteknologi tilknyttet kommunens eksisterende trygghetsteknologi og
nye kommunikasjonsverktøy.

Mål og indikatorer

Barnehage, skole og oppveksttjenestene for øvrig skal stimulere barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere
i samfunns- og arbeidslivet. Med et høyt gjennomsnittlig utdanningsnivå blant foreldre, har barn og unge i
Stavanger gode forutsetninger for å oppnå skolefaglige resultater over landsgjennomsnittet. Stavanger har derfor
et mål om at resultatene på nasjonale prøver skal være høyere enn landsgjennomsnittet på 50 poeng.
Egenmestring og god helse gjennom hele livet viser positiv utvikling.
Inntektsulikhet i Stavanger sammenlignet med landet for øvrig er stabil. Barn i husholdninger med årlig lav inntekt
viser en liten økning på 0,1 prosentpoeng.
Oppvekst og velferd

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

Målsetning

Resultat 2018

Gjennomsnitt
nasjonale prøver
5.trinn

>52,5 poeng

51,1 poeng

Gjennomsnitt
nasjonale prøver
8.trinn

>52,5 poeng

51,7 poeng

> 85 %

0,87 %

Målsetning

Resultat 2018

Gjennomføringsandel
VG1
Mål: Egenmestring og
god helse gjennom
hele livet
Indikator
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Oppvekst og velferd

Andel innbyggere
over 80 år uten
hjemme- og
institusjonstjenester
Andel av ressursene i
hjemmebaserte
tjenester til opplæring
og rehabilitering
Dekningsgrad
helsesykepleiere

Økning med 0,5-1 prosentpoeng per år

Økt med 2,1 prosentpoeng

Økt med

Økning med 1-2 prosentpoeng per år Nedgang på 1,3 prosentpoeng

Økt m

300 elever per stilling i b.skolen 559 elever per stilling i b.skolen 496 elever p
550 elever per stilling i u.skolen 590 elever per stilling i u.kolen 508 elever p

Mål: Redusere sosiale
ulikheter
Indikator

Målsetning

Resultat 2018

Reduksjon med 0,05 per år fra 2016 nivå (3,3)

3,3

Nasjonalt nivå 2,7

2,8

< 9,4 %

0,11 %

Indikator

Målsetning

Resultat 2018

Helhetlig tilfredshet i
brukerundersøkelser
på levekårsområdet

>80 poeng

Ikke gjennomført i 2018

Ventelister i
bofellesskap med
stasjonær bemanning

10 % reduksjon per år

Inntektsulikhet i
Stavanger
sammenlignet med
landet for øvrig
Barn i husholdninger
med årlig lav inntekt
(EU60)*
Mål: Gode tjenester til
personer med behov
for bistand og
oppfølging

Ikke

3,7 % økning Resultat for 2

Mål: Inkludering og
god integrering av
flyktninger
Indikator

Målsetning

Resultat 2018
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Oppvekst og velferd

Andelene
minoritetsspråklige
barn i barnehage
sammenlignet med
innvandrerbarn

>89 %

73 %

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

56 %
64 % Resultat for 2

Andel bosatte
flyktninger

100 % ved utgangen av året

100 %

2.5 Klimavennlig og attraktiv by
Klimavennlig by og klimatilpasning

Stavanger har høye ambisjoner på klimaområdet. Det er vedtatt mål om 80 % reduksjon i utslipp av klimagasser i
Stavanger innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 2015, og det arbeides kontinuerlig og målrettet med å
redusere de lokale utslippene. Arbeidet er forankret i vedtatt klima- og miljøplan 2018-2030 og tilhørende
handlingsplan for perioden 2018-2022. Planen gir viktige føringer for tiltak som gjennomføres i Stavanger. FNs
bærekraftsmål skal ligge til grunn for all planlegging.
Klimagassutslippene i Stavanger kommer fra ulike kilder, men en stor andel av utslippene er knyttet til transport og
bruk av fossil energi. Det er i 2019 tilrettelagt for økt bruk av elektriske kjøretøy, blant annet gjennom etablering av
en kommunal støtteordning for borettslag og sameier som vil investere i ladeinfrastruktur. Det er også tilrettelagt
for en støtteordning for el-lastesykler i bedrifter for å redusere biltrafikkene ytterligere. En egen ladestrategi ligger
til grunn for arbeidet med tiltak som skal styrke og koordinere arbeidet med tilrettelegging for elbiler.
Stavanger ble i 2019 kåret til Norges elbilhovedstad. Stavanger ble også kåret til Norges smarteste mobilitetsby i
2019.
Handlingsplanen til Klima- og miljøplanen har en rekke tiltak for å redusere kommunes energibruk. De fleste
kommunale formålsbygg (skoler, barnehager og sykehjem) er tilknyttet en driftssentral, noe som bidrar til god
kontroll på varmestyring og driftstider på ventilasjonen. Utover bygg er også energibruk i utendørsanlegg som
pumpestasjoner, gatelys, snøsmelteanlegg m.m. tilgjengelig i energioppfølgingen for optimalisering på sikt.
I 2019 er det arbeidet med prosjekter som gir muligheter for å etablere nærenergianlegg, der det eksempelvis kan
brukes fornybar energi som bioenergi. Bruk av bioenergi, avløpsvarme og solenergi vil bli viktige tiltak som
erstatning for de fossile energikildene. Disse prosjektene skal bidra til å redusere både energibruk og klimautslipp.
Innen stasjonær energi er områdeprosjektene viktige grep for å nå målet om 80 % reduksjon i klimautslippene
innen 2030.
Kommunens byggeprosjekter har fått krav om mer oppmerksomhet på materialvalg, bruk av fornybare energikilder
og at bygge- og anleggsplasser skal være fossilfrie. Parallelt med gjennomføring av tiltak og innskjerping av krav,

20

arbeides det med å få på plass et overordnet styringsdokument for energiutredninger i transformasjonsområder og
nye områder. Gjennom reguleringsbestemmelser og bestemmelser i kommuneplanen legges det føringer for valg
av energiløsninger og krav til utbygger om å gjøre energiutredninger. Det er utarbeidet et forslag til metodikk for
gjennomføring av energikonseptutredninger, som skal gjelde for kommunens egen bygg- og områdeplanlegging –
og på sikt for hele byen. Dette vil sikre en standard metode for gjennomføring av energiutredninger, samtidig som
kommunen vil få god kontroll på om utbygger innfrir krav i reguleringsplan og kommuneplan.
Grønn spydspiss, et av tre satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel, gir føringer for både
utslippsreduksjoner og klimatilpasning.
Stavanger kommunes klimatilpasningsarbeid har i flere år hatt oppmerksomhet på forebygging gjennom god
arealplanlegging, utvikling av kompetanse for å forstå klimaendringer, deltakelse i nettverk og forskningsprosjekter.
Det er utarbeidet forsterkede krav til flomsikring for Kommunedelplan Stavanger sentrum . Ved behandling av
kommuneplanens arealdel i desember videreførte Stavanger kommunestyre disse kravene for hele kommunen.
Kravene som nå foreligger er viktige tiltak for å forebygge flomskader fra nedbør, havnivåstigning, stormflo og
bølgepåvirkning. Overvann skal håndteres lokalt, fortrinnsvis gjennom naturbaserte løsninger. Naturbaserte
løsninger handler om å lære av naturens egne prosesser og så ta i bruk de samme prosessene for å løse urbane
utfordringer ved å bevare, restaurere eller etablere ny natur, også i byen. Fordelen med naturbaserte løsninger er at
de ikke bare løser ett isolert problem, men samtidig tilfører omgivelsene noe mer, som er bra for mennesker og
natur. Et eksempel er å etablere en dam i stedet for å drenere ut vann og lede det til avløpsrør.
Vann i Stavanger – hovedplanen for vannforsyning, avløp, vannmiljø og overvann ble vedtatt av bystyret i sak 13/19
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976362?agendaItemId=219148). Klimatilpasning og overvannshåndtering er
sentrale tema i hovedplanen.
Det foreligger også en politisk bestilling av en skybruddsplan for Stavanger, og prosjektmandatet ble utarbeidet i
2019. Skybruddsplanen skal legge til rette for trygg avledning av vann ved ekstremnedbør.
Under Arendalsuka i august ble Stavanger kåret til landets best klimatilpassede kommune.
Rogaland fylkeskommune jobber fremdeles med å utarbeide regionalplan for klimatilpasning. Stavanger deltar
både i styringsgruppen og prosjektgruppen på vegne av kommunene på Nord-Jæren.
ANYWHERE
EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate Events, et Horizon 2020
prosjekt
EU-prosjektet skal teste ut bedre modeller og praksis for varsling av ekstremvær. Norske partnere er Sintef og
SUS v/ Rakos. Sauda- og Stavanger kommune deltar som pilotkommuner med å teste ut verktøy som utvikles i
prosjektet. Universitetet i Ferrara i Italia har utviklet en modell for tidlig stormflovarsling som også er tilpasset
Stavangerområdet. Stavanger deltar også i Copernicus-prosjektet, EUs satelittprogram. I samarbeid med Met,
Norconsult og Sjødivisjonen i Kartverket, utvikles verktøy for vurdering av bølger og høye stormflonivåer.

Av andre klimatilpasningsaktiviteter deltar Stavanger kommune fortsatt i det nasjonale nettverket iFront1.
Ordføreravtalen, Covenant of Mayors, fra 2008 ble signert på nytt i mars 2019. I forbindelse med planlegging av
hvordan klimautfordringer grunnet ekstremvær skal håndteres, er det startet et arbeid med utvikling av et
klimadashbord. Stavanger deltok også i EU-prosjektet ANYWHERE, som har utviklet verktøy til å håndtere effekter
av ekstremvær. Dette prosjektet ble i hovedsak avsluttet i 2019. Evaluering og plan for videreføring gjenstår,
herunder kobling mot klimadashbordet. Stavanger er med som følgeby i Horizon 2020 prosjektet UNaLab (Urban
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nature labs), som skal dokumentere effekten av naturbaserte løsninger i møte med klimaendringene, etablere en
visjon for 2050 og et veikart for å nå denne visjonen.
Verdibevaring av kommunens bygningsmasse har over tid vært en prioritert oppgave. Kartlegginger viser at den
tekniske tilstanden gradvis er bedret.
Et grønt skifte i energinæringen er i ferd med å etableres. I denne sammenheng har kommunen startet arbeidet
med å tilrettelegge for en nasjonal havvindskonferanse. Stavanger bidrar også i arbeidet med kartlegging av
lakselusbeltet, et teknologiprosjekt med hensikt å redusere giftbruk og bevare laksehelsen. Videre deltar Stavanger
i Kartverkets prosjekt med kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling av kommunens sjøareal.

Transport

Kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt i desember, legger vekt på å stramme inn byutviklingsstrategien2 og at
sammenhengen mellom arealbruk og transport skal bli tydeligere. Kommuneplanens arealdel legger til rette for en
byutvikling som støtter opp under målet om nullvekst i personbiltransporten og Klima og miljøplanens mål om at
minimum 70 prosent av personreisene skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport i 2030. Arealdelen
inneholder både en ny retningslinje for gange, og en for mobilitetspunkt som skal gjøre det lettere å bytte mellom
transportmidler. For å unngå at prosjekter påføres kostnader med å bygge unødvendig parkering, er
parkeringsbestemmelsene i kommuneplanen revidert. I stedet for et fast krav til antall plasser i tilhørende
geografisk sone, angir bestemmelsen nå et intervall slik at utbyggere kan tilpasse antall parkeringsplasser ut fra
behov, tilgjengelighet og mobilitetstiltak knyttet til prosjektet.
Kommunedelplan for Stavanger sentrum ble vedtatt i mars, og det er lagt fram en sak for videreutvikling av
sentrumssatsingen. Denne planen legger til rette for en utvikling av sentrum som styrker tilgjengeligheten til
miljøvennlig transport. Parallelt har det vært jobbet med strategi for utvikling av byrommene i Stavanger sentrum.
Bymiljøpakken for Nord-Jæren er i drift, og det brukes mye ressurser til planlegging og klargjøring av prosjekter for
gående, syklende og kollektivtransport. Tiltakene finansiert av bymiljøpakken etableres gradvis. Med
Ryfastprosjektet er kulverten mellom Våland og Mosvannet tatt i bruk, og det er mulig å sykle første strekning på
sykkelstamveien fra Madlaveien til SIF stadion. I tillegg fikk sykkelfeltene på Nord-Jæren rødt dekke i løpet av
sommeren.
Reforhandling av byvekstavtalen ble sluttført i 2019. Det ble inngått ny byvekstavtale mellom staten,
fylkeskommunen og kommunene på Nord-Jæren. Avtalen sikrer statlig finansieringsbidrag til prioriterte prosjekter i
bymiljøpakken og økte belønningsmidler. Det ble vedtatt en justering av bompengeopplegget, som innebærer at
rushtidsavgiften fjernes og at det innføres 50 prosent betaling for nullutslippskjøretøy, det vil si elbiler og
hydrogenbiler. Bymiljøpakken har hatt en kostnadsgjennomgang av prosjektene som inngår i bussveien og
transportkorridor vest. Denne gjennomgangen omfattet vurderinger av enklere og kostnadsbesparende løsninger i
prosjektene.

Indikatorer for måloppnåelse

Det er en økning i CO₂ tonn utslipp fra kommunale bygg. Forklaringen er at kommunens administrasjonsbygg og
svømmehallen i Olav Kyrresgate 19 ble tatt i bruk i 2019. I samme periode har utslippene fra skoler og barnehager
gått noe ned.
Klimarobust og
attraktiv by
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Klimarobust og
attraktiv by

Mål: Sikre god
luftkvalitet i
Stavanger
Indikator
Vekst i biltransport
Totalt
energiforbruk
(kWh/m2) fra
kommunale bygg

Målsetning
0-vekst i personbiltransport

Resultat 2018
Data er foreløpig ikk
3,1 % reduksjon fordi Statens vegve
metode for

Tallene er fra omstillingsprosjekt
<3 % vekst i energiforbruk per år 2012-2017.Tilsvarende måltall
finnes ikke for 2018.

9,5 % r
Uendret
8,3 % økning
15,1 % reduksjo
7,3 % reduksjon

CO₂ tonn utslipp
fra kommunale
bygg

2 % reduksjon per år

1 % reduksjon

Målsetning

Resultat 2018

<7 overskridelser per år

5 overskridelser

Målsetning

Resultat 2018

1 prosentpoeng forbedring per år for andel
reisende med sykkel, kollektivt eller til fots

2 prosentpoeng forbedring
fra 2014 til 2018

Mål: Omstille
Stavanger til å bli
et
lavutslippssamfunn
Indikator
Overskridelse av
nasjonal
målsetning for
bedre luftkvalitet

4

Mål: Stimulere til
fossilfri
transportsektor og
energi- og
varmeløsninger
Indikator
Reisevaner ved
bruk av
miljøvennlig
transport

Data e
tilgje
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2.6 Handlekraftig og innovativ organisasjon
Nye arbeidsformer og digitale løsninger

Bedre tjenestekvalitet er tema for noen av kommunens interne innovasjons- og utviklingsprosjekt. Flere av
prosjektene skal utvikle digitale verktøy som vil forenkle og forbedre tilgjengeligheten til kommunale tjenester for
innbyggere, brukere eller ansatte. Prosjektene følges aktivt opp.
Stavanger kommune var i 2019 medarrangør for den årlige Innovasjonskonferansen på Sola . Tema var
Innbyggerinvolvering og digitalisering – som hånd i hanske? og oppslutningen om konferansen var dette året
rekordhøy. En effekt av denne konferansen har vært nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom kommunene
om temaene innovasjon og samskaping.
Samhandling på tvers av ulike fagområder og sammen med innbygger, kunnskapsinstitusjoner og næringslivet er
en ny måte å løse oppgaver på.
Samshuset – et kreativt hus utenfor kommunens administrasjonsbygg – er testet ut. Det viste seg at denne typen
tilrettelegging for ulike aktiviteter fungerte godt til samskapingsarbeid. Erfaringene fra blant annet arbeidet i
Smartbyen og Samshuset, har ført til at Samskapingskurset etableres på UiS (https://www.uis.no/kurs-etter-og-videreutdanning/etter-ogvidereutdanning/skrikende-behov-for-etterutdanning-i-tjenesteinnovasjon-article137574-8752.html). I tillegg etableres en ny etter- og videreutdanning i
Tjenesteinnovasjon og servicedesign på UiS (https://www.uis.no/kurs-etter-og-videreutdanning/etter-og-videreutdanning/skrikende-behov-for-etterutdanning-itjenesteinnovasjon-article137574-8752.html) for å komplettere Samskapingskurset .
Stavanger er, som første kommune i Norge, ferdig med å teste ut innovasjonspartnerskap – en ny
anskaffelsesprosedyre. Kommunen har sammen med to leverandører utviklet en aktiviseringsrobot og en
smartrullator med brukertilpassede applikasjoner. Målet er at de to produktene skal gjøre brukere med
korttidsopphold på sykehjem mer aktive og selvhjulpne. Produktutviklingen er nå ferdig og kommunen har
besluttet å kjøpe aktiviseringsroboten.
Fylkesmannen i Rogaland tildelte i 2019 innovasjonsmidler til to interkommunale samarbeidsprosjekt: Digi
Rogaland og Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART).
Digitaliseringsarbeidet i kommunen pågår i form av både nasjonale og lokale prosjekt. Stavanger tar i bruk stadig
flere digitale løsninger, som skal føre til forbedring og effektivisering. Mer om dette finnes i kapittel 4: Organisasjon,
utvikling og kontroll.
Utvikling og bruk av ny teknologi og nye digitale løsninger stiller blant annet krav til kommunens arbeid med
dataoppbevaring og sikkerhetssystemer. Kommunen har derfor blant annet igangsatt et prosjekt som vurderer ITarkitekturen på datasenteret i Green Mountain. Prosjektet skal avdekke eventuelle forbedringsområder og
utarbeide et designforslag som skal gi så solid og sikker drift av løsningene i datasenteret som mulig (implisitt
optimal trygghet for våre data). Dessuten ble det i løpet av fjoråret gjort endringer på kommunens backupløsning
som sikrer dataene ytterligere. Det ble etablert langtidsoppbevaring av dataene på Rjukan – i tillegg til at live-data
oppbevares på to adskilte steder i datasenteret på Rennesøy.
I 2019 har kommunen prioritert tilrettelegging av et system for digitaliseringsarbeidet. Kommunedirektøren
opprettet en ny avdeling for innovasjon og digitalisering høsten 2019. Innovasjon og digitalisering har ansvar for
forskning og utviklingsarbeid (FoU), og skal være en pådriver for innovasjon, digitalisering, systematisk
forbedringsarbeid og gevinstrealiseringsarbeid.
Arbeidet med å etablere et rammeverk for porteføljestyring, som skal sikre en standardisert og profesjonell
gjennomføring av digitaliserings- og innovasjonsprosjekt i kommunen, er startet. Porteføljestyringsmodellen skal
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også bidra til at kommunen når de strategiske målene, og styrer i én, felles retning på digitaliseringsområdet. Felles
verktøy og støtte til organisasjonen står sentralt i dette arbeidet.
Utvikling av nye måter å jobbe og organisere arbeidet på, krever ny kunnskap om de kommunale tjenestene.
Forskning, innovasjon og utvikling vil bidra til mer innsikt på dette feltet. Et kunnskapsløft for
kommunehelsetjenesten er en av hovedprioriteringene i strategien til HelseOmsorg21 . I 2019 ble det lagt fram en
rapport som foreslår en struktur for forskning innenfor de kommunale helse og omsorgstjenestene, samt forslag til
mulige finansieringsmodeller, Rapport -Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) (https://www.ks.no/globalassets/KS-ksfrapport-F43-interaktiv.pdf). Stavanger kommune har i 2019 fulgt opp denne rapporten. I slutten av året ble det arrangert en
lokal samling der alle kommunene i fylket var inviterte til å drøfte mulig interkommunalt samarbeid om forskning
innenfor helse- og omsorgstjenestene. Arbeidet fortsetter i 2020. Mer om dette finnes i kapittel 4: Organisasjon,
utvikling og kontroll.
HelseOmsorg21-rådet
Rådet er en nasjonal dialogarena mellom den offentlige sentrale helseforvaltningen, offentlige helse- og
omsorgstjenester, universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren, privat sektor og brukerorganisasjonene.
Gjennom å legge til rette for samarbeid om helse- og omsorgsforskning, innovasjon og næringsutvikling, skal
Rådet bidra til god folkehelse, effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet og verdiskaping.

Sikre tilstrekkelig og rett kompetanse

Ledelse og organisering av arbeidet i kommunen må klare å imøtekomme stadig raskere endringer i
rammebetingelser og etterspørsel etter tjenester. Lederopplæringsprogrammet FOR- ANDRE er et viktig tiltak i
denne sammenhengen.
For å kunne nyttiggjøre seg tilgjengelig kunnskap og informasjon, må kommunens ansatte ha både faglig og digital
kompetanse.
Tall fra NAV viser at det på nasjonalt nivå i 2019 var mangel på arbeidskraft innen ingeniør- og IKT-fag. Dette
merkes også i Stavanger kommune. Bedre økonomiske utsikter medfører konkurranse om arbeidskraft innen flere
fagområder.
Tall fra Nav og KS bekrefter at sykepleiere fortsatt er det enkeltyrket som det er størst mangel på. Det er her
hovedutfordringen ligger, både for Stavanger og for kommune- Norge generelt. Av tiltak Stavanger kommune har
satt i verk kan nevnes at det i siste halvdel av 2019 er utviklet et veiledningsprogram og planlagt en årlig fagdag for
nyutdannede sykepleiere.
Ny pedagognorm både innenfor skole og barnehage har medført behov for flere pedagoger. I flere år har det vært
utfordrende å rekruttere barnehagelærere. Pedagognormen er ikke innfridd, men det har vært en betydelig
bedring i antall barnehagelærere i 2019. Tiltak for å stimulere ansatte til å ta barnehagelærerutdanning og for å
rekruttere og beholde barnehagelærere er videreført. Innenfor skoleområdet er søkertallene til hovedtilsettingen
bra, men det er utfordrende å rekruttere lærere med kompetanse til å undervise på 1.-4. trinn.

Økt arbeidsdeltakelse

Økt arbeidsdeltakelse vil være avgjørende for fremtidens tjenesteleveranser. Høyere stillingsprosent blant ansatte
generelt, øker nærværet og utsetter pensjonsalderen slik at kommunen kan nå målet om økt arbeidsdeltakelse. I
2019 har det vært arbeidet målrettet med å øke nærværet i utvalgte virksomheter.
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Som del av kommunedirektørens forsterkede innsats for redusert sykefravær i Stavanger kommune, ble prosjektet
Sammen for redusert sykefravær etablert i 2019. Det er avsatt dedikerte ressurser til prosjektet, som skal jobbe
spesielt mot virksomhetsområder med høyt sykefravær.
Første pulje som startet sommeren 2019 består av 13 virksomheter innenfor barnehageområdet.
Sykefraværstallene viser så langt at virksomhetene som deltar i prosjektet har en positiv utvikling i langtidsfraværet,
sammenliknet med virksomhetene som ikke er med i prosjektet.
Sykehjemsområdet skal være med i andre pulje av prosjektet. Forberedelsene til dette arbeidet startet opp i andre
halvår 2019.
Stavanger kommune har siden 2004 hatt en seniorordning for å stimulere ansatte som har fylt 62 år til å fortsette i
arbeid uten å ta ut avtalefestet pensjon. Ordningen er videreført ut 2020. Forskning, og Stavanger kommunes egne
tall, viser at denne type ordninger ikke er avgjørende for at ansatte står lenger i arbeid. Etter drøftinger med
tillitsvalgte besluttet kommunedirektøren i 2019 at det i 2020, som del av kommunens arbeidsgiverstrategi, skal
utarbeides en tydeligere livsfasepolitikk som skal ivareta alle ansatte.

Internkontroll

Internkontroll utgjør en viktig del av kommunens helhetlige virksomhetsstyring. Internkontroll, og er en
forutsetning for styring, kvalitet, måloppnåelse og læring på alle nivå. God internkontroll bidrar til mer effektiv
ressursbruk i organisasjonen. Risikostyring er en viktig del av internkontrollen.
Kapittel 25 om internkontroll i ny kommunelov er nedfelt i Stavanger kommunes arbeid med å styrke
internkontrollen.
Videreutvikling av en digital løsning for virksomhetsstyring pågår. Løsningen skal bidra til å styrke internkontrollen
for ledere ved å sammenstille relevant styringsinformasjon for den enkelte virksomhet / enhet. Arbeidet
koordineres med andre digitale løsninger som er i bruk i kommunen.
Kommunens nye digitale løsning for avvik og forbedring «Si ifra!» er ferdig utviklet og tatt i bruk. Løsningen vil være
fullt implementert i løpet av 1. tertial 2020. «Si ifra» er del av et helhetlig kvalitetssystem, og inkluderer også
moduler for dokumentstyring og utarbeidelse av risikovurderinger. Utvikling av disse modulene er nå i startfasen.
Mer om internkontroll finnes i kapittel 4: Organisasjon, utvikling og kontroll.

Etablering av nye Stavanger

Arbeidet med å etablere nye Stavanger kommune stod sentralt i 2019. Det ble gjennomført mer enn 20 prosjekter i
forbindelse med kommunesammenslåingen. Både innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner, folkevalgte,
tillitsvalgte og ansatte har vært involvert i arbeidet med langsiktige mål for den nye kommunen, nytt plansystem,
innbyggertorg, demokratiutvikling med mer.
Fellesnemnda har gjennomført prosjektet Lokaldemokrati og politisk organisering for å styrke lokaldemokratiet og
politikerrollen, og for å legge til rette for et styrket lokaldemokrati i den nye kommunen. Fellesnemnda har lagt frem
forslag til organisering av de folkevalgte utvalgene og rådene, nytt delegeringsreglement og oppdaterte
saksbehandlingsregler. Den nye politiske organiseringen ble vedtatt i forbindelse med konstituering av nytt
kommunestyre.
Administrativ organisering er endret og fastsatt. Alle medarbeidere, mange med nye oppgaver, er innplassert i ny
organisasjon. Store deler av tjenestetilbudet i de tre kommunene er gjennomgått for å avklare videre håndtering av
tjenester som var ulike i de tre kommunene. Målet har vært å harmonisere tjenestetilbudet, og å identifisere mulige
forbedringsområder innen tjenesteleveransene. Lokalisering av tjenestetilbudet har også vært vurdert.
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Det er gjennomført et it-migreringsprosjekt for å samordne datasystemene i de tre kommunene til felles systemer i
den nye kommunen. Bruk av robotteknologi bidro til bedre kvalitet på dette arbeidet – i tillegg til redusert tids- og
ressursbruk.
Mer om nye Stavanger finnes i sluttrapporten fra prosjektorganisasjonen.

Stramme økonomiske rammer

Selv om kommunens årsregnskap viser et bedre resultat enn forventet, er det viktig å ha kontinuerlig
oppmerksomhet på kostnadskontroll, produktivitetsøkning, forbedring, nytenkning og innovasjon og
gevinstrealisering. En solid kommuneøkonomi er avhengig av god balanse mellom inntekter og kostnader.

Indikatorer for måloppnåelse

Sykefraværet viser en nedgang på 0,2 prosentpoeng. Andelen heltidsansatte er stabil.
Både antall rapporterte avvik og andel avvik som er saksbehandlet, er redusert. Mer informasjon om dette finnes i
kapittel 4.
Netto driftsresultat ble på 2,4 % som er lavere enn det langsiktige målet på 3 %. Det ble likevel betydelig bedre enn
det budsjetterte driftsresultatet på 0,2%. Egenfinansiering av investeringer er over målet på 50 % og gjeldsgraden
er økt med 2 prosentpoeng. Mer informasjon
Les mer:
HelseOmsorg21-rådet (Rådet) er en nasjonal dialogarena mellom den offentlige sentrale helseforvaltningen,
offentlige helse- og omsorgstjenester, universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren, privat sektor og
brukerorganisasjonene. Gjennom å legge til rette for samarbeid om helse- og omsorgsforskning, innovasjon og
næringsutvikling, skal Rådet bidra til god folkehelse, effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet og
verdiskaping.
Handlekraftig og
innovativ
organisasjon

Mål: God utnyttelse
av arbeidskraft
Indikator

Målsetning

Resultat 2018

Resultat 2019

Sykefravær i
organisasjonen

<6 %

0,08 %

0,08 %

Andelen
heltidsansatte i
Stavanger kommune

80 %

72 %

72 %

Mål: Kompetente og
engasjerte
medarbeidere
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Handlekraftig og
innovativ
organisasjon

Indikator

Målsetning

Resultat 2018

Resultat 2019

Helhetlig
brukertilfredshet
målt i
brukerundersøkelser

>70 % Se kapittel 11: Statistikk Se kapittel 11: Statistikk

Andel ansatte som
har registrert sin
kompetanse i lønnsog personalsystemet

100 %

43 %

56 %

Målsetning

Resultat 2018

Resultat 2019

Mål: Forbedret
meldekultur
Indikator
Antall rapporterte
avvik

>3 prosentpoeng økning per år

Andel avvik som er
saksbehandlet

100 % saksbehandling av innrapporterte avvik

77 %

**70%

Målsetning

Resultat 2018

Resultat 2019

Netto driftsresultat

3%

2,30 %

2,40 %

Egenfinansiering av
investeringer

>50 %

72 %

55 %

Gjeldsgrad

<60 %

61 %

63 %

16 % økning fra 2017 *1% nedgang fra 2018

Mål: Opprettholde
det økonomiske
handlingsrommet
Indikator

Foreløpige,
ureviderte tall
*
*Startet opp
implementering av
nytt avviks- og
forbedringssystem
november 2019.
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Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3 Økonomisk resultat

Netto driftsresultat ble bedre enn forventet i Stavanger kommune og havnet på kr 271 mill.,
tilsvarende 2,5 % av driftsinntektene i 2019. Høyere frie inntekter og positive resultater innen
finans bidro til utviklingen, samtidig som samlet kostnadsvekst for tjenestene ble høyere.
Investeringsnivået ble nedjustert året før kommunesammenslåingen og fikk en egenfinansiering
på 55 %. Gjeldsgraden økte til 63 %. Disposisjonsfond på 6,6 % av driftsinntektene bidrar til en
mer robust inngang for nye Stavanger 1. januar 2020.

3.1 Økonomiske hovedtall

Økonomiske resultat omhandler i all hovedsak Stavanger kommune som bykasse. De kommunale foretakene er
omtalt særskilt i kapittel 10. Konsoliderte regnskapstall for kommunekonsernet foreligger i kapittel 13.
Resultatene er bedre enn forventet
De økonomiske resultatene i 2019 er bedre enn tidligere forutsatt. Regnskapet for Stavanger kommune viser et
netto driftsresultat på kr 271,4 mill., tilsvarende 2,5 % av samlede driftsinntekter. Nivået er høyere enn det
budsjetterte netto driftsresultatet på 0,2 %.
Flere årsaker bidrar til det gode driftsresultatet:
Høyere skatteinngang både lokalt og nasjonalt, medførte endrede inntekter og utjevningskrav for Stavanger. Frie
inntekter ble dermed om lag kr 138 mill. høyere sammenlignet med de statlige styringssignalene i høstprognosene.
Resultat av finanstransaksjoner ble kr 38 mill. høyere enn forventet og pensjonsutgiftene ble kr 32 mill. lavere enn
budsjettert.
Tjenesteområdene hadde til sammen et merforbruk på kr 41,5 mill. i 2019, tilsvarende 0,6 % av en samlet
budsjettramme på kr 7,4 mrd. Dette skyldes at områdene Oppvekst og utdanning og Helse og velferd hadde et
samlet merforbruk på kr 87,4 mill. De resterende tjenesteområdene hadde et mindreforbruk i 2019.
Samlet gir dette et regnskapsmessig mindreforbruk i driften på kr 148,9 mill.
Lavere investeringsnivå i 2019
Brutto investeringsutgifter eksklusive finanstransaksjoner ble kr 843 mill. i 2019 og om lag kr 219 mill. lavere enn
justert budsjett. Årsaken er endret finansiell framdrift på flere investeringsprosjekter. Investeringsinntektene ble kr
251 mill. og kr 59 mill. høyere enn justert budsjett i 2019. Investeringsregnskapet er gjort opp med et
regnskapsmessig resultat på kr 0.
Videre i dette kapitlet følger først de overordnede tallstørrelsene og deretter mer detaljerte analyser på drifts-,
investerings- og balanseregnskapet. Til slutt omtales finansforvaltningen for 2019.

3.1.1 Finansielle målsettinger
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Stavanger kommune har veletablerte, langsiktige finansielle målsettinger for kommunens økonomiske
disposisjoner. På kort sikt kan resultatoppnåelsen variere, mens de på lengre sikt må oppnås for å skape en robust
og bærekraftig økonomi.
I tillegg til de tre styringsmålene som bystyret i Stavanger har vedtatt, har Fellesnemnda for nye Stavanger
kommune i sak FN 37/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/693275?agendaItemId=215859) anmodet om oppfølging
av ytterligere to økonomiske måltall som retningsgivende i 2019 – på veien til en ny kommune 01.01.2020. Målene
har vært førende for bystyrets behandling av handlings- og økonomiplan 2019-2022, disponeringen av
årsresultatet for 2018 og påfølgende justering av budsjett 2019. Følgelig rapporteres det på samtlige måltall for
2019. Se tabell 3.1.
Foreløpig foreligger ikke konsoliderte måltall for konsernet som styringsmål.
Økonomiske mål

Mål 2019 2018 Gjennomsnitt
siste 5 år

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene

3 % 2,5 % 2,5 %

3,5 %

Investeringer, andel egenfinansiering

> 50 % 55 % 72 %

57 %

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

< 60 % 63 % 61 %

61 %

Investeringer i prosent av driftsinntektene
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene

< 11-12 %

8%

11 %

11 %

6 % 6,6 % 6,2 %

4,7 %

Tabell 3.1 Finansielle målsettinger

Netto driftsresultat ble på 2,5 % i 2019 og er betydelige bedre enn budsjettert. Det langsiktige målet for Stavanger
er på 3,0 % og strengere enn Fellesnemndas anbefaling om minimum 2 % på kort sikt. Egenfinansieringsgraden ble
55 % og innfrir kommunens langsiktige målsetning på minimum 50 %. Gjeldsgraden havnet på 63 % og like i
overkant av målet om lavere enn 60 %. Investeringene utgjorde kun 8 % av driftsinntektene i 2019.
Disposisjonsfond havnet over det lokale kravet med 6,6 % av driftsinntektene. Samtlige måloppnåelser ble bedre
enn budsjettert og alle utenom gjeldsgraden nådde ønsket nivå.
Analyser av historiske måltall viser at de overordnede styringsmålene henger sammen og er viktige å opprettholde
for å skape en god økonomisk bærekraft i framtiden.

3.1.2 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i 2019 ble kr 271,4 mill. og utgjorde 2,5 % av kommunens driftsinntekter. Budsjettjustert netto
driftsresultat var på 0,2 %. Hovedårsaken til et høyere resultat enn justert budsjett er høyere frie inntekter og bedre
resultat på finanspostene.
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat framkommer når
brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) reduseres for avdrag og netto renteutgifter, samt
korrigeres for motpost avskrivinger. Netto driftsresultat viser overskuddet på årets drift før bruk av og avsetninger
til fond, samt overføring til investeringer.
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Netto driftsresultat må også ses over tid. I løpet av de siste 5 år har Stavanger kommune et gjennomsnittlig resultat
på 3,5 %, hvilket er rett over det langsiktige måltallet om minimum 3 %. De siste årene med høyere skatteinngang
nasjonalt enn forventet har særlig bidratt til de gode resultatene i årene etter den raske omstillingen i 2013-2014.
Utviklingen over tid vises i figur 3.1.
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Figur 3.1 Netto driftsresultat i kroner og prosent av brutto driftsinntekter

Netto driftsresultat for ASSS-kommunene i 2019 falt til 3,0 % fra 3,4 % i 2018, mens gjennomsnitt alle kommuner
falt til 1,4 % fra 2,3 % i 2018. (2019 er ureviderte bykassetall.) For Stavanger kommunes konsoliderte regnskap
(bykasse inkl. kommunale foretak) er netto driftsresultat 2,4 % i 2019 (2,3 % i 2018).

3.1.3 Gjeldsgrad
Gjeldsgrad
Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter), og er et nøkkeltall
som gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlefrihet. Startlån er inkludert i brutto lånegjeld.

Ved utgangen av 2019 hadde kommunen en brutto lånegjeld på kr 8,8 mrd., hvorav startlån utgjorde kr 2,0 mrd.
Dette ga en gjeldsgrad inklusive startlån på 82 %, og en gjeldsgrad eksklusivt startlån på 63 %. Opprinnelig budsjett
2019 innebar en gjeldsgrad på 66 %. Resultatet ble lavere grunnet høyere inntekter og lavere låneopptak enn
budsjettert.
Gjeldsgraden var følgelig også i 2019 rett i overkant av det langsiktige målet på 60 %.

31

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

2010

2012
Gjeldsgrad inkl. startlån

2014
2016
Gjeldsgrad ekskl. startlån

2018
Mål < 60

Figur 3.2 Gjeldsgrad

3.1.4 Egenfinansiering av investeringer

Kommunens langsiktige målsetting er at investeringene over tid bør være minst 50 % egenfinansiert for å unngå at
for store lånekostnader veltes over på framtidige generasjoner.
Egenfinansiering av investeringer i 2019 tilsvarer 55 % av brutto investeringsutgifter (ekskludert avdrag og utlån til
startlån, Stavanger boligbygg KF og Stavanger utvikling KF og avsetninger). Dette er bedre enn nivået på 35 %,
som ble forventet ved tertialrapporteringen per 31. august2019. Kommunens langsiktige mål ble innfridd i 2019.
Nivået på egenfinansieringsgraden varierer fra år til år og er avhengig av størrelsen på de ulike
egenfinansieringskildene, samt investeringsnivået. Dette er nærmere omtalt i kapittel 3.2.1. Figur 3.3 viser
egenfinansieringsgrad av investeringer i perioden 2010-2019.
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Figur 3.3 Egenfinansiering av investeringer i perioden 2010-2019
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3.1.5 Investeringsnivå

En viktig forutsetning til kommunens økonomiske måltall er et investeringsnivå som ikke er høyere enn 11-12 % av
driftsinntektene. Figur 3.4 viser investeringsnivå i prosent av driftsinntektene i perioden 2010-2019. Utviklingen har
vært i ønsket retning – med et fallende nivå siden toppårene fra 2010-2013.
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2016
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Måltall

Figur 3.4 Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene 2010-2019

3.1.6 Disposisjonsfond
Disposisjonsfond
Et disposisjonsfond gir en økonomisk robusthet til å møte den betydelige risikoen som ligger i den samlede
tjenesteutøvelsen og i investeringsprosjektene til en kommune.
I tillegg gir det økonomisk handlekraft når forutsetningene endrer seg raskt i uønsket retning.
Disposisjonsfullmakten og ansvar for fondsnivå ligger hos by-/kommunestyret.

Fellesnemnda anmodet om at disposisjonsfond bør utgjøre minimum 6 % av driftsinntektene i 2019, jf. FN sak 37/18
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/693275?agendaItemId=215859). Målet har vært førende for bystyrets behandling av
budsjett- og økonomisaker for 2019 og er innlagt som prikket linje i figur 3.5 da det ikke har vært et gjeldende mål
historisk.
Stavanger kommune oppnådde disposisjonsfond på 6,6 % av driftsinntektene ved utgangen av 2019, like over
nivået ved utgangen av 2018. Nivået innebærer at oppbyggingen av fondet gjennom mindreforbruket fra
årsregnskapet for 2018 i all hovedsak har gått med til å finansiere særskilte tiltak i drift og investeringer i løpet av
2019, jf. bystyrets vedtak i tertialsakene.
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Selv om lokalt anbefalt nivå er oppnådd, viser den historiske utviklingen og sakene i 2019 hvor viktig det er å bygge
opp disposisjonsfond i gode tider for å skape handlekraft i framtiden.
Se nærmere omtale om sammensetningen av fondene og årets bevegelser i avsnitt 3.4.2.
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Figur 3.5 Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter i perioden 2010-2019

3.1.7 Investeringsregnskapet

Brutto investeringsutgifter eksklusive finanstransaksjoner ble kr 843 mill. i 2019. Det er om lag kr 219 mill. lavere enn
justert budsjett. Årsaken til det er endret finansiell framdrift på flere investeringsprosjekter. Investeringsinntektene
ble i 2019 kr 251 mill., som er kr 59 mill. høyere enn justert budsjett.
Endret finansiell framdrift i gjennomføring av flere investeringsprosjekter, lavere utbetalt startlån og høyere
inntekter enn forventet medførte at finansieringsbehovet i 2019 ble kr 435 mill. lavere enn justert budsjett.
Omfanget ble noe større enn avdekket ved tertialrapporteringene. Som følge av dette ble bruk av lån kr 496 mill.
lavere enn budsjett. Udisponerte lånemidler fra 2019 er forventet brukt i løpet av 2020 for å finansiere utgifter som
blir forskjøvet mellom regnskapsårene. Låneopptaket bidrar isolert sett til økt gjeldsgrad.
Hovedoversikt investering

Regnskap 2019

Justert budsjett 2019

Avvik

Regnskap 2018

Sum investeringsinntekter

-251 072

-192 418

58 654

-529 293

Brutto investeringsutgifter

843 314

1 062 133

218 819

1 131 456

Finanstransaksjoner

875 673

1 032 926

157 253

512 636
35

Hovedoversikt investering

Regnskap 2019

Justert budsjett 2019

Avvik

Regnskap 2018

1 467 915

1 902 641

434 726

1 114 799

-900 781

-1 396 251

-495 470

-560 618

Salg av aksjer og andeler

-227

-

227

-54

Mottatte avdrag på utlån

-217 073

-169 805

47 268

-242 354

Overført fra driftsregnskapet

-209 785

-209 785

-

-167 295

-96 499

-96 800

-301

0

-44

-

44

-86

Bruk av ubundne investeringsfond

-30 000

-30 000

-

-80 900

Bruk av bundne investeringsfond

-13 507

-

13 507

-63 492

-1 467 915

-1 902 641

-434 726

-1 114 799

0

0

0

0

Finansieringsbehov
Dekket slik:
Bruk av lån

Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond

Sum finansiering
Udekket/udisponert

Tabell 3.2 Hovedoversikt investering, tall i tusen kr.

3.1.8 Driftsregnskapet

Driftsregnskapet for 2019 viser et regnskapsmessig resultat på kr 148,9 mill. Resultatet for 2018 var på kr 200 mill.
Driftsinntektene i 2019 ble noe lavere enn driftskostnadene. Dette gir et negativt brutto driftsresultat på kr – 70,7
mill. Resultatet er kr 93,6 mill. lavere enn tilsvarende for 2018 (som ble kr + 22,8 mill.).
Netto driftsresultat ble positivt i 2019 med kr 271,4 mill. Dette er høyere enn forventet i justert budsjett og like over
nivået i 2018 på kr 261,3 mill. Resultatene framkommer i tabell 3.3.
Hovedoversikt drift

Regnskap 2019 Just. budsjett 2019

Avvik Regnskap 2018

Sum driftsinntekter

-10 737 677

-10 292 276 -445 401

-10 340 817

Sum driftsutgifter

10 808 398

10 445 857

362 541

10 317 983

Brutto driftsresultat

70 721

153 581

-82 860

-22 834

Resultat eksterne finanstransaksjoner

127 130

164 964

-37 834

153 868

-469 202

-340 494 -128 708

-392 360

Netto driftsresultat

-271 351

-21 949 -249 402

-261 326

Netto avsetninger, fond

-87 311

-187 836

-105 982

Motpost avskrivninger

100 525
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Hovedoversikt drift

Regnskap 2019 Just. budsjett 2019

Overført til investeringsregnskapet

209 785

209 785

Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk

-148 877

0

Avvik Regnskap 2018

-

167 295
-200 013

Tabell 3.3 Sammendrag av hovedoversikt drift 2019. Alle tall i tusen kr.

3.1.9 Balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser en samlet økning i eiendelene på kr 1 457 mill. i 2019. Anleggsmidlene økte med kr 1 099
mill. blant annet som følge av økte pensjonsmidler og aktiverte investeringer. Økningen i omløpsmidler på kr 358
mill. er hovedsakelig et resultat av økning i premieavvik og bankinnskudd. Egenkapitalen økte med kr 172 mill., noe
som er kr 1 064 mill. mindre enn økningen i gjelden. Økte pensjonsforpliktelser utgjorde 54 % av samlet økning i
langsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er styrket med kr 304 mill. fra 2018 til 2019. Balanseregnskapet er nærmere
omtalt i kapittel 3.4 (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/#3-4-analyser-av-balanseregnskapet).
Regnskap 2019

Andel 2019

Regnskap 2018

Andel 2018

Endring
2019-2018

Anleggsmidler

28 617

89,1 %

27 518

89,8 %

1 099

Omløpsmidler

3 492

10,9 %

3 134

10,2 %

358

Sum eiendeler

32 109

100 %

30 652

100 %

1 457

Egenkapital

10 570

32,9 %

10 398

33,9 %

172

Langsiktig gjeld

19 806

61,7 %

18 570

60,6 %

1 236

Kortsiktig gjeld

1 734

5,4 %

1 684

5,5 %
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32 109

100 %

30 652

100 %

1 457

Balanseregnskapet

Sum egenkapital og gjeld
Arbeidskapital

1 758

1 454

304

Tabell 3.4 Balanseregnskap. Alle tall i mill. kr.

3.2 Analyser av investeringsregnskapet
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Hovedprioriteringer investering
Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet for 2019 har vært rehabilitering, modernisering og oppføring av nye
skoler, barnehager, omsorgsbygg, brannstasjoner og administrasjonsbygg. Anskaffelser og utvikling av
eiendommer, rehabilitering og oppføring av nye park- og idrettsanlegg har også blitt prioritert.
Gjennom året har det blant annet pågått mulighetsstudier for ombygging av rådhuset, tidligfasearbeid med
Lervigkvartalet og gjennomføring av anbudskonkurranser for to nye brannstasjoner og for Madlamark skole med
idrettshall. Byggeprosjekter som OK19 svømmehall og kontorer, Tasta barnehage, Gautesete skole, og Nye Tou
(trinn 2) er ferdigstilt i løpet av året.

Investeringsregnskapet omfatter utgifter og inntekter til investeringer i bygg og anlegg, kjøp og salg av
aksjer/andeler, renter og avdrag, videre utlån og utlån av egne midler. I investeringsregnskapet føres i tillegg
avsetninger og bruk av fond til investeringsformål.

3.2.1 Investeringsinntekter
Inntekter

Regnskap

Reg. budsjett

Avvik

Regnskap i fjor

5 464

10 000

4 536

11 853

22 000

0

-22 000

40

Overføringer med krav til motytelse

59 172

15 613

-43 559

74 160

Kompensasjon for merverdiavgift

105 105

121 107

16 002

130 327

Statlige og andre overføringer

59 331

45 698

-13 633

312 913

Sum inntekter

251 072

192 418

-58 654

529 293

Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter

Tabell 3.5 Inntekter i investeringsregnskapet 2019. Alle tall i tusen kr.

Investeringsinntektene består av inntekter fra salg av eiendom og anlegg, overføringer og refusjoner fra staten og
andre, kompensasjon for merverdiavgift, samt overføringer knyttet til justeringsavtaler. Samlede
investeringsinntekter ble i 2019 kr 251 mill. og dermed 59 mill. høyere enn justert budsjett.
Regnskapsførte salgsinntekter fra arealer og bygninger ved utgangen av året ble kr 27,5 mill. I salgsinntektene
inngår blant annet oppgjør for salg av parkeringsdekke ved Olav kyrres gate 23/Herbarium på kr 22 mill. og salg av
tomter og småsnipper.
Mottatt kompensasjon for merverdiavgift ble kr 105 mill. og var kr 16 mill. under justert budsjett.
Statlige overføringer, overføringer med krav til motytelse og andre overføringer ble totalt kr 119 mill., dvs. kr 57 mill.
over budsjett. Overføringene er relatert til justeringsavtaler, refusjoner fra andre herunder anleggsbidrag for nytt
sykehus (kr 34,5 mill.), forskjellige tilskudd fra staten som for eksempel investeringstilskudd for Tou scene
byggetrinn 2 (kr 7,3 mill.) og spillemidler for flere gjennomførte prosjekter (kr 30 mill.).

3.2.2 Investeringsutgifter
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Utgifter

Regnskap

Reg. budsjett

Avvik

Regnskap i fjor

Lønnsutgifter

24 420

0

-24 420

24 649

Sosiale utgifter

5 990

0

-5 990

5 816

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon

882 865

1 055 017

172 152

1 118 342

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon

9 165

0

-9 165

18 481

111 495

7 116

-104 379

140 478

20

0

-20

6

Fordelte utgifter

-190 641

0

190 641

-176 315

Sum utgifter

843 314

1 062 133

218 819

1 131 456

Overføringer
Renteutgifter og omkostninger

Tabell 3.6 Utgifter i investeringsregnskapet 2019, tall i tusen kr.

Brutto investeringsutgifter eksklusive finanstransaksjoner ble kr 843 mill. i 2019. Det er kr 219 mill. lavere enn justert
budsjett. Mindreforbruket skyldes endret framdrift i gjennomføringen av flere investeringsprosjekter enn tidligere
forutsatt. Investeringsprosjekter pågår ofte over mer enn ett kalenderår, slik at budsjett – og regnskapstall må ses
samlet over en periode på 2-3 år, fordi avvikene mellom budsjett og regnskap hovedsakelig skyldes
tidsforskyvninger, det vil si endret finansiell framdrift.
Tidsforskyvinger har ulike årsaker, for eksempel uforutsette forhold i forbindelse med grunnerverv, endrede vedtak
knyttet til reguleringsplaner, omfattende kontraktsforhandlinger og endret finansieringstidspunkt enn tidligere
forutsatt.
Regnskapsskjema 2B gir en detaljert oversikt over investeringsprosjekter i 2019 og forbruket per prosjekt.
Eksempler på byggeprosjekter med merforbruk i forhold til budsjettet i 2019 er Nye Tou, 2. byggetrinn (kr 8,2 mill.)
og Tasta barnehage (kr 7 mill.).
Av byggeprosjekter med mindreforbruk ift justert årsbudsjett 2019 kan Nye Tou, 3. byggetrinn (kr 14,8 mill.),
Gautesete skole (kr 13,1 mill.) og Vaulen skole (kr 9,4 mill.) og Rådhuset (kr 8,8 mill.) nevnes.
Det gjøres oppmerksom på at prosjektenes merforbruk/mindreforbruk skyldes tidsforskyvninger, og er et avvik i
forhold til prosjektenes årsbudsjett. Det innebærer ikke at investeringsprosjektene koster mer eller mindre enn
planlagt totalt sett, men det forklarer avviket mellom regnskapsførte brutto investeringsutgifter og brutto
investeringsbudsjett.
Bykassens brutto investeringsnivå ekskludert finanstransaksjoner de siste 5 årene framgår av figur 3.6.
Gjennomsnittlig årlig investeringsnivå de siste 5 årene har vært på kr 1,1 mrd. Investeringsnivået i 2019 ble kr 258
mill. lavere enn gjennomsnittet for de siste 5 årene.
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Figur 3.6 Brutto investeringer ekskludert finanstransaksjoner 2015-2019. Beløp i hele mill kr.

Figur 3.7 viser brutto investeringsutgifter i 2019 fordelt på hovedområder. Avvikene mellom regnskap og budsjett
skyldes i hovedsak tidsforskyvninger, og er et avvik i forhold til prosjektenes årsbudsjett. Det innebærer ikke at
investeringsprosjektene koster mer eller mindre enn planlagt totalt sett, men det forklarer avviket mellom
regnskapsførte brutto investeringsutgifter og brutto investeringsbudsjett.
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Figur 3.7 Investeringsutgifter fordelt etter hovedformål. Beløp i hele mill. kr. * Inkluderer ikke investeringstiltak i regi av
Stavanger boligbygg KF

De største investeringsprosjektet i kategorien diverse investeringer er Olav Kyrres gate 19 og Stavanger
svømmehall (kr 24,2 mill.), Nye Tou, byggetrinn 2. (kr 20,2 mill.) I budsjettet inngår også blant annet kr 100 mill.
tiltenkt byggemodning Madla/Revheim og Hillevåg (som skal benyttes av Stavanger utvikling KF).
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Investeringene i skolebygg i 2019 utgjorde om lag kr 152 mill. De største investeringsprosjektene som inngår her
er Gautesete skole (kr 107 mill.), og Nylund skole (kr 18 mill.).
Park og vei har gjennomført investeringer for kr 153 mill. i 2019 her inngår en rekke prosjekter som Hinna
idrettsanlegg, rekkefølgekrav (kr 10 mill.), Utskifting av gatelysarmatur (kr 9,3 mill.) Kunstgressbaner på Kvaleberg
(kr 8,2 mill.) og Vassøy (kr 7,8 mill.) og park på Tivolifjellet (kr 6,8 mill.).
Investeringer i idrettsbygg i 2019 ble kr 150 mill. De største enkeltprosjektene som inngår i denne kategorien er kjøp
av aksjer i Forus Flerbrukshaller AS, Forus Bedriftsidrettsarena AS og Forus Folkehelsesenter AS (kr 70,8 mill.),
Stavanger svømmehall/ok19 (kr 22,4 mill.) og Hinna idrettsanlegg (kr 11,2 mill.).
De største investeringsprosjektene for vann, avløp og renovasjon er for Vann – Fornyelse/renovering (kr 43,6 mill.),
Avløp – Fornyelse og renovering (kr 39 mill.) og Renovasjon – Nye søppelspann (kr 4,7 mill.).
Av barnehagebygg er Tasta barnehage (30,8 mill.), Ytre tasta barnehage (20,4 mill.) og Tastavarden barnehage (kr
12,8 mill.) de største prosjektene i 2019.
Investeringsutgifter knyttet til Helse og velferd utgjorde om lag kr 66 mill. i 2019. Her inngår blant annet
prosjektene Midlertidige lokaler legevakten (kr 11,3 mill.), rehabilitering institusjoner og bofellesskap (kr 17 mill.) og
Bofellesskap på Hinna (kr 7,2 mill.). Prosjektene til Stavanger boligbygg KF er ikke inkludert.
Det største prosjektet knyttet til kirkelig formål i 2019 er Domkirken 2025 (kr 24 mill.)
Ferdigstilte byggeprosjekter 2019
• Rehabilitering av Olav kyrres gate 19 og Stavanger svømmehall
• Rehabilitering av Gautesete skole
• Garderober og fasade ved Stavanger idrettshall
• Nye Tou, byggetrinn 2
• Utbygging Nylund skole

3.2.3 Finanstransaksjoner i investeringsregnskapet
Finanstransaksjoner

Regnskap

Reg. budsjett

Avvik

Regnskap i fjor

Avdrag på lån

143 489

114 000

-29 489

158 361

Utlån

402 538

554 000

151 462

236 578

Kjøp av aksjer og andeler

106 000

145 600

39 600

74 236

0

0

0

0

Avsatt til ubundne investeringsfond

219 326

219 326

0

29 895

Avsatt til bundne investeringsfond

4 320

0

-4 320

13 565

875 673

1 032 926

157 253

512 636

Dekning av tidligere års udekket

Sum finansieringstransaksjoner

Tabell 3.7 Finanstransaksjoner i investeringsregnskapet 2019, alle tall i tusen kr.
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Samlede finanstransaksjoner utgjør kr 876 mill. og er kr 157 mill. lavere enn justert budsjett. De største utgiftene som
inngår i finanstransaksjoner er utlån og avdrag knyttet til startlån samt avsetninger til investeringsfond. Mottatt
avdrag på startlån var kr 144 mill., og er om lag kr 30 mill. over budsjettet.
Det ble avsatt kr 219 mill. på ubundne investeringsfond som følge av kjente tidsforskyvninger i flerårige
byggeprosjekter, jf. tertialrapporteringer per 30. april (https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2019/bystyretsvedtak/) og 31. august (https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2019/bystyrets-vedtak/) 2019. Midlene benyttes til
finansiering av investeringer i forbindelse med Handlings- og økonomiplan 2020-2023. Avsetninger til bundne
investeringsfond på kr 4 mill. gjelder i hovedsak øremerkede midler tilknyttet anleggsbidragsavtalene mellom
kommunen og Helse Stavanger HF om byggingen av nytt sykehus, og refusjon fra statens vegvesen knyttet til
overtakelse av fylkesveier.

3.2.4 Finansiering av investeringer
Finansiering av investeringer

Regnskap

Reg. budsjett

Avvik

Regnskap i fjor

900 781

1 396 251

495 470

560 618

Salg av aksjer og andeler

227

0

-227

54

Mottatte avdrag på utlån

217 073

169 805

-47 268

242 354

Overført fra driftsregnskapet

209 785

209 785

0

167 295

0

0

0

0

96 499

96 800

301

0

44

0

-44

86

Bruk av ubundne investeringsfond

30 000

30 000

0

80 900

Bruk av bundne investeringsfond

13 507

0

-13 507

63 492

1 467 915

1 902 641

434 726

1 114 799

Bruk av lån

Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond

Sum finansiering

Tabell 3.8 Finansiering av investering 2019, alle tall i tusen kr.

Finansieringsbehov for investeringene utgjør kr 1,47 mrd., som er kr 435 mill. lavere enn budsjettert.
Endret finansiell framdrift i gjennomføring av flere investeringsprosjekter, lavere utbetalt startlån og høyere
inntekter en forventet medførte at finansieringsbehovet i 2019 ble lavere enn lagt til grunn i budsjettet. Som følge
av dette ble bruk av lån kr 496 mill. lavere enn budsjett.
Kommunens investeringsutgifter finansieres med låneopptak og egne inntekter. Om lag 45 % av bykassens brutto
investeringsutgifter ble finansiert med bruk av lån mens 55 % ble finansiert med diverse inntekter. De største
egenfinansieringskildene var relatert til overføringer fra staten, fylkeskommunen og andre (kr 118 mill.), mottatt
momskompensasjon (kr 105 mill.), overføring fra drift (kr 210 mill.), avdrag fra Lyse (kr 43,6 mill.) samt bruk av
disposisjonsfond (kr 97 mill.).
Figur 3.8 viser utviklingen i finansieringen av brutto investeringsutgifter (ekskludert utlån) med låneopptak og
egenfinansiering de siste 10 årene.
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Figur 3.8 Utvikling i egen- og lånefinansiering av brutto investeringsutgifter (ekskludert utlån) siste ti år

3.3 Analyser av driftsregnskapet

I det følgende presenteres driftsregnskapet for 2019 i form av utdrag fra hovedoversiktene og tilhørende analyser.
Vesentlige avvik mellom regnskapet og budsjettet er kommentert.
Avvik som relateres til virksomhetene omtales i tjenestekapitlene i årsrapportens kapittel 5-9.

3.3.1 Driftsinntekter

Kommunens samlede driftsinntekter eksklusive finansinntekter i 2019 ble kr 10 738 mill. Dette er en økning på kr
397 mill. tilsvarende 3,8 % fra 2018. Sett mot justert budsjett 2019 viser regnskapet merinntekter på kr 445 mill. Kr
81,4 mill. av driftsinntektene er overført til 2020 i form av øremerkede og bundne midler som ikke fullt ut er
benyttet i 2019 (tilsvarende i 2018 var kr 121,1 mill.). Herav medfører kommunereformarbeidet kr 21 mill. i lavere
overføring, jf. oppstart av nye Stavanger kommune 1. januar 2020.
Figur 3.9 viser de ulike kildene til inntekter og deres andel av driftsinntektene. Inntekts- og formuesskatt er den
største inntektskilden og utgjør om lag 50 % av de totale driftsinntektene i 2019 (48 % i 2018).
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Andre overføringer (inkl. statlige)
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Figur 3.9 Forholdet mellom de ulike artene av driftsinntekter for Stavanger kommune
Linje Driftsinntekter

Regnskap
2019

Justert budsjett
2019

Avvik

Regnskap i Regnskap
%
av budsjett 2018

1

Brukerbetalinger

-465 584

-466 236

-652

100

-462 852

2

Andre salgs- og leieinntekter

-681 190

-622 468

58 722 109

-643 428
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Linje Driftsinntekter

Regnskap
2019

Justert budsjett
2019

Avvik

Regnskap i Regnskap
%
av budsjett 2018

3

Overføringer med krav til
motytelse

-1 251 271

-972 571

278
700

129

-1 226 218

4

Rammetilskudd

-2 358 802

-2 470 114

-111 312 95

-2 328 567

5

Andre statlige overføringer

-292 256

-313 370

-21 114 93

-348 980

6

Andre overføringer

-103 987

-113 517

-9 530 92

-120 396

7

Skatt på inntekt og formue

-5 317 365

-5 068 000

249
365

105

-4 944 822

8

Eiendomsskatt

-267 221

-266 000

1 221

100

-265 555

9

Sum driftsinntekter

-10 737 677

-10 292 276

445
401

104

-10 340 818

Tabell 3.9 Driftsinntekter 2019, alle tall i tusen kr.

Brukerbetalinger
Brukerbetalingene (linje 1) viser tilnærmet balanse mellom regnskap og budsjett for 2019. Sammenlignet med
regnskap 2018 viser brukerbetalingene en økning på kr 2,7 mill. (0,6 % vekst). Gebyrene er økt samtidig som gratis
kjernetid og moderasjonsordninger er økt i omfang og volumet for noen av tjenestene er noe lavere, blant annet
antall barnehagebarn.
Andre salgs- og leieinntekter
Andre salgs- og leieinntekter er kr 59 mill. høyere enn budsjettert og viser en vekst på 5,9 % fra 2018. Dette skyldes
særlig høyere inntekter fra vann- og avløpsgebyrer, fortsatt høye inntekter fra Gamlingen, samt inntekter knyttet til
salg fra energisentralen.
Overføringer med krav til motytelse
Overføringer med krav til motytelse viser kr 279 mill. mer enn budsjettert. Årsaken til dette er særlig økt overføring
av ulike statlige refusjonsordninger, samt kr 106 mill. i høyere refusjonsinntekter knyttet til fødselspenger og
sykefravær og kr 76 mill. i høyere momsinntekter enn budsjettert. Alle disse forholdene har en tilsvarende
utgiftsside. Dette er et relativt stabilt nivå sammenlignet med 2018.
Andre statlige overføringer og andre overføringer
Andre statlige overføringer og andre overføringer viser kr 31 mill. lavere enn budsjett. Integreringstilskuddet er om
lag kr 21,5 mill. lavere enn forutsatt grunnet lavere mottak av antall flyktninger via IMDI. Dette veies opp av kr 5,3
mill. i økte tilskudd fra andre kommuner når flyktninger flytter til Stavanger i integreringsperioden, samt reduserte
tjeneste-kostnader.
I budsjetterte inntekter inngår vel kr 40 mill. som ble overført fra 2018 som merforbruk i virksomhetene til
inndekning i 2019 grunnet regelen om +-3 %. Motposten er reduserte kostnader i 2019.
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Merinntekter fra piggdekkavgiften utgjør om lag kr 4,7 mill. i økte overføringer fra Stavanger Parkeringsselskap KF. I
tillegg er snaut kr 11 mill. inntektsført i mottatte spillemidler og videreformidlet til eksterne prosjekteiere.
Tilsvarende justering av budsjetterte inntekter og kostnader er ikke foretatt i 2019.
Eiendomsskatt
Eiendomsskatt utgjør kr 267,2 mill. i 2019 og er i tråd med justert budsjett og like i overkant av fjorårets tilsvarende
inngang.
Frie inntekter
Frie inntekter (linje 4 og 7 i tabell 3.10) i kommunen består av skatteinntekter og rammetilskudd. Inntektene kan
disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Gjennom inntektssystemet
fordeles de frie inntektene til kommunene og til fylkeskommunene. Nærmere utdypning av tallene følger nedenfor.
Frie inntekter

Regnskap Opprinnelig budsjett Justert budsjett

2019

2019

-5 317 365

-5 097 000

0,08 %

0,03 %

0,03 %

0,01 %

-3 033 945

-3 037 114

-3 033 914

-31 -2 891 502

Inntektsutjevning

675 143

649 000

563 800

111 343

562 935

Prosjektskjønn

-3 300

0

-3 300

0

-3 630

Delsum

-2 362 102

-2 388 114

-2 473 414

Sum frie inntekter

-7 679 467

-7 485 114

-7 541 414 -138 053 -7 277 019

0,06 %

0,03 %

Skatt
Skattevekst

2019

Avvik Regnskap

2019

2018

-5 068 000 -249 365 -4 944 822

Rammetilskudd inkl inntektsutjevn.
Rammetilskudd

Sum endring i prosent av regnskap 2018

111 312 -2 332 197

0,04 %

Tabell 3.10 Frie inntekter 2019, alle tall i tusen kr.

Frie inntekter i Stavanger kommune ble kr 7 679 mill. i 2019 og dermed kr 138,1 mill. høyere enn justert budsjett.
Samlet skatteinngang til Stavanger kommune i 2019 ble kr 5 317,4 mill. Dette er en økning på kr 372,5 mill. (7,5 %)
sammenlignet med 2018. Nivået er høyere enn budsjettert årsvekst på 2,5 % og gir dermed merinntekter isolert for
skatt på kr 249,4 mill. i 2019. Dette må ses i sammenheng med inntektsutjevningen (se eget punkt).
Skatteinngangen er sammensatt av ulike typer inntektsstrømmer og kan oppsummeres slik:
Forskuddstrekket (av løpende ytelser mv.) utgjør snaut 87 % av all skatteinngang i 2019. Inngangen lokalt økte med
kr 312,8 mill. (+7,3 %) sammenlignet med 2018, mens landet hadde en tilsvarende vekst på om lag 4,5 %.
Forskuddsskatten 1 ble på kr 441,1 mill. og dermed kr 26,5 mill. (6,4 %) over fjorårets historisk lave nivå. Landet
erfarte en vekst rundt 4,3 %.
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Restanseinngangen ble kr 33,3 mill. (13,7 %) høyere enn fjoråret og havnet dermed i øvre sjikt historisk for
Stavanger. Kommunene i landet fikk snaut 9 % i tilsvarende vekst. Utvikling i hvor positivt skatteveksten har utviklet
seg gjennom året sammenlignet med de to foregående årene for Stavanger kommune framkommer i figur 3.10.
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Figur 3.10 Skattevekst i Stavanger kommune- utvikling i årene 2017-2019

Vekstprofilen ved starten av 2019 er påvirket av for mye penger tilført primo 2018 grunnet feilkoblingen i
skattemanntallet som ble rettet opp i november samme år. I november 2019 ble resultatene av alle
skatteoppgjørene for 2018 kjørt inn i skatteregnskapet – og figuren viser helt klart at Stavanger ble tilført betydelige
beløp med bakgrunn i 2018-tall.
Utvikling i lokal og nasjonal skatteinngang 2019 for kommunene framkommer i figur 3.11.
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Figur 3.11 Akkumulert skattevekst per måned i 2019
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Samlet skatteinngang for kommunene i 2019 ble på kr 170,1 mrd. og gir en vekst på 4,7 % og dermed over den
anslåtte årsveksten på 3,8 % for kommunene i 2019 (jf. forslag til statsbudsjett 2020).
Med bakgrunn i endret skattevekst-nivå i 2019 for både Stavanger kommune og for kommunene i landet, endres
også skatteutjevningen for Stavanger kommune til kr 675,1 mill. i 2019. Dette innebærer at trekket blir kr 111,3 mill.
høyere enn budsjettert og kr 112,2 mill. høyere enn i 2018.
Stavanger kommune oppnådde skatteinntekter på kr 39 671 per innbygger i 2019, en økning på 6,8 % fra 2018. På
landsbasis økte skatteinntektene per innbygger med 4,0 % til kr 31 928 per innbygger. Tilsvarende veksttall var 0,9
% for Stavanger og 3,1 % for landets kommuner i 2018. Skatteoppgjøret for 2018 viser blant annet at Stavanger ble
tilført mer midler enn det som ble forutsatt i skattekortene 2
Utviklingen i 2019 gir en gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger på 124,2 % av landsgjennomsnittet og
dermed en etterlengtet endring i utviklingstrenden med en oppgang fra 121,0 % i 2018. Trenden framkommer i figur
3.12 og viser skatt i prosent av landsgjennomsnittet over tid.
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Figur 3.12 Skatteinntekt per innbygger i Stavanger i prosent av landsgjennomsnittet

Figur 3.13 viser skattevekst i ASSS-kommunene og nabokommunene. Skatteveksten i Stavanger ble på 7,5 %, mens
Sola kommune oppnådde 8,1 % og Sandnes kommune 4,1 % skattevekst. Øvrige åtte ASSS-kommuner hadde
vekstrater i intervallet 2,7 % (Kristiansand) til 7,6 % (Bærum). Snittet for ASSS-kommunene ble 5,1 % sammenlignet
med 4,7 % for landet.
Rennesøy kommune oppnådde 2,7 % skattevekst, mens Finnøy kommune hadde en lavere vekst på 0,5 %.
Rekonstruerte tall for nye Stavanger 2019 vil dermed bli noe lavere enn for Stavanger alene.
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Figur 3.13 Skattevekst ASSS-kommuner, nabokommune og landsgjennomsnittet 2019

Fjorårets skattevekst medførte at Stavanger kommune gikk fra tjuende til attende plass i 2019 på kommunelisten
over skatteinntekt per innbygger. Av storbyene ligger Bærum kommune fortsatt høyest som nummer fem på listen
over skattesterke kommuner i 2019 (med et snitt på 168,6 %) og Oslo kommune ligger på trettende plass med 135,3
%. Øverst står de fire kraftkommunene Bykle, Modalen, Eidfjord og Sirdal.
Figur 3.14 viser frie inntekter (skatt og rammetilskudd) per innbygger i 2018 og foreløpige regnskapstall for 2019 i
ASSS-kommunene og gjennomsnitt for landet. I inntektssystemet blir skatteinntektene utjevnet. I tillegg foregår en
tildeling av øvrige elementer i rammetilskuddet etter nærmere bestemte kriterier. Samlet medfører dette at snittet i
Stavanger kommune er tredje størst av ASSS-kommunene. Oslo ligger høyest av ASSS-kommunene og utgjør en
vesentlig andel inn i landsgjennomsnittet.
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Figur 3.14 Frie inntekter per innbygger i ASSS-kommunene 2018-2019.

3.3.2 Driftsutgifter

Samlet viser driftsutgiftene et merforbruk i forhold til budsjett på kr 362,5 mill. og en vekst på 4,8 % fra 2018. Dette
resultatet må til dels sees i sammenheng med merinntekter på tjenesteområdene, herunder refusjonsinntekter
eller øremerkede tilskudd som ikke er budsjettert inn. Hver virksomhet (innen tjenesteområdene) forholder seg til
netto driftsramme hvor både utgifter og inntekter er en del av totalbildet. Se kapittel 3.3.6 for nærmere omtale av
tjenesteområdene.
Linje Driftsutgifter

Regnskap
2019

Justert budsjett Avvik Regnskap i % av
2019
budsjett

Regnskap
2018

1

4 879 478

4 717 035

162
443

4 657 866

Lønnsutgifter

103 %
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Linje Driftsutgifter

Regnskap
2019

Justert budsjett Avvik Regnskap i % av
2019
budsjett

Regnskap
2018

2

Sosiale utgifter

1 251 731

1 290 715

-38
984

97 %

1 193 497

3

Kjøp av varer og tj som inngår i
tj.produksjon

1 199 077

1 138 814

60
263

105 %

1 188 613

4

Kjøp av tjenester som erstatter
tj.produksjon

2 103 039

2 037 537

65 103 %
502

2 010 653

5

Overføringer

905 871

921 262

-15
391

98 %

874 995

6

Avskrivninger

469 202

340 494

128
708

138 %

392 360

Sum driftsutgifter

10 808 398 10 445 857

362
541

103 %

10 317 983

Tabell 3.11 Driftsutgifter i 2019. Alle tall i hele tusen

Lønn og sosiale utgifter
Lønnsutgifter (linje 1) viser et merforbruk på kr 162 mill. i forhold til budsjett 2019. Nivået utgjør en vekst på 4,8 %
sammenlignet med regnskap 2018 og skyldes både ordinær lønnsvekst og økt volumvekst gjennom blant annet
strengere bemanningsnormer, herunder lærer-normen. Budsjettavviket i 2019 må ses i sammenheng med
refusjoner fra trygdeforvaltningen (syke- og foreldrepenger). Videre må dette også sees i sammenheng med kjøp
av varer og tjenester som inngår tjenesteproduksjonen, da virksomhetene har full frihet til å styre innenfor disse
postene samlet.
Sosiale utgifter (linje 2) innehar isolert sett høyere vekst grunnet merforbruk lønn og samtidig et større, samlet
mindreforbruk grunnet lavere pensjon i 2019. Se punkt 3.3.3 for nærmere omtale rundt pensjon.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon (linje 3) viser et mer forbruk på til sammen
kr 60,3 mill. i forhold til budsjett 2019, men er relativt stabilt i forhold til forbruk 2018. Virksomhetene ser i stor grad
linjene innenfor sitt budsjettområde under ett. Refusjonsinntekter knyttet til sykefravær blir blant annet benyttet til
å leie inn vikarer fra eksterne leverandører som blir bokført som tjenester som inngår i kommunens
tjenesteproduksjon.
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (linje 4) viser et merforbruk i forhold til budsjett 2019
på kr 65,5 mill., og viser en økning på 4,6 % i forhold til 2018. Økningen skyldes i all hovedsak økt kjøp fra
kommunale foretak og IKS, og da særskilt innenfor selvkostområdene. Dette må sees i sammenheng med andre
salgs- og leieinntekter under pkt. 3.3.1 Det har også vært en økning i kjøp fra eksterne leverandører ved helse og
sosialkontorene.
Overføringer
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Overføringer (linje 5) viser et mindre forbruk på kr 15,3 mill. i forhold til budsjett 2019, men viser en økning på 3,5 %
fra 2018.
Avskrivninger
Avskrivningsnivået (linje 6) er kr 76,8 mill. høyere i 2019 sammenlignet med 2018 og kr 128,7 mill. høyere enn
budsjettert, grunnet noe tidsetterslep i budsjettet. Samlet budsjettavvik på avskrivninger utgjør om lag en tredjedel
av budsjettavviket på samlede driftskostnader. Dette har imidlertid ingen praktisk betydning på resultatlinjene til
kommunen da avskrivninger nulles ut før netto driftsresultat beregnes.

3.3.3 Pensjonsutgifter

Pensjonsberegningene for 2019 ble foretatt før 2018-regnskapet ble avlagt for pensjonsselskapene. Dette
resulterer i en del svingninger i prognosene fra kommunens pensjonsleverandører sett opp mot de årlige
budsjettforutsetningene. Høye premier motsvares av tilsvarende høye inntektsføringer av premieavvik. Kommunen
har oppnådd en samlet netto besparelse i kommunens regnskap sammenlignet med sentralt budsjett i
størrelsesorden kr 32 mill. (inklusiv arbeidsgiveravgift).
Pensjonspremier på kr 796,4 mill. er i 2019 tilført pensjonsleverandørene til kommunen, herav er kr 72,4 mill. betalt
av premiefond (se note 5). Pensjonspremiene er 5 % høyere enn i 2018. I 2019 ble pensjonskostnadene i Stavanger
kommune beregnet til å være kr 170,9 mill. lavere enn netto pensjonspremier. Differansen som kalles positivt
premieavvik er inntektsført i regnskapet. Amortisering av tidligere års premieavvik utgjør kr 77,1 mill. og er
kostnadsført i henhold til budsjett. Samlet netto inntekts føring av premieavvik i 2019 er kr 107,1 mill. Til
sammenligning ga ordningen i 2018 en inntektsføring på kr 53,3 mill. Forskjellen utgjør kr 53,7 mill. i
resultatforbedring.
I Stavanger kommune har pensjonspremiene vært gjennomgående høyere enn de beregnede pensjonskostnadene
de siste årene, med unntak av 2015. Dette har medført betydelige inntektsføringer av premieavvik over flere år og
tilsvarende finansiering av tjenestene i driften.
Akkumulert premieavvik for Stavanger bykasse utgjør kr 533,2 mill. per 31. desember 2019 og viser en økning på kr
107,1 mill. fra året før. Disse utgiftene må tilbakebetales og dekkes inn i driftsbudsjettene over de neste 7 årene.
Figur 3.15 viser utviklingen i premieavviket, både den årlige tilbakeføringen av tidligere premieavvik, samt netto
resultateffekt av denne amortiseringen og føringen av årets nye premieavvik, i årene 2010 til 2019.
Stavanger kommune har satt av kr 263,5 mill. i eget disposisjonsfond for å dekke opp deler av denne forpliktelsen.
Akkumulert premieavvik samlet for kommunene har økt fra nivået på kr 27,2 mrd. i 2018 til kr 28,5 mrd. i 2019.
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Figur 3.15 Utvikling av premieavvik 2010-2019 i hele millioner kroner. Akkumulert saldo premieavvik er her vist med
negativt fortegn for å vise historiske inntektsføringer og framtidige kostnader
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Premieavvik
Avviket mellom pensjonspremien og beregnede pensjonskostnader føres som premieavvik. Dersom
pensjonspremien er høyere enn pensjonskostnader, betyr dette et positivt premieavvik som inntektsføres i det
aktuelle regnskapsåret og utgiftsføres deretter med like store årlige beløp over 7 år. Negativt premieavvik
framkommer når premien er lavere enn pensjonskostnadene. Negativt premieavvik utgiftsføres i det aktuelle
regnskapsåret og inntektsføres deretter over 7 år. Hensikten med ordningen er å sikre jevnere belastning av
pensjonsutgifter i regnskapene. På kort sikt er det beregnet pensjonskostnad som får resultateffekt, mens det på
lang sikt er pensjonspremien som får resultateffekt. Regelverket er de senere årene endret i forhold til antall år et
premieavvik kan tilbakeføres på. Premieavvik som har oppstått før 2011 amortiseres over 15 år. Premieavvik
opparbeidet fra og med 2014 tilbakeføres over 7 år, mens avvik i årene mellom skal føres over 10 år.
Føringsprinsippene ble innført med effekt fra 2002.

3.3.4 Eksterne finanstransaksjoner

Tabell 3.12 gir en oversikt over kommunens finansinntekter og -utgifter, som består av rente- og avdragsutgifter,
renteinntekter, utbytte og avkastning fra finansforvaltningen. Summen av eksterne finanstransaksjoner utgjør en
mindreutgift på kr 37,8 mill. mot justert budsjett 2019. Mindreutgiften er i stor grad knyttet til økte renteinntekter.
Linje

Eksterne finanstransaksjoner. Regnskap
2019

Justert
budsjett
2019

Avvik

Regnskap i Regnskap
% av
2018
budsjett

1

Renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag -445 255

-414 126 -31 129

104,3 -425 650

2

Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter 572 385

579 090 -6 705

98,6

3

Sum eksterne finanstransaksjoner

127 130

164 964 -37 834

579 518
153 868

Tabell 3.12 Eksterne finanstransaksjoner, alle tall i tusen kr.

Renteutgifter på kommunens innlån inkludert nettoeffekt av rentebytteavtaler ble kr 2,5 mill. lavere enn
budsjettert. Avdragsutgifter på kommunens innlån ble kr 3,6 mill. lavere enn budsjett. Hovedårsaken er at
lånerammen for investeringslån i 2019 ikke ble fullt ut disponert. Netto renteinntekter knyttet til startlån ble kr 0,5
mill. lavere enn budsjett.
Utbytte fra Lyse AS utgjorde kr 240,2 mill. i 2019 (eierandel på 43,68 %). Utbytte fra ODEON Kino
Stavanger/Sandnes AS ble på kr 1 mill. (eierandel på 33,15 %). Stavanger kommune har videre mottatt kr 1 mill. i
utbytte fra Renovasjonen IKS (eierandel på 50 %).
Renteinntekter fra bankinnskudd ble kr 20,5 mill. høyere enn budsjett. Gjennomsnittlig likviditet på konsernkonto
var på kr 2,29 mrd. i 2019, noe som er kr 263 mill. høyere enn i 2018. Renteinntekter fra ansvarlig lån i Lyse AS ble kr
0,9 mill. lavere enn budsjett. Urealisert gevinst på kr 8,5 mill., netto realisert gevinst på kr 0,9 mill. og
direkteavkastning på kr 21,2 mill. ga en samlet netto avkastning fra finansforvaltningen på kr 30,6 mill. i 2019. For en
nærmere omtale av finansforvaltningen vises det til kapittel 3.6 (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/3-6finansforvaltning/) og Årsrapport 2019 – Likviditets- og låneforvaltning .

3.3.5 Netto driftsresultat og regnskapsmessig årsresultat
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Netto driftsresultat framkommer med kr 271,4 mill. Dette kr 249,4 mill. bedre enn justert budsjett. Se linje 1 i tabell
3.13. Midlene er sammen med fjorårets mindreforbruk benyttet til egenfinansiering av årets investeringer (jf.
overføring) med kr 209,8 mill. og netto avsetning alle fond med kr 112,7 mill. Dette gir et regnskapsmessig
mindreforbruk med kr 148,9 mill. i 2019 sammenlignet med planlagt nivå.
driftsresultat og årsresultat Linje Netto
driftsregnskapet

Regnskap Justert
2019
budsjett 2019

i % av
Avvik Regnskap
budsjett

Regnskap
2018

1

Netto driftsresultat

-271 351

-21 949

-249
402

1236 %

-261 326

2

Bruk av tidligere års mindreforbruk

-200 013

-200 000

-13

100 %

-178 148

3

Bruk av disposisjonsfond

-133 276

-105 415

-27
861

126 %

-156 245

4

Bruk av bundne fond

-124 755

-136 021

11 266 92 %

-149 568

5

Sum bruk av avsetninger

-458 043 -441 436

-16
607

104 %

-483 961

6

Overført til investeringsregnskapet

209 785

209 785

0

100 %

167 295

7

Avsetning til disposisjonsfond

289 382

238 115

51 267 122 %

256 840

8

Avsetninger til bundne fond

81 351

15 485

65
866

121 139

9

Sum avsetninger

580 518

463 385

117 133 125 %

10

Årsresultat, regnskapsmessig
mindreforbruk

-148 877

0

525 %

545 274
-200 013

Tabell 3.13 Årsresultat 2019 - driftsregnskapet

Samlet bruk av tidligere oppsparte midler var på kr 458,0 mill. i 2019 (linje 5) mens de samlede avsetningene til
fond og overføring til investeringsregnskapet ble kr 580,5 mill. (linje 9). Sistnevnte økte noe fra 2018 grunnet
høyere overføringer til investeringer. Overføringen til investeringene utgjør om lag 2,0 % av driftsinntektene i 2019
(tilsvarende 1,6 % i 2018) og er et viktig bidrag til å holde egenfinanseringsgraden oppe og skape en bærekraftig
økonomi på sikt.
Budsjettet er justert for bystyrets vedtak i saken om årsregnskapet 2018 om å styrke disposisjonsfond og for bruk av
disposisjonsfondet i tertialsakene. Avvikene mellom regnskapsført og budsjettert bruk av disposisjonsfond (linje 3)
og avsetning til disposisjonsfond (linje 7) skyldes primært at inntil 3 % av årets mer- og mindreforbruk fra
virksomhetene er ført iht. delegasjonsreglementet og uten tilsvarende budsjettjustering. Klima- og miljøfondet har
kun finansiert kr 4,2 mill. av planlagte tiltak på kr 10 mill. Likeså har enkelte andre budsjetterte tiltak blitt rimeligere
enn forutsatt. Ved årsslutt er det avsatt kr 8,3 mill. i urealisert gevinst til kursreguleringsfondet iht. tidligere
bystyrevedtak.
Ubrukte øremerkede midler er avsatt til bundne driftsfond, jf. regelverket, med kr 81,4 mill. (linje 8). Her inngår blant
annet netto ubrukte tilskuddsmidler til engangskostnader i forbindelse med kommunesammenslåingen med til
sammen kr 10,5 mill.
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Årets regnskapsmessige mindreforbruk disponeres av kommunestyret ved behandling av årsregnskapet og
årsrapporten for 2019.

3.3.6 Resultat per tjenesteområde

Regnskapsresultatet på tjenesteområdene viser samlet sett et negativt avvik på kr 41,5 mill. Dette tilsvarer et
merforbruk på 0,6 % for 2019.
Tjenesteområde

Regnskap 2019 Just. budsjett 2019 Avvik 2019 Forbruk % Regnskap 2018

Oppvekst og utdanning

3 265 107

3 223 820

41 287

101,3

3 223 335

Helse og velferd

2 966 786

2 920 695

46 091

101,6

2 746 449

60 471

65 961

-5 490

91,7

59 514

Bymiljø og utbygging

558 332

580 297

-21 965

96,2

541 774

Innbygger- og samfunnskontakt

243 362

251 755

-8 393

96,7

219 907

Stab og støttefunksjoner

316 982

327 037

-10 055

96,9

284 364

Sum tjenesteområdene

7 411 040

7 369 565

41 475

100,6

7 075 344

By- og samfunnsplanlegging

Tabell 3.14 Økonomisk resultat per tjenesteområde. Alle tall i tusen kr.

Oppvekst og utdanning

Regnskapsresultatet samlet for Oppvekst og utdanning viser et merforbruk på kr 41,3 mill. av en netto
budsjettramme på kr 3,22 mrd. Dette utgjør en forbruksprosent på 101,3.
Regnskap
2019

Just. budsjett
2019

Avvik
2019

Forbruk
%

Regnskap
2018

34 686

36 692

-2 006

94,5

35 876

1 097 395

1 071 299

26 096

102,4

1 048 155

91 680

91 638

42

100

89 306

1 359 589

1 338 649

20 940

101,6

1 317 012

Johannes læringssenter

116 480

121 498

-5 018

95,9

186 463

Stavanger kulturskole

41 154

40 896

258

100,6

39 776

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

47 134

48 475

-1 341

97,2

43 575

Ungdom og fritid

65 600

67 088

-1 488

97,8

71 006

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

83 607

86 650

-3 043

96,5

78 473

Oppvekst og utdanning

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

EMbo
Barnevernstjenesten
Sum Oppvekst og utdanning

Regnskap
2019

Just. budsjett
2019

Avvik
2019

Forbruk
%

Regnskap
2018

60 128

60 149

-21

100

63 455

267 653

260 786

6 867

102,6

250 237

3 265 107

3 223 820

41 287

101,3

3 223 335

Tabell 3.15 Oppvekst og utdanning. Alle tall i tusen kr.

Regnskapsresultatet for grunnskolene og barnehagene i Stavanger, som har de største budsjettrammene innenfor
oppvekst og utdanning, viser begge merforbruk. Det samme gjør barnevernet.
Skolenes merforbruk knyttes til høye strømutgifter, merutgifter til private skoler og kostnader knyttet til barn som
går på skole i andre kommuner.
Barnehagenes merforbruk knyttes i hovedsak til overført merforbruk fra 2018, samt bruk av vikarer i forbindelse
med sykefravær.
Barnevernet har hatt vekst i klientutgifter og utgifter til statlige tiltak.

Helse og velferd

Regnskapsresultatet samlet for Helse og velferd viser et merforbruk på kr 46,1 mill. av en samlet netto
budsjettramme på kr 2,92 mrd. Dette utgjør en forbruksprosent på 101,6.
Helse og velferd

Regnskap 2019 Just. budsjett 2019 Avvik 2019 Forbruk % Regnskap 2018

Helse- og sosialkontor

604 852

575 601

29 251

105,1

666 128

NAV

304 561

304 656

-95

100

298 813

Fysio- og ergoterapitjenesten

69 986

70 588

-602

99,1

64 380

Helsehuset i Stavanger

24 582

23 611

971

104,1

23 237

Hjemmebaserte tjenester

190 432

179 264

11 168

106,2

90 707

Bofellesskap

478 235

473 881

4 354

100,9

447 550

Alders- og sykehjem

865 350

860 888

4 462

100,5

837 069

Stavanger legevakt

64 725

61 445

3 280

105,3

59 792

Rehabiliteringsseksjonen

60 139

59 318

821

101,4

46 726

Arbeidstreningsseksjonen

14 260

15 352

-1 092

92,9

13 032

Boligkontoret

7 982

8 136

-154

98,1

7 414

117 524

113 377

4 147

103,7

32 067

Flyktningseksjonen
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Helse og velferd

Regnskap 2019 Just. budsjett 2019 Avvik 2019 Forbruk % Regnskap 2018

Dagsenter og avlastningsseksjonen

209 281

202 577

6 704

103,3

193 483

Tekniske hjemmetjenester

4 826

8 209

-3 383

58,8

2 443

Krisesenteret i Stavanger

13 587

12 885

702

105,4

12 994

Sentrale midler levekår

-179 714

-163 673

-16 041

109,8

-156 624

Sentrale midler legetjeneste

77 372

75 520

1 852

102,5

72 102

Stab Helse og velferd

38 807

39 060

-253

99,4

35 135

Sum Helse og velferd

2 966 786

2 920 695

46 091

101,6

2 746 449

Tabell 3.16 Helse og velferd. Alle tall i tusen kr.

De største utfordringene i 2019 har vært knyttet til tjenestene ved helse- og sosialkontorene og hjemmebaserte
tjenester. I 2019 var det en kostnadsvekst i kjøp av tjenester fra eksterne leverandører på 6 %. Veksten i kostnader
av kan i all hovedsak knyttes til økning i kjøp av Brukerstyrt personlig assistent (BPA) og økte utgifter til
utskrivningsklare pasienter. Hjemmebaserte tjenester har hatt en nedgang i bestilte tjenester og har et merforbruk
som en følge av utfordringer med å tilpasse seg et lavere aktivitetsnivå.
Foreløpige prognoser for tilskudd ressurskrevende tjenester indikerer fortsatt vekst i tilskudd som kommunen
mottar. Brukergruppen som er omfattet av ordningen ressurskrevende tjenester mottar i all hovedsak tjenester fra
virksomhetene dagsenter og avlastning, bofellesskap og helse- og sosialkontorene. Merforbruket i disse
virksomhetene kan til dels ses i sammenheng med økning i utgiftene knyttet til denne brukergruppen.
Det vises for øvrig til analyser for alle virksomhetsområdene i kap. 6.

Bymiljø og utbygging

Regnskapet samlet for Bymiljø og utbygging viser et mindreforbruk på kr 21,96 mill. av en netto budsjettramme på
kr 580,3 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 96,2. I tjenesteområdet er det store svingninger innenfor rammen,
særlig for Miljø, Stavanger Eiendom og Renovasjon.
Bymiljø og utbygging

Regnskap 2019

Just. budsjett 2019 Avvik 2019 Forbruk %

Regnskap 2018

Stab Bymiljø og utbygging

5 797

6 245

-448

92,8

4 656

Juridisk

9 855

10 482

-627

94,0

11 195

Stavanger Eiendom

260 623

273 654

-13 031

95,2

265 137

Park og vei

169 204

172 700

-3 496

98,0

173 236

Idrett

110 549

107 690

2 859

102,7

100 511

Vannverket

-63

-

-63

-

-536

Avløpsverket

1 638

-

1 638

-

-1 406
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Bymiljø og utbygging

Regnskap 2019

Renovasjon
Plan og anlegg
Miljø
Triangulum
Sum Bymiljø og utbygging

Just. budsjett 2019 Avvik 2019 Forbruk %

Regnskap 2018

4 842

140

4 702

3 458,5

122

-16

-

-16

-

-301

-3 992

9 362

-13 354

-42,6

-10 828

-104

24

-128

-431,9

-11

558 332

580 297

-21 965

96,2

541 774

Tabell 3.17 Bymiljø og utbygging. Alle tall i tusen kr.

Årsaken til mindreforbruket hos Miljø er tilknyttet høyere inntekter enn budsjettert fra piggdekkavgiften og en
mindre kostnad enn antatt i forbindelse med pant på gamle vedovner. Miljø har også brukt mindre enn budsjettert
av klima- og miljøfondet.
Hos Stavanger eiendom skyldes avviket hovedsakelig mindre bruk av vedlikeholdstjenester enn antatt, i tillegg til
en merinntekt hos energisentralen.
Renovasjon har hatt høyere utgifter enn antatt i forbindelse med kommunesammenslåingen, i tillegg til kostnader
tilknyttet høyere avfallsmengde per innbygger, utlevering av større restavfallsbeholdere og at
ettersorteringsanlegget var i full drift senere enn planlagt. Selvkostområdet fikk dermed et fremførbart underskudd
på kr 4,9 mill. I underskuddet inngår også kr 0,67 mill. som gjelder Finnøy kommune da Stavanger overtok for
tjenesten og viderefakturering av kostnadene. Se nærmere kommentar i note 21.
Også øvrige selvkosttjenester tappet tidligere opptjente reserver i 2019.

By- og samfunnsutvikling

Regnskapsresultatet på tjenesteområdene viser samlet sett et positivt avvik på kr 5,5 mill. av en netto
budsjettramme på kr 65,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 91,7.
By- og samfunnsplanlegging

Regnskap 2019 Just. budsjett 2019 Avvik 2019 Forbruk % Regnskap 2018

Stab By- og samfunnsplanlegging

9 270

13 108

-3 838

70,7

7 163

Byggesaksavdelingen

2 300

3 909

-1 609

58,8

3 071

Byutvikling

22 711

22 781

-70

99,7

22 397

Beredskap og samfunnsutvikling

10 923

9 295

1 628

117,5

11 396

Kart og digitale tjenester

15 267

16 868

-1 601

90,5

15 488

Sum By- og samfunnsplanlegging

60 471

65 961

-5 490

91,7

59 514

Tabell 3.18 By- og samfunnsplanlegging. Alle tall i tusen kr.

Det positive avviket skyldes i hovedsak lavere utgifter til digitalisering av arkivet, da digitalisering av arkivene på
Finnøy og Rennesøy fikk høyere prioritet i 2019. Kart og digitale tjenester fikk dekket lønnsmidler av Vann- og avløp
til en stilling til oppmåling for å få på plass arealer på alle bygg i matrikkelen i Finnøy og Rennesøy, utførte alle 62

oppmålingsoppgaver for Rennesøy, samt at høy aktivitet i boligmarkedet medførte høyere inntekter ved salg av
meglerpakker.

Innbygger- og samfunnskontakt

Regnskapsresultatet samlet for Innbygger- og samfunnskontakt viser et mindreforbruk på kr 8,4 mill. av en
budsjettramme på kr 251,8 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 96,7.
Innbygger- og samfunnskontakt

Regnskap 2019 Just. budsjett 2019 Avvik 2019 Forbruk % Regnskap 2018

Smartby

8 231

10 116

-1 885

81,4

8 744

Næring

15 468

16 481

-1 013

93,9

7 094

Kommunikasjon

9 423

9 488

-65

99,3

9 137

178 623

180 276

-1 653

99,1

166 900

Innbyggerdialog

19 214

21 903

-2 689

87,7

16 248

Stab Innbygger- og samfunnskontakt

2 472

2 865

-393

86,3

2 145

Politisk sekretariat

9 931

10 626

-695

93,5

9 639

243 362

251 755

-8 393

96,7

219 907

Kultur

Sum Innbygger- og samfunnskontakt

Tabell 3.19 Innbygger- og samfunnskontakt. Alle tall i tusen kr.

På Kulturavdelingen skyldes mindreforbruket i hovedsak at driftsmidler på kr 1,6 mill. til Holmeegenes ikke ble
utbetalt. Flytting ble gjennomført i 2019, og drift vil komme i 2020. Politisk sekretariat hadde langtidssykemeldte
og har lavere driftsutgifter som følge av at det ikke har vært gjennomført kurs/opplæringer/reiser i 2019. Smartby
har hatt forsinkelser i leveranser av noen prosjekter, og innbyggerdialog har hatt lavere lønnskostnader som følge
av høyt sykefravær.

3.4 Analyser av balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser den bokførte verdien av kommunens eiendeler per 31. desember 2019 og hvordan
eiendelene er finansiert med egenkapital og gjeld. Hovedoversikt over balanseregnskapet er vist i tabell 3.20.
Hovedoversikt - Balanse

Noter Regnskap 2019

Regnskap 2018

EIENDELER
1

Anleggsmidler

28 617 301

27 518 137

2

Faste eiendommer og anlegg

7

13 759 878

13 546 585

3

Utstyr, maskiner og transportmidler

7

731 709

682 618

4

Utlån

11

2 788 481

2 655 955
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Hovedoversikt - Balanse

Noter Regnskap 2019

Regnskap 2018

5

Konserninterne langsiktige fordringer

11, 16

849 093

880 112

6

Aksjer og andeler

12

898 270

792 469

7

Pensjonsmidler

5

9 589 870

8 960 397

8

Omløpsmidler

3 492 013

3 134 132

9

Kortsiktige fordringer

13, 16

628 832

571 762

5

533 202

426 146

0

0

548 313

522 160

13 Kasse, postgiro, bankinnskudd

1 781 667

1 614 064

14 SUM EIENDELER

32 109 314

30 652 268

10 569 578

10 397 540

10 Premieavvik
11

Aksjer og andeler

12

Obligasjoner

14

EGENKAPITAL OG GJELD
15 Egenkapital
16 Disposisjonsfond

10

703 901

644 294

17

Bundne driftsfond

10

123 447

166 895

18 Ubundne investeringsfond

10

218 721

29 395

19 Bundne investeringsfond

10

50 361

59 548

20 Regnskapsmessig mindreforbruk

18

148 877

200 013

21

25

9 364 113

9 337 237

15

-39 841

-39 841

19 806 072

18 570 373

Kapitalkonto

22 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift
23 Langsiktig gjeld
24 Pensjonsforpliktelser

5

11 019 578

10 356 908

25 Ihendehaverobligasjonslån

9

5 930 000

5 130 000

0

0

26 Sertifikatlån
27 Andre lån

9

2 792 494

3 019 465

28 Konsernintern langsiktig gjeld

9, 16

64 000

64 000

1 733 664

1 684 356

1 733 664

1 684 356

29 Kortsiktig gjeld
30 Annen kortsiktig gjeld

16
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Hovedoversikt - Balanse

31 SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Noter Regnskap 2019

Regnskap 2018

32 109 314

30 652 268

32 Memoriakonto

605 408

442 328

33 Ubrukte lånemidler

584 604

421 535

34 Andre memoriakonti

20 804

20 793

35 Motkonto til memoriakontiene

-605 408

-442 328

MEMORIAKONTI

Tabell 3.20 Hovedoversikt balanse. Alle tall i tusen kr.

3.4.1 Eiendeler

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 32,1 mrd. per 31. desember 2019, noe som er kr 1,45 mrd. (4,7 %)
høyere enn per 31. desember 2018.
Anleggsmidler
Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene består av faste
eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, transportmidler o.l. Bokført verdi av anleggsmidlene var på kr 28,6 mrd. ved
utgangen av 2019. Dette er en økning på kr 1,1 mrd. (4 %) fra kr 2018.
Bokført verdi på faste eiendommer, anlegg, maskiner mv. ble samlet økt med kr 262 mill. Pensjonsmidlene økte
med kr 629 mill., konserninterne langsiktige fordringer er redusert med kr 31 mill., mens aksjer og andeler økte med
kr 106 mill. blant annet som følge av kjøp av aksjer i Stavanger Forum AS og i driftsselskapene for Forus
Sportssenter. Utlån ble økt med kr 133 mill. Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og
startlån. Per 31. desember 2019 var ansvarlig lån til Lyse AS på kr 830 mill. og startlånene på kr 1,9 mrd.
Omløpsmidler
Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, aksjer og andeler, obligasjoner, bankinnskudd o.l.
Bokført verdi av omløpsmidlene var på kr 3,5 mrd. per 31. desember 2019, noe som er en økning på kr 358 mill. (11 %)
fra 2018. Akkumulert premieavvik var per 31. desember 2019 på kr 533 mill. Dette er framtidige pensjonskostnader
som skal utgiftsføres de neste 7 år. Akkumulert premieavvik er økt med kr 107 mill. fra 2018 (25 %). Premieavviket er
nærmere omtalt i kapittel 3.3.3 (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/3-3-analyser-av-driftsregnskapet/3-3-3-pensjonsutgifter/) og
note 5. Bokført verdi av kommunens obligasjoner var på kr 548 mill., og er dermed økt med kr 26 mill. fra 2018.
Kommunens kasse og bankinnskudd var på kr 1,78 mrd. Økt bankinnskudd på kr 168 mill. er et resultat av blant
annet økning i ubrukte lånemidler.

3.4.2 Egenkapital og gjeld

Egenkapital
Bokført egenkapital var per 31. desember 2019 på totalt kr 10,6 mrd., noe som er kr 172 mill. (1,65 %) høyere enn ved
utgangen av 2018. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 704 mill., bundne driftsfond kr 123
mill., samt ubundne og bundne investeringsfond på henholdsvis kr 219 mill. og kr 50 mill. Regnskapsmessig
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mindreforbruk på kr 149 mill. er tilført egenkapitalen. Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk vedtas av
kommunestyret ved behandling av årsregnskap 2019.
Den resterende egenkapitalen representeres av kapitalkonto. Aktivering av fast eiendom og anlegg samt av- og
nedskrivninger føres mot kapitalkonto. I tillegg føres kjøp/salg av aksjer og andeler, avdrag på lån, netto endring i
pensjonsforpliktelse mv. Kapitalkonto var per 31. desember 2019 på kr 9,4 mrd., noe som utgjør en økning på kr 27
mill. fra 2018. For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto vises det til note 24 i årsregnskapet.
Fond
Samlede fond er i løpet av 2019 økt med netto kr 196,3 mill. Investeringsfond har økt markant med kr 180,1 mill.,
bundne driftsfond er redusert med kr 43,4 mill. og disposisjonsfondet er økt med kr 59,6 mill. Disposisjonsfond ble
tilført kr 197,5 mill. av regnskapsmessig mindreforbruk i 2018. Saldo og bevegelser i løpet av året vises i tabell 3.21 og
3.23, samt i note 10.
Disposisjonsfond

Bundet
driftsfond

Inngående balanse 1.1.

644 294

166 895

29 395

59 548

900 132

Avsetninger

289 382

81 351

219 326

4 320

594 379

Bruk av fondsmidler i
driftsregnskapet

-133 276

-124 755

0

0 -258 031

Bruk av fondsmidler i
investeringsregnskapet

-96 499

-44

-30 000

-13 507 -140 050

Utgående balanse 31.12.

703 901

123 447

218 721

50 361 1 096 430

Fond

Ubundet
Bundet
investerings-fond investerings-fond Sum fond

Tabell 3.21 Oversikt over de ulike fond som Stavanger kommune har i 2019 og årets bevegelser. Alle tall i tusen kr.

Disposisjonsfond
Samlede disposisjonsfond utgjør kr 703,9 mill. per 31.12.2019 og er inndelt som følger av tabell 3.22
Disposisjonsfond

Regnskap 31.12.2019

Regnskap 31.12.2018

14 350

21 350

263 535

184 535

FOU-fond ROP-lidelser

9 000

10 000

Miljøfond

23 970

13 000

Nye Stavanger - Kompetanse

4 099

4 710

Digitaliseringsfond

98 140

100 000

Flyktning - Integreringsmidler

33 550

37 050

0

2 300

Vekstfond
Pensjonsfond

Asylant - vertskommune
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Disposisjonsfond

Regnskap 31.12.2019

Regnskap 31.12.2018

0

0

Kursreguleringsfond

67 469

59 200

Disposisjonsfond - generelt

189 788

212 149

Sum disposisjonsfond

703 901

644 294

Kulturbyfond

Tabell 3.22 Oversikt over diposisjonsfond i Stavanger kommune per 31.12.2019. Alle tall i tusen kr.

Disposisjonsfond kan etableres og benyttes til drifts- og investeringsformål etter vedtak av bystyret i 2019 eller ved
delegert fullmakt. Endringene i 2019 er følgelig basert på politiske vedtak og framkommer oppsummert av tabell
3.23. Måloppnåelser er nærmere omtalt i kapittel 3.1.6.
Disposisjonsfond - alle årets bevegelser

2019

2018

Inngående balanse 01.01.

644 294

543 698

Netto reduksjon, jf. +/- 3 % fra året før

-13 657

-42 612

-740

0

Tilført overskuddet fra året før

197 513

181 148

Netto bruk / avsetning i 1. og 2. tertial

-124 217

-36 655

Opprinnelig budsjett - netto bruk

Avsetning særskilte saker

950

Netto bruk av vekstfondet

-7 000

Netto bruk av klima- og miljøfond

-4 230

Netto bruk fond div. saker

-4 118

-3 742

Netto avsetning til kursreguleringsfond

8 269

0

Netto avsetning til fondet i år, jf. rådmannens fullmakt ved +/-3%

7 787

13 657

703 901

644 294

Sum utgående balanse 31.12.

-12 150

Tabell 3.23 Oversikt over årets bevegelser ad disposisjonsfond i Stavanger kommune for 2019. Alle tall i tusen kr.

Ved årsavslutningen er kr 8,3 mill. av urealiserte gevinster satt av til kursreguleringsfondet i henhold til bystyrets
retningslinjer for finansforvaltning. Se nærmere omtale om risikoanalyse i kapittel 3.6
Bystyret vedtok klima- og miljøtiltak for kr 10 mill. i budsjettet for 2019, hvorav kr 4,2 mill. er benyttet. Ved en inkurie
ble ikke budsjettet justert i 2. tertial i henhold til reell framdrift og eldre tiltaksplaner. Kommunedirektøren vil
komme tilbake til revidert plan for 2020.
Øvrige fond
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Bundne drifts- og investeringsfond har midler knyttet til bestemte formål som ikke kan endres. Ved utgangen av
2019 utgjør bundne driftsfond kr 123,4 mill. Herav utgjør selvkostfond om lag kr 29,7 mill. (redusert med kr 13,9 mill.)
og kommunesammenslåingsprosjektet Nye Stavanger kr 10,5 mill. (redusert med kr 21,0 mill.)
Ubundet investeringsfond er til fri disposisjon til investeringsformål. Ved nyttår står kr 218,7 mill. igjen som ubrukte
ubundne investeringsmidler. Ved inngangen av året var fondet kun kr 29,4 mill.
Gjeld
Langsiktig gjeld var per 31. desember 2019 på kr 19,8 mrd. Dette er en økning på kr 1 236 mill. (6,7 %) fra 2018.
Pensjonsforpliktelser og annen langsiktig gjeld utgjør henholdsvis kr 663 mill. og kr 573 mill. av denne økningen.
Det vises til note 5 i regnskapet for en nærmere redegjørelse for økningen i netto pensjonsforpliktelser. Det
bemerkes at pensjonsforpliktelsene per 31. desember 2019 var kr 1,4 mrd. høyere enn pensjonsmidlene. Kortsiktig
gjeld ble økt med kr 52 mill. fra 2018 til 2019.
Det gjenstod kr 585 mill. i ubrukte lånemidler per 31. desember 2019. Dette omfatter både udisponerte startlån og
investeringslån.

3.5 Likviditet og soliditet
3.5.1 Likviditet
Likviditetsgrad
Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgraden. Nøkkeltallene forteller noe om
kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser med utgangspunkt i alle eller de mest likvide
omløpsmidlene.

Likviditetsgrad
Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgraden. Nøkkeltallene forteller noe om
kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser med utgangspunkt i alle eller de mest likvide
omløpsmidlene.
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Her bør nøkkeltallet være større enn 2, fordi noen av
omløpsmidlene kan være mindre likvide. Tabell 3.24 viser utviklingen i likviditetsgrad 1 de siste fem årene.
Likviditeten er styrket per 31. desember 2019. Likviditetsgrad 1 svekkes dersom nøkkeltallet korrigeres for
akkumulert premieavvik. Korrigert likviditetsgrad 1 var per 31. desember 2019 på 1,7.
Likviditetsgrad 1

2015

2016

2017

2018

2019

1,47

1,64

1,9

1,85

2,01

Tabell .3.24 Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 2
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Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1. De
mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler,
og som raskt kan omgjøres i kontanter.
Likviditetsgrad 2

2015

2016

2017

2018

2019

0,78

1,03

1,3

1,27

1,34

Tabell 3.25 Likviditetsgrad 2

Det fremgår av tabellene at den likvide situasjonen i bykassen er styrket de siste årene. Likviditetsgradene måles
ved årsskiftet, og sier ikke noe om likviditeten gjennom året. Likviditetssituasjonen gjennom året er nærmere omtalt
i kapittel 3.6 (http://arsrapport2018.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/3-6-finansforvaltning/).

3.5.2 Soliditet
Soliditet
Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle framtidige underskudd eller tap. Gjeldsgraden og
egenkapitalprosenten gir informasjon om soliditeten. Egenkapitalprosenten gir informasjon om hvor stor andel av
kommunens samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital.

Egenkapitalprosent

2015

2016

2017

2018

2019

31,3

30,7

32,3

33,9

32,9

Tabell 3.26 Egenkapitalprosent

Egenkapitalprosenten var per 31. desember 2019 på 32,9 %. Som det framgår av tabell 3.26 så har
egenkapitalprosenten vært relativt stabil de senere årene. Den resterende andelen av kommunens eiendeler er
finansiert med fremmedkapital/lån.
I de kommunale regnskapsforskriftene er det ikke fastsatt krav med hensyn til hvor stor egenkapitalprosenten,
likviditetsgraden og gjeldsgraden bør være. Man bør imidlertid være oppmerksom på utviklingen i disse
indikatorene. Et betydelig investeringsnivå med tilhørende høyt låneopptak vil over tid bidra til å svekke soliditeten.

3.5.3 Arbeidskapital

Kommunen må ha en viss likvid beholdning siden inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tidspunkt.
Størrelsen på denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på inn- og utbetalinger. Likviditeten til
kommunen er preget av stor variasjon gjennom året. Kommunen benytter likviditetsbudsjettering for å styre
likviditeten så optimalt som mulig gjennom året. I perioder med god likviditet kan likvide midler plasseres
eksempelvis i verdipapirmarkedet med ulik tidshorisont.
Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet gir også uttrykk for
kommunens likvide situasjon. I tabell 3.27 vises endringen i omløpsmidler fra 2010-2019 og endringen i kortsiktig
gjeld i samme tidsrom. Summen av disse to endringene viser hvor mye arbeidskapitalen har endret seg fra år til år.
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Dette framkommer av den nederste linjen i tabellen. Arbeidskapitalen ble styrket med kr 304 mill. i 2019 som følge
av at omløpsmidlene økte mer enn den kortsiktige gjelden.
ENDRING I
ARBEIDSKAPITAL

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Omløpsmidler
01.01.

1 563 605 1 488 410 1 808 859 1 967 785 1 830 669 2 021 564 2 364 347 2 757 607 3

Omløpsmidler
31.12

1 488 410 1 808 859 1 967 785 1 830 669 2 021 564 2 364 347 2 757 607 3 051 878 3

Endring
omløpsmidler

-75 195 320 449

158 926

-137 116 190 895

342 783 393 260

294 272

Kortsiktig gjeld
01.01.

1 266 014 1 183 027 1 469 130 1 545 440 1 484 948 1 555 837 1 613 167 1 686 290 1 6

Kortsiktig gjeld
31.12

1 183 027 1 469 130 1 545 440 1 484 948 1 555 837 1 613 167 1 686 290 1 605 906 1

Endring i
kortsiktig gjeld

-82 987

286 103

76 310

-60 492

57 330

73 123

-80 384

Endring i
arbeidskapital

7 792

34 346

82 616

-76 624 120 006 285 454

320 136

374 656

70 889

Tabell 3.27 Endring i arbeidskapital 2010-2019. Alle tall i tusen kr.

Siden ordningen med premieavvik ble innført i 2002, har de innbetalte pensjonspremiene hovedsakelig vært
høyere enn de beregnede pensjonskostnadene. Differansen betegnes som premieavvik. Som følge av at det er
pensjonskostnadene som utgiftsføres i regnskapene, har regnskapsresultatene de senere år ofte vist for positive
beløp. Akkumulert premieavvik balanseføres som omløpsmidler. Som følge av at premieavviket ikke representerer
reelle verdier, har utviklingen i arbeidskapital/likviditet også vist for gunstige tall.
Arbeidskapitalen per 31. desember 2019 var på kr 1,2 mrd. dersom det korrigeres for premieavviket på kr 533 mill. En
økning i akkumulert premieavvik på kr 107 mill. medførte at den korrigert arbeidskapitalen økte med kr 197 mill. fra
2018 til 2019. Per 31. desember 2019 var premieavviket ca. 15 % av omløpsmidlene. I tabell 3.28 vises utviklingen i
korrigert arbeidskapital i perioden 2010-2019.
Arbeidskapital 12/31/2010 12/31/2011 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 12/
2010 -2019

Omløpsmidler 1 488 410 1 808 860 1 967 785 1 830 669 2 021 564 2 364 347 2 757 607 3 051 878 3
31.12
Kortsiktig
gjeld 31.12

1 183 027 1 469 130 1 545 440 1 484 948 1 555 837

Arbeidskapital

305 383

339 730

422 345

345 721

465 727

1 613 167 1 686 290 1 605 906 1
751 181

1 071 316 1 445 972 1 4
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Arbeidskapital 12/31/2010 12/31/2011 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 12/
2010 -2019

Herav
premieavvik

285 507

271 538

395 791

407 617

528 271

410 950

389 708

Korrigert
arbeidskapital

19 876

68 192

26 554

-61 896

-62 544

340 230

681 609 1 073 168 1

Endring i
arbeidskapital
ihht. regnskap

7 792

34 347

82 615

-76 624

120 006

285 454

320 135

374 656

Endring /
korrigert
arbeidskapital

-24 285

48 316

-41 638

-88 450

-648

402 774

341 379

391 559

372 805

Tabell 3.28 Arbeidskapital 2010-2019, korrigert for premieavvik. Alle tall i tusen kr.

3.5.4 Utvikling i kommunens lånegjeld

Langsiktig lånegjeld har økt med 183 % de siste ti årene. Kommunen har i denne perioden hatt et gjennomsnittlig
investeringsnivå på over kr 1 mrd. per år, en gjennomsnittlig egenfinansiering lavere enn målsettingen på 50 % og
en betydelig økning i opptak av startlån. Tabell 3.29 gir en oversikt over utviklingen i langsiktig lånegjeld ekskl.
pensjonsforpliktelser, startlån, ubrukte lånemidler og lån der staten yter kompensasjon for renter og avdrag.
Utvikling i lånegjeld, tall i mill. kr

2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Langsiktig lånegjeld eksklusiv
pensjonsforpliktelser

4 802 5 347 5 743 6 234 6 909 7 417 7 798 8 135 8 213 8 786

- Videre utlån / startlån

893 1014 1231 1400

- Ubrukte lånemidler

136

90

211

176 300 374 290

- Lån ifm. Eldre - og psykiatriplanen

301

287

273

259

245

231

- Lån ifm. Reform 97

20

16

12

9

6

2

- Lån skolebygg (staten betjener
rentene)

473

456 438

421

- Lån kirkebygg (staten betjener
rentene)

79

83

Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner

79

85

1571 1784 1 860 1 908 1 950 2 006
410 422

218 204

585

190

172

0

0

403 372

353 323 290

288

80 140

145

232

2

0

139

164

2 900 3 405 3 493 3 886 4 304 4 514 4 930 5 151 5 198 5 504

Tabell 3.29 Utvikling i lånegjeld. Alle tall i mill. kr.

Det mottas kompensasjon fra staten som dekker renter og avdrag på en relativt stor andel av kommunens
lånegjeld. Det ytes kompensasjon for renter og avdrag på lån knyttet til Eldre – og psykiatriplanen og
kompensasjon for renter på lån knyttet til investeringer i skole- og kirkebygg.
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Brutto lånegjeld økte med kr 573 mill. fra 2018 til 2019. Økningen utgjør differansen mellom nye lån og betalte
avdrag det aktuelle året. Lånegjelden økte med kr 306 mill. dersom det korrigeres for startlån, ubrukte lånemidler
og lån der staten dekker kapitalutgiftene. Korrigert lånegjeld økte mindre enn brutto lånegjeld blant annet som
følge av økning i ubrukte lånemidler og nye prosjekt som gir rentekompensasjon.
Figur 3.16 viser utviklingen i brutto lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) i perioden 2010-2019.
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Figur 3.16 Utvikling i brutto lånegjeld per innbygger 2010-2019

Lånegjelden per innbygger (ekskl. startlån) har økt betydelig i perioden 2010-2019, og var per 31. desember 2019
på kr 50 181.

3.6 Finansforvaltning
Formål med finansforvaltningen:

. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal
utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi best mulig
tjenestetilbud.
. Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå
lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres størst mulig forutsigbarhet i
kommunens finansielle stilling.

Etiske retningslinjer
Stavanger kommunes investeringsstrategi skal ivareta hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter,
miljø og etiske forretningsprinsipper, i samsvar med Global Compact FNs PRI. (Principles for responsible
investments).
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4 Organisasjon, utvikling og kontroll

Kommunen har over tid hatt oppmerksomhet på å styrke innovasjons- og utviklingsarbeidet. I
løpet av året er det startet opp ulike innovasjons- og digitaliseringsprosjekter, både lokalt og
nasjonalt og hvor kommunen enten har initiert til eller deltar i. Sykefraværet i Stavanger
kommune er fortsatt høyt, men har en liten nedgang fra 2018 til 2019. Det har i 2019 vært jobbet
målrettet med å øke nærværet i utvalgte virksomheter gjennom sykefraværsprosjektet «Sammen
for redusert sykefravær». I 2019 har det vært jobbet med å legge til rette for en god overgang til
ny kommune. Dette har krevd mye oppmerksomhet og ressurser.

4.1 Arbeidet med nye Stavanger kommune

I løpet av 2019 er administrativ organisering endret og alle medarbeidere, mange med nye oppgaver, er innplassert
i ny organisasjon. I arbeidet med å bli en ny organisasjon er felles visjon og verdier et verktøy for å skape felles
identitet og kultur. Med dette som bakgrunn gjennomførte kommunedirektøren i 2019 en prosess for å etablere ny
visjon og nye verdier for nye Stavanger kommune. Dette arbeidet fortsetter inn i 2020.
Arbeidet med å tilrettelegge for etableringen av nye Stavanger kommune stod sentralt i 2019. I den forbindelse har
rutiner, regler og prosedyrer knyttet til personalforvaltning, og helse, miljø og sikkerhet (HMS) blitt gjennomgått for
å forbedre og harmonisere disse.

4.2 Forbedrings-, utviklings- og innovasjonsarbeid

Stavanger kommune har over tid hatt oppmerksomhet på å styrke kommunens innovasjons- og utviklingsarbeid. I
forbindelse med etablering av den nye kommunen ble det opprettet et nytt stabs- og støtteområde; Innovasjon og
støttetjenester med en egen avdeling for Innovasjon og digitalisering. Avdelingen har ansvar for å være en
pådriver for innovasjon, forskning og utvikling (FoU), digitalisering, systematisk forbedringsarbeid og
gevinstrealisering. Avdelingen startet delvis opp i slutten av 2019 og er i full drift fra 1.1.2020.

4.2.1 Det digitale skiftet – som en del av kommunens forbedrings- og
innovasjonsarbeid

I løpet av 2019 har resultatene av flere års arbeid i kommunen med å tilrettelegge for digitalisering av ulike
prosesser eller systemer begynt å materialisere seg. Dette gjelder innenfor alle tjenesteområder i organisasjonen.
Gjennom året er det også startet opp flere nye utviklingsprosjekter, spesielt innenfor digitaliserings-området.
Stavanger kommune deltar aktivt og tar en rolle, både lokalt og nasjonalt, i arbeidet med å utvikle nye digitale og
innovative løsninger for kommunesektoren. Utviklings – og innovasjonsarbeid krever kapasitet, styrke, og
kompetanse. Som følge av dette øker behovet for mer samarbeid på tvers av kommunegrensene både lokalt og
nasjonalt.
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Arbeidet med å etablere et rammeverk for porteføljestyring som skal sikre en standardisert
og profesjonell gjennomføring av digitaliserings- og innovasjonsprosjekter i kommunen, startet opp i slutten av
2019.
Porteføljestyringsmodellen skal også bidra til at kommunen oppnår de strategiske målene, og at vi styrer i samme
retning på digitaliseringsområdet. Felles verktøy og støtte til organisasjonen står sentralt. Arbeidet vil fortsette i
2020.

Lokale forbedrings, utviklings- og innovasjonsprosjekter

IT-migrering – ny kommune med felles IT system
I forbindelse med etablering av den nye kommune har det vært gjennomført et omfattende prosjekt for å
samordne alle datasystemene i de tre kommunene til felles systemer i den nye kommunen. Prosjektet har vært
definert som et av de viktigste IT- relaterte prosjektet i 2019 og hvor store ressurser har gått med i arbeidet. God
prosjektstyring og innsats på flere områder har vært avgjørende for å lykkes i arbeidet. Store mengder data er blitt
flyttet, slik at data som før lå i tre forskjellige fagsystemer nå er samlet i felles fagsystem for den nye kommunen. En
viktig suksessfaktor for å klare overgangen fra tre til en kommune på en god måte har vært at prosjektet tok i bruk
nye, innovative måter å jobbe på. Robotteknologi bidro til høyere kvalitet på arbeidet og reduserte tids- og
ressursbruken betydelig. Det førte også til at kostnadene ble langt lavere enn forventet.
Public Oppvekst
Nytt digitalt fag/arkiv system «Public Oppvekst» ble innført i alle skolene og barnehagene i Stavanger i løpet av
siste halvdel av 2019. Formålet med å innføre et nytt fagsystem er å samle all barnedokumentasjon fra barnehage
og skole i et system i sikker sone. Alle barn har digitale barne- og elevmapper. Dette er et av de største
omstillingsprosjektene i kommunedirektørens prosjektportefølje. Det har vært gjennomført kurs og
informasjonsmøter for rundt 3000 nye brukere før oppstart og bruken av systemet er nå godt i gang. Det har vært
gjennomført et betydelig arbeid med utvikling av nye prosesser via roboter og integrasjoner som skal sikre at
dokumentasjonen tas vare på og gjenbrukes.
Datasjø
En datasjø er en metode for lagring av alle former for data og kan sammenliknes med et sentralt datalager for alle
typer data: strukturerte og ustrukturerte, både dokumenter og logger, bilder, lyd og video. En datasjø vil være en
kilde til alle data innenfor et område med mulighet for tilgang for flere, og et verktøy for effektivisering; læring,
planlegging, utforsking av muligheter og et viktig grunnlag for maskinlæring og kunstig intelligens. En datasjø kan
bygges internt i en virksomhet eller som en felles løsning for flere virksomheter – eller for en hel sektor. En datasjø
kan legge til rette for effektiv og standardisert datadeling, med sikre tilgangsmekanismer.

Videreutvikling av kommunens datasjø
I løpet av 2019 har kommunen ferdigstilt et pilotprosjekt knyttet til kommunens datasjø-plattform. Denne
teknologien gjør det mulig å analysere større og mer komplekse datamengder både hurtigere og mer nøyaktig enn
tidligere. Data fra alle relevante fagsystemer og andre kilder kan overføres datasjøen for analyse, gjenbruk og
rapportering. Rammeverk og infrastruktur med utviklings- og produksjonsmiljø er nå etablert. Arbeidet med å
kartlegge datafangst er startet og vil bli en kontinuerlig aktivitet i overskuelig fremtid.
Utbygging av trådløst nettverk i kommunens organisasjon
Det må sørges for at hele nye Stavanger har det samme grunnlaget for å videreutvikle gode tjenester. Alle
lokasjoner skal derfor ha nettverkstilgang, og det er dessuten vedtatt at skoler, barnehager, sykehjem og
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bofellesskap skal ha trådløst nett. Trådløst nett gir økt fleksibilitet og effektivitet, og er en forutsetning for å kunne
ta i bruk store deler av ny fremtidsrettet teknologi. For eksempel kan velferdsteknologi tas i bruk selv om beboerne
beveger seg rundt på sykehjemmet, og trådløse enheter kan benyttes der barna befinner seg – integrert i
læringsmiljø både ute og inne. Med tilgjengelig nett også utenfor kontoret har en tilgang til ny og oppdatert
kunnskap som kan benyttes i mange ulike situasjoner.
I 2019 ble det gjennomført et prosjekt for å etablere trådløst nett i alle barnehager og skolefritidsordninger (SFO) i
Stavanger. Prosjektet sluttføres første kvartal 2020. Tidligere har kommunen satt opp trådløst nett på alle barneog ungdomsskolene. Dette er viktige tiltak for at kommunens barn og unge skal kunne bruke ulike digitale verktøy
og elektroniske læremidler, som for eksempel Chromebook, i skolen.
I 2019 ble det også startet et eget prosjekt med mål om å harmonisere nettverket på Rennesøy og Finnøy til samme
nivå som Stavanger. Skoler, barnehager og sykehjem er prioritert. På slutten av året var omtrent 90% av aktuelle
lokasjoner gjennomført – det gjenstår en idrettshall og et lager. Prosjektet sluttføres i 2020.
Den demografiske utviklingen gjør det viktig å legge til rette for bruk av velferdsteknologi og smarthusteknologi.
Dette forutsetter lett tilgjengelig nettverk. Satsingen fortsetter videre utover i planperioden. Stavanger kommune
er godt i gang med implementeringen av velferdsteknologi. I 2019 ble flere nye løsninger testet og tatt i bruk, blant
annet sensorteknologi, kommunikasjonsverktøy og roboter. Løsningene bidrar til effektivisering av
arbeidsprosesser og trygghet for brukerne.
Videreutvikling og forbedring av kommunens lønns- og personalssystem
I løpet av 2019 har det vært gjennomført et betydelig forbedringsarbeids- og utviklingsarbeid i kommunes lønnsog personalsystem. For å identifisere mulige forbedringsområder er det benyttet LEAN som er en metode for
systematisk kvalitets- og forbedringsarbeid. Flere funksjonaliteter er fornyet og som forventes å være mer effektive
i bruk, eks. oppgradering av rekrutteringsmodul og ny reise -og utleggsmodul. Systemet inneholder også en
oversikt over styringsstrukturen i organisasjonen. Denne er gjennomgått og forbedret slik at det er enklere å gjøre
endringer ved omorganiseringer eller av ledere. Det er også etablert ulike integrasjoner med andre systemer som er
viktig for lederne i deres arbeid, som for eksempel digital løsning for virksomhetsstyring.
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Kommunale innovasjonsprosjekt
Innbyggerservice har jobbet med to prosjekter, hvor det ene gikk på å innføre en chatbot (KommuneKari) i
kombinasjon med automatisert saksbehandling av en pilotprosess.
Det andre prosjektet hos innbyggerservice var videreføring av Aktiv kommune slik at også privatpersoner, i tillegg
til lag og foreninger kan ta i bruk kommunens lokaler.
Byggesak fikk tildelt midler for å jobbe med forenkling og automatisering av byggesaksbehandlinger.
By- og samfunnsplanlegging fikk midler til å se på hvordan kommunen bedre kan legge til rette for mer treffsikre
prosesser i forvaltningen av utlyste midler, i tillegg til å starte arbeidet med å se på en digital løsning for å styre alt
relevant rundt saksbehandling av disse midlene.
I prosjektet IKART, interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam, ønsker Helsehuset å bygge bro mellom
kommunen og spesialisthelsetjenesten ved å gi intensiv tverrfaglig oppfølging av yngre personer som ikke får
gode nok rehabiliteringstjenester etter akuttfase og utskrivning fra sykehus.
Helsehuset ble også tildelt midler til prosjektet Måltidsvenn. Dette var et samarbeid mellom utviklingssenter for
sykehjem og hjemmetjenester, frisklivssentralen, Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester og universitetet
i Stavanger for å finne, kurse og støtte frivillige som kunne fungere som måltidsvenner hos eldre aleneboende.
Fagstab barnehage ble tildelt midler til prosjekt VIBA hvor formålet er å tilpasse og ta i bruk et vurderingsverktøy
for å måle innholds kvalitet i barnehagene. Dette er et banebrytende arbeid som strekker seg over flere år.
I fagstab skole ble de tildelt midler til å kvalitetssikre kommunens satsning på IKT i skolen, hvor en gruppe
ressurspersoner ble frikjøpt til å drive kursvirksomhet og støtte opp under utviklingsarbeidet innen IKT.
Kommunen har en uttalt strategi om å automatisere arbeidsprosesser, blant annet gjennom bruk av robotisering
(RPA). For å sikre gjennomføringskraft rundt RPA arbeidet ble IT tildelt midler for å kunne utvikle roboter til bruk i
identifiserte arbeidsprosesser.

Kommunale – interne innovasjons- og utviklingsprosjekter

Kommunen ønsker kontinuerlig å stimulere til innovasjons- og utviklingsprosjekter som skal gi merverdi for
innbyggere, brukere og ansatte. I 2019 ble det tildelt kr 5 millioner fordelt på 9 prosjekter jf. sak 36/18 i
kommunalstyret for administrasjon den 20. november 2018.
Prosjektene som fikk tildelt midler for 2019 har et bredt spekter av problemstillinger og løsninger. Flere av
prosjekter er innrettet mot å utvikle digitale verktøy for å forenkle, forbedre ulike typer prosesser som gir mer
tilgjengelighet for innbyggere, brukere eller ansatte. Andre prosjekter har fokus på kvalitet i tjenesteutvikling.

Interkommunale prosjekter og samarbeid i utviklings -og innovasjonsarbeid

Digi Rogaland – er et samarbeid blant alle Rogalands 23 kommuner om felles digitale løsninger for innbyggerne i
Rogaland.
Sekretariatet i Digi Rogaland er lokalisert i Stavanger kommune og kommunedirektøren i Stavanger er leder av
styringsgruppen.
Sekretariatet forvalter den samlede porteføljen av nasjonale og regionale tiltak og prosjekter på vegne av
styringsgruppen. Stavanger kommune har på vegne av Digi Rogaland fått tildelt kr 3 mill. av Fylkesmannen i
Rogaland til kommunale innovasjons- og fornyingsprosjekt for 2019. Fylkesmannen ser at utviklingen av nye
digitale løsninger er viktig, men ressurskrevende, og at kommunene står overfor felles utfordringer på dette feltet. I
juni 2019 ble strategien for Digi Rogaland godkjent, og nå jobbes det med operasjonalisering av denne.
Prosjektet «IKART» Utvikling og etablering av interkommunalt ambulant rehabiliteringstjeneste.
Her prøves det ut nye tjenestemodeller gjennom et samarbeid mellom kommunene i Sør- Rogaland og Stavanger
Universitetssykehus. Prosjektet er en satsing på en interkommunal ambulant rehabiliteringstjeneste (IKART) for
voksne mellom 18 og 67 år som trenger intensiv og kompetent rehabilitering i hjemkommunen etter utskriving fra
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sykehus. En tar i bruk en helt ny og bred tverrfaglig modell som er avhengig av at mange aktører på ulike
helsetjenestenivå og fra ulike kommuner over et større geografisk område samarbeider tett. Gode overganger i
forløpet påvirker utfallet av rehabiliteringen til den enkelte og er derfor av stor betydning. Samtidig må
rehabiliteringstilbudene drives innen forsvarlige rammer med tanke på ressursbruk.
KommIT-rådet
KommIT-rådet er et rådgivende organ i KS innen digitalisering og smart bruk av teknologi. Rådet er sammensatt
av representanter fra kommunene. Rådet skal bidra til utvikling av felles løsninger og ivareta kommunesektorens
interesser.
Rådet behandler blant annet nasjonale prosjekter som har søkt om støtte fra finansieringsordningen for digitale
fellesprosjekter. KommIT-rådets anbefaling sendes KS som tar den endelige beslutninger.

Deltakelse i nasjonale utviklingsprosjekter
Stavanger er en aktiv part i flere nasjonale prosjekter for å forenkle og forbedre arbeidsprosesser internt i
kommunen og for å forenkle innbyggernes kontakt med kommunen.
Kommunen har påtatt seg et ansvar for å delta i disse nasjonale prosjektene for å bidra til fellesløsninger for hele
kommune-Norge. Stavanger kommune har i perioden deltatt som fast medlem i KS’ digitaliseringsutvalg som er
saksforberedende utvalg for KommIT-rådet.
Akson
Målet med Akson er å gi innbyggere tryggere og bedre helsetjenester gjennom digitale verktøy som støtter
arbeidshverdagen til helsepersonell. Akson er både et tiltak som skal gi ny journalløsning for kommunale helseog omsorgstjenester og løsninger som knytter fastlege, legevakt, hjemmetjenester og andre tjenester bedre
sammen med resten av helse-Norge.

«Én innbygger -én journal»
«Prosjekt Akson » er et nasjonalt prosjekt som jobber for en felles kommunal pasientjournal og løsninger som
knytter helse-Norge bedre sammen. Det ble fastslått i konseptutvalgsutredningen (2018) «Én innbygger én
journal », at det er behov for enklere og sikrere tilgang på pasientinformasjon slik at innbygger møter en helhetlig
og samordnet sektor. Videre ble det slått fast at dagens løsninger er fragmenterte, lite intuitive og uten
beslutningsstøtte og gode samhandlingsløsninger.
Arbeidet startet opp i 2019 og ledes av direktoratet for e-helse. Forprosjektet skal gjennomføres i et tett samarbeid
med KS, kommunesektoren, de regionale helseforetakene og andre sentrale aktører. I dette arbeidet er Stavanger
kommune representert både i prosjektstyret, arbeidsgruppen for prosjektstrategi og i kjerneteamet.
Forprosjektet Akson har som formål å avklare hvordan realisering av helhetlig samhandling og felles kommunal
journal skal gjennomføres.
Prosjekt MinSide
I 2019 ble det satt i gang et samarbeid med flere kommuner og KS om å videreutvikle KS sin nasjonale løsning for
en «MinSide». Den enkelte deltakerkommune (Bergen, Bærum, Kristiansand og Stavanger) går inn med egne
midler for å realisere prosjektet. Prosjektet skal bidra til å videreutvikle dagens MinSide med løsninger som bidrar til
økt digital selvbetjening og som også skal gi en gevinst for kommunene.
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Løsningene som utvikles skal være av høy kvalitet, både med hensyn til teknologi og anvendelse. Kommunene
skal kunne ta ut en effekt av større grad av selvbetjening. Innbyggere, næringsliv og organisasjoner skal oppleve en
enkel og sømløs kontaktflate mot oppgaver de skal løse.
Løsningen og integrasjonene som utvikles skal være i tråd med arkitekturprinsipper og sikre prinsippet om merinnsyn i data knyttet til den enkelte bruker eller den brukeren representerer.
Prosjekt MinSide skal tilby innbyggerne muligheten til å lese digital post til og fra kommunen, se
eiendomsinformasjon og gå videre til en rekke nasjonale tjenester fra for eksempel Skatteetaten, NAV og
Husbanken.
Målet for samarbeidet er i første fase, at en i løpet av 2020 får på plass følgende løsninger: faktura, toveis dialog
med kommunen, innsyn i saken(e) min(e). At flere kommuner går sammen om å løse felles utfordringer og utvikle
det digitale tilbudet, er en «vinn-vinn» situasjon både for innbyggere, næringsliv, organisasjoner og ikke minst for
kommunene selv.
Aktiv kommune
Aktiv kommune er en digital tjeneste mot innbyggere, lag og organisasjoner for utleie av lokaler og fasiliteter.
Løsningen er videreutviklet som et konsept for kommuner– en produktpakke som inkluderer en digital løsning og
standardiserer arbeidsprosesser, roller og funksjoner for utvikling, drift og innføring. Løsningen utvikles og driftes av
kommunene Stavanger, Bergen, Ålesund og Øygarden hvor Stavanger kommune har rollen som systemforvalter.
Andre kommuner er også invitert til å ta løsningen i bruk. Ni andre kommuner har så lang knyttet seg til løsningen.
Hovedaktivitetene i 2019 har blant annet vært etablering av innføringsmodell for nye kommuner, inkludert
standardisering av løsning, arbeidsprosesser, prosedyrer og rammeverk. I tillegg har det også vært gjennomført
andre ulike forbedrings -og utviklingstiltak innenfor den digitale løsningen.
Det er også flere andre pågående nasjonale prosjekter for å forbedre, utvikle og effektivisere ulike tjenester, blant
annet gjennom bruk av felles digitale løsninger for kommune-Norge. Digisos er allerede tatt i bruk i 2018. I 2019 har
det vært jobbet med å utvikle Digi-helse (https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/digitalisering-i-helse-og-omsorgsektoren-ehelse/nasjonale-prosjekter/digihelse/), Digi-helsestasjon (https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/15-millioner-til-prosjektet-digihelsestasjon/) og
Digi-barnevern (https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/digibarnevern/om-behovet/) .

Internasjonale prosjekter – Horizon 2020

EU besluttet i 2019 støtte til H2020 – prosjektet AI4Cities. Gjennom dette prosjektet utfordrer kommunen,
sammen med Helsinki, København, Amsterdam, Tallinn og Parisregionen, små og store næringslivsaktører til å
utvikle nye og innovative løsninger, basert på kunstig intelligens, som kan redusere CO2 utslipp på områdene
mobilitet og energi. De beste løsningene vil senere også bli testet i de ulike byene, deriblant Stavanger. Gjennom
prosjektet støttes leverandørene med til sammen 4,7 millioner euro.

4.2.2 Forskning og utvikling
Etablering av interkommunalt samarbeid om forskning innen helse og
omsorgstjenestene

Et kunnskapsløft for kommunehelsetjenesten er en av fem hovedprioriteringer for HelseOmsorg21-strategien.
Strategien slår blant annet fast at det må være effektive og behovstilpassede tjenester for at flest mulig er friske
lengst mulig. For å få til dette vil det kreve økt satsing på forskning, innovasjon og utdanning i kommunesektoren.
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I den forbindelse ble det våren 2019 utgitt en rapport som foreslår styrking av kommunenes forskningsinnsats
innen helse- og omsorg gjennom en nasjonal satsing med lokal forankring. Rapporten foreslår både en struktur for
forskningen, samt forslag til mulige finansieringsmodeller (Rapport -Kommunenes strategiske forskningsorgan
(KSF) (https://www.ks.no/globalassets/KS-ksf-rapport-F43-interaktiv.pdf). Infrastruktur for forskning som foreslås opprettet innenfor helse og
omsorgtjenestene i Norge består av tre nivåer; et nasjonalt organ, et samarbeidsorgan over flere fylker- tilsvarende
helse foretakenes nedslagsfelt, og til slutt etablering av «klynge»-samarbeid mellom kommunene. Et
klyngesamarbeid kan styrke kommunenes samlede forskningsinnsats og bidra til at ny kunnskap utvikles og tas i
bruk i tjenestene. KS sentralt har vedtatt at de kan påta seg ansvaret for det nasjonale arbeidet.
Kommunedirektøren har i 2019 fulgt opp rapporten lokalt ved at det er tatt initiativ overfor de andre kommunene i
Rogaland for å drøfte mulig «klyngesamarbeid» Rogaland. Stavanger har også tilbudt seg å lede dette samarbeidet.
Så langt er det positiv tilbakemelding fra kommunene om ønsket samarbeid om forskning innenfor helse og
omsorg. Rådmannsutvalget i KS- Rogaland støtter også Stavanger kommunes initiativ til etablering av et lokalt
samarbeid.
Arbeidet med å etablere et lokalt klyngesamarbeid innenfor helse- og omsorgstjenestene fortsetter i 2020.

Forskning i kommunen og bruk av forskerkompetanse

Kommunen deltar i eller leder ulike forskningsprosjekter. Det er per i dag ingen samlet oversikt over den totale
innsatsen og erfaringene innenfor forskningsområdet. Arbeidet med å lage et system for kartlegging starte opp i
siste del av 2019 og vil fortsette inn i 2020. Det skal utvikles en digital løsning både for eksternt og internt bruk. I
løsningen ser en for seg at alle pågående og evt. ferdigstilte prosjekter skal registreres gjennom kommunens felles
digitale løsning.
Kommunen har i dag to pågående doktorgradsprosjekter (PhD) i egen regi. Et innenfor Helse og velferd og hvor
prosjektets tittel er «Frisklivssentralen under lupen». Det andre prosjektet «Aktiv skole» er innenfor skoleområdet.
Etter planen skulle avhandlingene leveres i slutten av 2019. Dette er nå forskjøvet til første halvår 2020.
Erfaringene viser at framdrift i denne type prosjekt ofte blir forsinket. Dette kan skyldes flere forhold, f. eks.
kompleksiteten i prosjektet, antall tilgjengelige informanter, lang tid for godkjenning av artikler mv. Det vurderes nå
om en fra 2020 skal gå fra treårig PhD forløp til fireårige.

Program for storbyrettet forskning

Programstyret for storbyrettet forskning (Program for storbyforskning (https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-ogutvikling/program-for-storbyforskning/)) skal styrke storbyenes interesser og sikre at de er i stand til å løse oppgavene de er satt til å
utføre. Kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand samarbeider med KS om forsknings- og
utviklingsprosjekter som er særlig relevante for storbyene.

Gjennomførte prosjekter i 2019:

FoU prosjektet «Samfunnsplanlegging i storbyene» ble sluttført i april 2019. Formålet med prosjektet var å gi et
bedre grunnlag for god planpraksis, som vil kunne styrke den politiske og økonomiske styringsevne og
gjennomføringskraft.
Et av de viktigste funnene er blant annet behovet for å styrke koblingen mellom kommuneplanen (samfunnsdel) og
andre planer, blant annet handlings- og økonomiplanen. Stavanger kommune har fulgt opp prosjektet og brukt
resultatene inn i arbeidet med ny kommuneplan. Det er gjort flere grep for å styrke kommuneplanens samfunnsdel
som det overordnede styringsdokument for kommunen. Det er blant annet tydeliggjort at handlings- og
økonomiplanen (HØP) er og skal være handlingsplanen for kommuneplanens samfunnsdel. Det er også utarbeidet
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en overordnet planstruktur som kobler kommunens øvrige planer bedre opp mot kommuneplanens samfunnsdel
og HØP. Målene i kommuneplanens samfunnsdel er lagt til grunn for handlings- og økonomiarbeid for 2020-2023.
Digitalisering av arbeidsprosesser og konsekvenser for storbyene
Denne FoU-rapporten inneholder en kunnskapsoppsummering om digitalisering i storbykommunene. Hensikten
med arbeidet har vært å innhente og sammenstille kunnskap som skal gjøre kommunene bedre i stand til å
realisere mulighetene knyttet til digitalisering. I tillegg til selve rapporten er det også utarbeidet et vedlegg som er
en oppsummering av ulike teknologiområder som kan være særlig relevante for storbyene. Her fremkommer det
også en vurdering av hvilke teknologiske løsninger som er anvendbare på nåværende tidspunkt. Rapporten ble
publisert i slutten av 2019 og vil bli fulgt opp i 2020. Rapporten kan bli et nyttig dokument i arbeidet med å utvikle
den digitale kompetansen i organisasjonen.
Menneskehandel i arbeidslivet
Rapporten ble publisert i desember 2019. Den diskuterer hva menneskehandel i arbeidslivet er og avgrensningen
mot andre begrep som er vanlige å bruke om utnytting i arbeidslivet. For å avdekke menneskehandel i arbeidslivet
er det for eksempel behov for mer kunnskap hos ulike tilsynsmyndigheter. Det er under planlegging lokal
formidling av rapporten. Denne rapporten kan være et viktig bidrag til å øke kompetansen innen dette komplekse
fagområde.

4.3 Ledelse og ledelsesutvikling

Implementeringen av ledelsesprinsippene ble påbegynt høsten 2019. De er også tatt inn som del av
lederutviklingsprogrammet for kommunens øverste ledelse (kommunedirektør, direktører,
avdelingssjefer/kommunalsjefer) som startet våren 2019. Programmet består av fellessamlinger, og
utviklingsaktiviteter i læringsgrupper mellom samlingene. Tema for fellessamlingene er ledere for framtiden,
effektive ledergrupper, samhandling på tvers, kultur og ledelse og ledelse i ny kommune. Målet med
lederutviklingsprogrammet er å videreutvikle dyktig lederskap for å nå mål om god kvalitet på tjenestene, tillit hos
innbyggere, godt arbeidsmiljø, effektiv ressursutnyttelse, nytenkning og innovasjon.
I 2019 startet et prosjekt for å utarbeide framtidens lederopplæring. I dette arbeidet defineres grunnleggende
kompetanser som er felles for alle ledere. Lederopplæring skal i fremtiden gis enten ved e-læring, ved samlinger,
eller en kombinasjon av e-læring og samling. Hver leder vil nå også få sin egen digitale opplæringsplan. Det vil bidra
til bedre oversikt over gjennomførte kompetansetiltak og styrke oppfølgingsarbeidet av den enkelte leder. I siste
kvartal 2019 startet arbeidet med å produsere e-læringskurs. Prosjektet gjennomføres i løpet av 2020.
Eksisterende lederopplæring er gjennomført som tidligere i 2019. Denne opplæringen fases først ut når den nye
lederopplæringen er implementert.

4.4 Økt arbeidsdeltakelse

Økt arbeidsdeltakelse vil være avgjørende for fremtidens tjenesteleveranser. Gjennom at ansatte øker sin
stillingsprosent, øker nærværet og utsetter pensjonsalderen kan vi nå målsettingen om økt arbeidsdeltakelse.

Heltid/deltid

Stavanger kommune har som mål at 80 % av alle ansatte skal ha 80 prosent stilling eller mer. I 2019 har 72 prosent
av alle ansatte en stillingsstørrelse på 80 prosent eller mer. Dette er stabilt fra 2017 og 2018. Det er større andel
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menn enn kvinner som har 100 prosent stilling. Både i 2019 og 2018 gjelder det 67 prosent av mennene og 60
prosent av kvinnene. Samlet sett jobber 61 prosent av ansatte i Stavanger kommune i 100 prosent stilling. Ifølge KS
(https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/statistikk-og-analyse/status-kommune/KS-Status-Kommune-2020.pdf) jobber 51 prosent av de ansatte i
kommunene heltid (100 prosent) i 2019, men det er store forskjeller mellom de ulike tjenesteområdene når det
gjelder heltidsandel og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Det er også tilfelle i Stavanger kommune.
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Figur 4.1 Stillingsstørrelse fordelt på kjønn

Tjenesteområdet helse og velferd har lavest andel ansatte i heltidsstillinger (80 prosent stilling eller mer). I 2019
utgjør dette 54 prosent av de ansatte, fordelt på 55 prosent av kvinnene og 52 prosent av mennene. Alle tall er
stabile fra 2018.
Deltidsandelen er størst blant ansatte uten relevant utdanning. En satsing på kvalitet i tjenestene medfører at
ufaglært arbeidskraft begrenses i den grad det er mulig. Det er i hovedsak blant ufaglærte det forekommer ufrivillig
deltid. Gjennom stipendordningen tilrettelegger Stavanger kommune for at fast ansatte kan ta relevant
fagutdanning, og slik øke sin stillingsprosent. I personalrutinene er det et eget punkt om reduksjon av uønsket
deltid som beskriver hvilke overordnede retningslinjer Stavanger kommune har.
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Figur 4.2 Fordeling av stillingsstørrelse i Helse og velferd

Helse og velferd gir døgnbaserte tjenester, flertallet innenfor dette tjenesteområdet arbeider dermed i turnus.
Noen stillingstyper, f.eks. rene nattstillinger betraktes som helsemessig belastende, slik at det ikke er anbefalt å
jobbe i full stilling.
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Av de 1024 ansatte (24 prosent) innenfor helse og velferd som har stillingsstørrelse mellom 0,1 og 39,9 prosent
utgjør ansatte i stillinger uten krav til utdanning 55 prosent. Ansatte i studentstillinger utgjør 25 prosent. Disse
kombinerer en deltidsstilling med studier og vil ikke ha mål om full stilling. Stavanger kommune har ulike ordninger
for å stimulere ansatte til å ta fagutdanning, se punkt om kompetanseutvikling.

Økt innsats for å redusere sykefraværet og øke nærværet

IA-avtalen 2019-2022 gjelder for hele arbeidslivet. Avtalen skal bidra til å skape et arbeidsliv med plass til alle
gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen/arbeidsdeltakelsen.
Innsatsbransjene i kommunal sektor er barnehager og sykehjem. Gjennom kommunedirektørens forsterkede
innsats i prosjekt «Sammen for redusert sykefravær» blir innsatsområdene ivaretatt. Forsterket innsats innebærer
også et tett samarbeid med BHT og NAV arbeidslivssenter, som ivaretar IA-avtalens innsats på forebyggende
arbeidsmiljø og innsats mot lange og/eller hyppig gjentakende fravær. Sykefraværsprosjektet ble etablert i 2019
etter vedtak i kommunalstyret for administrasjon i desember 2018.
Det er avsatt dedikerte ressurser til prosjektet som skal jobbe målrettet med virksomhetsområder med høyt
sykefravær. Arbeidet med å forankre og konkretisere prosjektet startet i første kvartal 2019. Første pulje som startet
sommeren 2019 består av 13 virksomheter innenfor barnehageområdet. Sykefraværstallene viser så langt at
virksomhetene som deltar i prosjektet har en positiv utvikling i langtidsfraværet sammenliknet med virksomhetene
innenfor barnehageområdet som ikke er med i prosjektet. Når vi sammenlikner sykefraværstallene andre halvår
2018 med andre halvår 2019 så har virksomhetene som deltar i prosjektet hatt en nedgang i sykefraværet på 2,9
prosentpoeng, mens øvrige virksomheter innenfor barnehageområdet har hatt en økning på 0,9 prosentpoeng.
Resultatene må tolkes med varsomhet da prosjektet er i en tidlig fase.
Det er besluttet at sykehjemsområdet skal være med i andre pulje av sykefraværsprosjektet. Forberedelsene til
dette arbeidet startet opp i andre halvår 2019.
Hyppig korttidsfravær
Hyppig korttidsfravær defineres i Stavanger kommune som 4 korttidsfravær i løpet av de siste 6 mnd.
Korttidsfravær defineres som fravær på mindre enn 16 dager.

I løpet av 2019 har sykefraværsprosessen blitt kartlagt og evaluert. Resultatet av dette er at det har blitt designet en
ny prosessbeskrivelse i rutinen for oppfølging av den sykemeldte. Det blir nå stilt større krav til systematisk
oppfølging av ansatte med hyppig korttidsfravær og ansatte som har passert maksdato for sykepenger. En
tydeliggjøring av leders oppfølgingsansvar ved korttidsfravær vil bidra til at arbeidsgiver kommer tidligere inn i
enkeltsaker. Målet er at de nye rutinene skal bidra til en mer effektiv og kvalitativ god prosess i sykefraværsarbeidet.

Sykefraværsutviklingen

Stavanger kommune har en målsetting om at sykefraværet skal være på 6,0 prosent eller lavere per år for
kommunen samlet. Et lavt sykefravær er viktig, både for arbeidsmiljøet, økonomien og tjenesteleveransene.
Sykefraværet i 2019 er på 8,1 prosent, og har dermed gått ned 0,2 prosentpoeng fra 2018. Sykefraværet har vært
stigende fra 2013, men viser nå en nedadgående trend. Nedgangen i 2019 er knyttet til reduksjon i langtidsfravær i
4. kvartal 2019.
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Figur 4.3 Utvikling i sykefravær 2015-2019

Sykefraværet har naturlige og kjente sesongvariasjoner, se figur 4.4. Influensasesongen nådde sin topp i uke 7 og er
en medvirkende årsak til høyt sykefravær i første tertial 2019. Influensautbruddene de første månedene i 2019
nådde kun middels intensitet, noe som sammen med 4 prosent høyere vaksinasjonsdekning for sesonginfluensa,
kan være med å forklare et lavere sykefravær i første tertial 2019 sammenliknet med tilsvarende periode i 2018.
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Figur 4.4 Utvikling i totalt sykefravær per måned

Tilgjengelige tall fra ASSS-kommunene 1 viser en variasjon i sykefraværet mellom 6,8 prosent og 10,0 prosent. Blant
storbyene med oppdaterte data for 2019 har tre kommuner redusert sykefraværet sammenliknet med 2018, mens
to kommuner har samme resultat. Bærum (6,8 prosent), Sandnes (7,7 prosent), Kristiansand (7,9 prosent) og Oslo
(8,0 prosent) er kommuner med et lavere sykefravær enn Stavanger i 2019 (8,1 prosent). Drammen kommune
mangler pr dags dato oppdaterte tall og er derfor ikke med i sammenlikningsgrunnlaget.
85

11 %
10 %
9%
8%
7%
6%
5%

mie
h
d
n
orT
øs
m
orT
reg
n
a
v
atS
sen
d
n
aS

2018

olsO

ndas
n
i
ta sir
K
adts
ki
r
d
e
rF

ne

m
m
arD

B

m
u
ræ

ne
g
r
eB

2017

2019

Figur 4.5 Sykefravær i ASSS-kommunene

Sykefraværsutviklingen i tjenesteområdene

I 2019 har det vært en nedgang i sykefraværet i de fleste tjenesteområdene. Unntaket er Oppvekst og utdanning
og By- og samfunnsplanlegging, som har hatt stabilt sykefravær fra 2018 til 2019.
Kommunens samlede mål om sykefravær på 6 prosent eller lavere er differensiert for de ulike
virksomhetsområdene. Kontorarbeidsplasser har målkrav 4,5 prosent, skoler har 6 prosent og barnehage og
sykehjem har 7,5 prosent. Figur 6 viser sykefraværet i utvalgte virksomhetsområder, samt for lærlinger, for 2017,
2018 og 2019.
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Figur 4.6 Sykefravær i utvalgte virksomhetsområder

Lærlingene og hjemmebaserte tjenester fortsetter nedgangen i sykefraværet med henholdsvis 0,8 og 0,9
prosentpoeng fra 2018 til 2019.
Sykehjemmene har hatt en jevn økning i sykefraværet siste tre år. Det er ingen av sykehjemmene som er innenfor
måltallet på 7,5 prosent i 2019, mot ett sykehjem som var innenfor måltallet i 2018. Fire sykehjem ble i 2019 valgt ut
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til å være med i andre pulje av sykefraværsprosjektet «Sammen for redusert sykefravær».
Barnehageområdet hadde en økning i sykefraværet fra 2017 til 2018, men en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra
2018 til 2019. Dette har ført til at det er 28 prosent av barnehagevirksomhetene som er innenfor måltallet på 7,5
prosent, mot 11 prosent i 2018 og 76 prosent i 2017. Dette er en positiv utvikling, og er knyttet til en nedgang i
langtidsfraværet.
Skolene har de siste tre årene hatt en jevn økning i sykefraværet. Økningen fra 2018 til 2019 er på 0,2
prosentpoeng. Blant ungdomsskolene er det 85 prosent av skolene som er innenfor måltallet på 6 prosent. Dette er
en positiv utvikling fra 54 prosent i 2017 og 69 prosent i 2018. Tilsvarende tall for barneskolene viser at det kun er 7
prosent av skolene som er innenfor målkravet på 6 prosent. I 2018 og 2017 var tilsvarende tall henholdsvis 30 og 33
prosent. Dette er en negativ utvikling som vil bli fulgt opp med nærmere analyser og målrettede tiltak i 2020.
Forskning viser at vold og trusler er en risikofaktor for sykefravær for flere yrkesgrupper i kommunale tjenester, også
innen skole. Arbeidet med å systematisk forebygge vold og trusler mot lærere og medelever, har startet opp i
skoleområdet. Kompetansehevende tiltak er en del av dette. I 2019 ble det inngått rammeavtale med kursholder
som leverer tilpasset opplæring i forebygging og håndtering av vold og trusler. Ansatte på skoler med særskilt
tilrettelagte avdelinger har startet med denne opplæringen i 2019. Det planlegges tilsvarende opplæring i ordinær
skole.

Rekrutteringssituasjonen

At Stavanger kommune har den nødvendig kompetanse og kapasitet er, og vil være, avgjørende for
tjenesteleveransene i årene fremover. Vi må derfor jobbe systematisk med å rekruttere og utvikle nødvendig
kompetanse i hele organisasjonen.
Rogaland har hatt en reel vekst i sysselsetting på 1,5 prosent fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019 (SSB
(https://www.ssb.no/regsys)). Nasjonalt har det vært en økning i sysselsetting innenfor IKT og bygge- og anleggsvirksomhet,
og det har i 2019 vært mangel på arbeidskraft innen ingeniør- og IKT-fag (NAV). Dette merkes også i Stavanger
kommune.
Både på landsbasis og i Stavanger kommune er det utfordrende å rekruttere fastleger. Det ble i 2018 opprettet en
arbeidsgruppe som jobber med tiltak for å rekruttere fastleger. Arbeidet har blitt videreført i 2019.
Den største utfordringen i tilgang til arbeidskraft, både nasjonalt og lokalt, er likevel sykepleiere. Ifølge NAV
(https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/analyser-fra-nav/arbeid-og-velferd/arbeid-og-velferd/bedriftsundersokelsen) er sykepleier det enkeltyrket det er
størst mangel på. Dette bekreftes også i KS arbeidsgivermonitor for 2019 publisert 11.09.2019. Tre av fire kommuner
har oppgitt at det er «ganske eller meget utfordrende» å rekruttere sykepleiere. Dette gjelder fortsatt for Stavanger
kommune. Det ble i 2018 nedsatt en arbeidsgruppe som i 2019 har systematisert arbeidet med å rekruttere
sykepleiere til Stavanger kommune. Siste halvdel av 2019 arbeidet helse og velferd med å utvikle et
veiledningsprogram for nyutdannede sykepleier som skal prøves ut våren 2020. Det har også blitt planlagt en
fagdag for samme målgruppe som skal gjennomføres årlig.
Ny pedagognorm innenfor skole og barnehage har medført behov for flere pedagoger. Det har over flere år vært
utfordrende å rekruttere barnehagelærere. Pedagognormen er ikke innfridd, men det har vært en betydelig
bedring i antall barnehagelærere i 2019. Tiltak for å stimulere ansatte til å ta barnehagelærerutdanning og
rekruttere og beholde allerede ansatte er videreført.
I 2019 har Stavanger kommune innført ny prosess for utlysning av lærerstillinger til hovedtilsettingen i august.
Ledige stillinger lyses ut av den enkelte skole fortløpende når det er klart hvilke behov og ressurser skolene har.
Skolene rapporterer at ny prosess fungerer godt og at søkeromfanget er bra, men at det er utfordrende å få tak i
lærere med kompetanse til å undervise på 1.-4. trinn.
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Lærlingeordningen og «Menn i helse»

Målet med lærlingordningen er å rekruttere god arbeidskraft til organisasjonen. Stavanger kommune tilbyr
læreplasser innen områdene helse, barne- og ungdomsarbeid, IKT, kontor og kjøkken, og i 2019 tok 101 lærlinger
fagbrev i disse lærefagene. Våren 2019 hadde Opplæringskontoret 281 søkere til 90 læreplasser. Dette er en
markant økning fra 122 søkere året før, og er en veldig positiv utvikling. Per 31.12.2019 hadde Opplæringskontoret
180 aktive lærekontrakter.
Prosjekt «Menn i helse» startet opp i 2017 og har som mål å rekruttere flere menn til helsesektoren. Prosjektets
målgruppe er menn mellom 25 og 55 år som mottar ytelser fra NAV. I 2019 tok 13 deltakere fagprøven, mens det
ble tegnet lærekontrakt med 7 nye menn gjennom prosjektet. For kullet som startet opp i 2019 garanterte
Stavanger kommune for inntil 15 praksisplasser og 11 læreplasser. 13 av 26 interesserte fikk en 3 måneders
utprøvingsperiode som helserekrutt. 11 av disse fikk tilbud om sommerjobb i kommunen og startet på skolebenken
august 2019. Samtlige hadde fullført og bestått VG1 til jul.

Kompetanseutvikling

Stavanger kommune har en stipendordning for ansatte som utdanner seg til sykepleier, vernepleier eller
barnehagelærer. Åtte ansatte fullførte en ettertraktet utdanning i 2019 og kommunen fikk dermed tre vernepleiere,
fire barnehagelærere og én sykepleier. I 2019 fikk 29 nye ansatte stipend til å utdanne seg til barnehagelærer (16),
sykepleier (8) og vernepleier (5).
Per 31.12.2019 er det totalt 61 ansatte som får støtte for å være i et utdanningsløp til å ta en etterspurt bachelorgrad
gjennom stipendordningen. Av disse studerer 35 til å bli barnehagelærere, 14 til å bli sykepleiere og 12 til å bli
vernepleiere.
Gjennom kommunens stipendordning for relevant etter- og videreutdanning fikk ti ansatte i 2019 tildelt stipend.
Studier som underbygger kommunens arbeid med forbedrings-, nytenkings- og innovasjonsarbeid, digitalisering,
og/eller langsiktige velferdsutfordringer ble prioritert.
Opplæringskontoret startet i 2019 arbeidet med å lage retningslinjer for ordningen «Fagbrev på jobb». Ansatte vil
gjennom denne ordningen få mulighet til å ta fagbrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og
opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.

Ny medarbeiderundersøkelse

Stavanger kommune tok i 2019 for første gang i bruk medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, som er en
medarbeiderundersøkelse tilpasset norske kommuner. 10-faktor bygger på forskning om hva som er viktige
innsatsfaktorer for at organisasjonen skal oppnå gode resultater knyttet til sine mål og kvalitet på tjenestene. Det
ideelle er at snittverdien på hver faktor ligger over 4,0 – helst rundt 4.5.
Resultatene viser at hoveddelen av Stavanger kommuner sine resultater ligger over landsgjennomsnittet til de 120
kommunene som har tatt i bruk verktøyet. Mestringsorientert ledelse er den viktigste innsatsfaktoren for utvikling,
engasjement og motivasjon på den enkelte arbeidsplass. Å jobbe med utvikling på dette området har stor effekt på
mange av de andre faktorene. Mestringsorientert ledelse skårer over 4,0 i Stavanger kommune.
Relevant kompetanseutvikling er en faktor som generelt har lav skår i landet (3,77) og i Stavanger kommune (3,84).
Flere faktorer har likevel en skår som er høy. Medarbeiderne gir uttrykk for at de har stor vilje til fleksibilitet, viser
høy grad av motivasjon for å gjøre noe nyttig og bra for andre, og bidra til andres måloppnåelse.
Medarbeiderundersøkelse ble sendt ut til ansatte i januar 2019. Svarprosenten var på 77 prosent, som er en økning
på 4 prosentpoeng fra sist medarbeiderundersøkelse som ble gjennomført i 2017. Helse og velferd har hatt den
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største økningen i svarprosent fra 63 prosent i 2017, til 74 prosent i 2019.

Fra seniorordning til livsfasepolitikk

Stavanger kommune har siden 2004 hatt en seniorordning for å stimulere ansatte som har fylt 62 år til å fortsette i
arbeid uten å ta ut avtalefestet pensjon. Ordningen er videreført ut 2020. Av de ansatte i målgruppen er det 64 %
som per 31.12.2019 har skrevet senioravtale. Tilsvarende tall i 2017 og 2018 var 74 %. Det registreres at det er en
markant nedgang i antall inngåtte avtaler per 31.12.2019, men det er vanskelig å vite hva som er årsaken til dette.
Forskning, og Stavanger kommunes egne tall, viser at denne type ordninger ikke er avgjørende for at ansatte står
lenger i arbeid. Etter drøftinger med tillitsvalgte besluttet kommunedirektøren i siste tertial 2019 at det i 2020 skal
utarbeides en tydeligere livsfasepolitikk, som skal ivareta alle ansatte, som del av kommunens arbeidsgiverstrategi.

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene

Virksomhetenes turnusavtale, godkjent av tillitsvalgte, danner grunnlag for beregning av antall brudd på
arbeidstidsbestemmelsene. Telling av brudd gjøres for; Hviletid mellom to arbeidsøkter (AML §10-8), Lovbestemt
ukefridag og dens lengde «F1» (AML §10-8), Arbeidstimer per dag (AML §10-5) og Arbeidstimer per uke (AML §105) De fleste brudd oppstår som en direkte årsak av fravær i avdelingen eller pga. vakante vakter. Avdelinger med
mer enn ti brudd i en måned blir varslet om bruddene og blir etterspurt om årsakene til brudd.
På grunn av oppgradering i turnusprogrammet Visma Ressursstyring 07.01.2020 ble det umulig å telle brudd for
siste halvår av 2019. Leverandøren av turnusprogrammet arbeider med å forbedre varslingen om brudd og en ny
modul for telling av brudd vil bli implementert i 2020. Tallene for 2019 er derfor kun for 1. halvår.
Månedlig gjennomføres det ca. 24 000 antall vakter ved avdelingene som har sitt arbeid regulert gjennom turnus.
Det totale antall brudd i første halvår i 2019 var 547 brudd, mot 585 brudd i første halvår i 2018. På årsbasis var det
1034 brudd i 2016, 1365 brudd i 2017 og 1283 brudd i 2018. Dette utgjør brudd på 3,8 promille av antall
gjennomførte vakter. Antall brudd vurderes å være på et lavt nivå.
Gode kunnskaper om gjeldende lov- og avtaleverk er grunnleggende for å unngå brudd på
arbeidstidsbestemmelsene. Det blir derfor kontinuerlig gitt opplæring, både i lov- og avtaleverk, og i hvordan best
gjøre nytte av turnusprogrammet. Opplæring og veiledning blir videreført.

4.5 Virksomhetsstyring og internkontroll

Stavanger kommune har i 2019 arbeidet med å videreutvikle en helhetlig virksomhetsstyring. Arbeidet tar
utgangspunkt iblant annet kapittel 25 om internkontroll i ny kommunelov som trådte i kraft ved det konstituerende
møte til nytt kommunestyre, og dialog på tvers av tjenesteområdene. Styring og internkontroll i kommunen skal
legge til rette for ivaretakelse av lovverket, oppfølging av administrativ drift og støtte opp om kommunens
tjenesteleveranser.

Videreutvikling av virksomhetsstyring

Digital løsning for virksomhetsstyring skal tas i bruk av ledere i Stavanger kommune. Løsningen har blitt
videreutviklet i 2019 gjennom å samle relevant styringsinformasjon for kommunen som helhet og den enkelte
enhet / virksomhet. Dette inkluderer for eksempel informasjon om tekstvedtak, forvaltningsrevisjoner,
ansattoversikt, sykefravær, internkontroll med mer. Gradvis implementering og en videre utvikling er planlagt i
2020.
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Implementering av overordnet internkontroll

Regelverk for internkontroll i Stavanger kommune som tidligere er vedtatt i Stavanger bystyre sak 6/18
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690833?agendaItemId=212630) er revidert med bakgrunn i ny kommunelov.
Regelverket utgjør rammeverket for internkontroll i kommunen.
I sammenheng med utviklingen av den digitale løsningen for virksomhetsstyring har det i 2019 blitt utarbeidet en
«Leders sjekkliste». Listen består av risikobaserte internkontrollområder1 som gjelder for hele kommunen og som
skal besvares tertialvis av virksomhetsledere, seksjonssjefer og ledere på kommunal- og avdelingssjefsnivå. Listen
skal styrke den helhetlige internkontrollen, gi ledere informasjon om risikoområder i kommunen, og erstatte
tidligere enkeltrapporter/undersøkelser.

Implementering av helhetlig kvalitetssystem

Kommunens nye avviks- og forbedringssystem «Si ifra!» har blitt videreutviklet i 2019 gjennom blant annet
pilotprosjekt i oppvekst og utdanning og medvirkning fra de andre tjenesteområdene. Antall
avviks-/hendelsestyper2 er utvidet i forhold til tidligere, og gjør det i større grad mulig å avdekke vesentlige
risikoområder basert på innmeldinger. «Si ifra!» har i 2019 blitt gradvis implementert i kommunen, og vil erstatte
Synergi i løpet av 1. tertial 2020.
Arbeidet med å utvikle og implementere en dokumentmodul som del av kvalitetssystemet ble påbegynt i 2019.
Modulen skal legge til rette for at styrende dokumenter som krever jevnlig oppdatering er samlet og tilgjengelig på
ett sted. Innmelding av avvik kan ved hjelp av denne modulen også knyttes mot spesifikke dokumenter og
prosesser.

Avvik og forbedring

På grunn av en gradvis implementering av nytt avviks- og forbedringssystem har det i 2019 blitt rapportert avvik i to
ulike systemer, Synergi og «Si ifra!».
Det er i 2019 blitt rapportert 7693 avvikssaker i Synergi og 414 avvikssaker i «Si ifra!». Dette utgjør til sammen 8107
saker som er en nedgang på 1 prosent i forhold til 2018 (8187). Leder er ansvarlig for at avvik blir saksbehandlet på
en tilfredsstillende måte. 70 prosent av innrapporterte avvik i 20193er saksbehandlet og avsluttet/lukket i forhold til
77 prosent for 2018. Det er forventet at andel avsluttede saker vil øke i 2020 på grunn av enklere saksbehandling i
nytt system. 53 prosent av innmeldte avvik i kommunen gjelder vold og trusler, 22 prosent arbeidsmiljø/HMS og 12
prosent tjenestekvalitet. Det er forventet at andel forbedringsforslag og avvik på eksempelvis
personvern/informasjonssikkerhet, klima og miljø og tjenestekvalitet vil øke i 2020.

Høringer

Ved endring i lover og forskrifter, sender statsforvaltningen endringsforslagene som regel på høring. En
høringsuttalelse er en påvirkningsmulighet for berørte parter. Arbeid med å kvalitetssikre og forbedre prosess for
kommunenes høringsuttalelser pågår. Arbeid med å informere om status på høringer i den digitale løsningen for
virksomhetsstyring pågår. Parallelt registreres og overvåkes innkomne høringer fra departement og direktorat inntil
en endelig prosess er på plass.

Tilsyn og forvaltningsrevisjoner
Tilsyn 2019
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Tilsyn 2019

Arbeidstilsynet
Tilsyn vold og trusler i 5 private sykehjem
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Branntilsyn i 9 skoler
Branntilsyn i 1 barnehage
Branntilsyn i 1 sykehjem
Branntilsyn i 11 kulturhus, bydelshus, fritidsbygg
Branntilsyn i rådhus/bystyresal
Fylkesmannen
Tilsyn i 2 skoler jf. opplæringsloven §14-1 første ledd
Tilsyn i skoler jf. opplæringslove kap. 9 A
Tilsyn barnehager jf. barnehageloven § 9 første ledd, jf. kommuneloven kapittel 10 A. § 1 i forskrift om pedagogisk
bemanning og dispensasjon i barnehager.
Tilsyn barnehage jf. forskrift om rammeplan del 1 og 3 livsmestring og helse, barnas behov for omsorg, plikt til å fremme
fellesskap.
Tilsyn EMbo Stvanger avd. Gausel, avd. Hafrsfjord, avd. Vålandsskogen
Tilsyn med Krisesenter 2018-2019
Stavanger kommune ved Helsesjefen
Tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern ved 13 skoler og 13 barnehager

El-tilsyn
Kontroll av elektrisk anlegg i 6 bofellesskap
Mattilsynet
Tilsyn med prøvetakingsplaner ved vannverket

Tabell 4.6 Tilsyn
Forvaltningsrevisjon
2019
92

Forvaltningsrevisjon
2019

Forvaltningsrevisjon Innovasjon ved
offentlige anskaffelser

Oppfø

Forvaltningsrevisjon Oppfølging
rusmisbrukere/rusvern
Forvaltningsrevisjon Oppfølging
forebygging av svart
arbeid

Ferdigbehandlet - ny tilbakemelding fra kommunedirektøren når sak Oslo modell er beha

Forvaltningsrevisjon Oppfølging
Skolemiljøet i
Stavanger –
håndtering av
mobbesaker

Oppfølg

Forvaltningsrevisjon Oppfølging
forebygging og
håndtering av
misligheter og
korrupsjon

Tilleggsforsla

Forvaltningsrevisjon Varslingsrutiner og
Ferdigbehandlet - Bystyret ber om at det vurderes å foreta en oppfølgingsrapport innenfor områ
konflikthåndtering
Forvaltningsrevisjon Ungdomsmiljø –
rus/vold og
skolefravær
Forvaltningsrevisjon IT-sikkerhet

Oppfø

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygg
og
vedlikeholdsetterslep

Oppfø

Forvaltningsrevisjon Skolehelsetjenesten

Forvaltningsr
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Forvaltningsrevisjon
2019

Selskapskontroll med
forvaltningsrevisjon
IVAR IKS
Selskapskontroll
Stavanger konserthus
Selskapskontroll
Rogaland Brann og
Redning IKS

Ferdigbehandlet - ny

Selskapskontroll
Stavangerregionen
Havn IKS
Selskapskontroll
Stavanger Forum AS

U

Forvaltningsrevisjon Stavanger kommunes
arkiv- og
dokumentbehandling
Forvaltningsrevisjon Beredskap på
virksomhetsnivå

Tilbakemelding til bystyret vedr. ansva

Forvaltningsrevisjon Internkontroll

Ferdigbehandlet – ny rapport vurderes

Forvaltningsrevisjon Barnevern
Forvaltningsrevisjon Øremerkede midler /
statlige tilskudd
Forvaltningsrevisjon Integrering og
bosetting
Forvaltningsrevisjon Klimagassutslipp

Ny be

Forvaltningsrevisjon Effekt av
skjenkeregler
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Forvaltningsrevisjon
2019

Forvaltningsrevisjon
- Kvalitet i
eldreomsorg / Leve
hele livet
Forvaltningsrevisjon Kreativt samarbeid
med frivillige
organisasjoner
Forvaltningsrevisjon Tilskudd til private
barnehager
Forvaltningsrevisjon Barnevern - ny rapport

Rap

Forvaltningsrevisjon BPA - tilbudet
Forvaltningsrevisjon Medisinhåndtering
Forvaltningsrevisjon Tidlig innsats

Tabell 4.7 Forvaltningsrevisjoner

Varsling av mulige kritikkverdige forhold

Etter initiativ fra kommunedirektøren i Stavanger kommune ble det i januar 2019 gjennomført et seminar om
varsling av mulige kritikkverdige forhold. Målgruppen var kommunedirektører, kommunalsjefer og fagpersoner i
Rogalands-kommunene. Det var enighet om å opprette to arbeidsgrupper med ansvar for henholdsvis å utarbeide
forslag til «felles begreper» (ledet av Eigersund kommune) og ansvar for å utarbeide forslag til en «god praksis
guide» (ledet av Sandnes kommune). I tillegg var det enighet om å bygge felles kompetanse for å behandle
varslingssaker. I løpet av året har det blitt gjennomført tre samlinger med vekt på erfaringsdeling, gjennomgang av
prosessen for behandling av varsel om mulige kritikkverdige forhold og faktaundersøkelse som metode.

4.6 Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet

HMS-organiseringen skal sikre et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø for kommunens ledere og
ansatte. Arbeidet med å harmonisere og forbedre et felles HMS-system for den nye kommunen har hatt
oppmerksomhet i 2019. Det er besluttet at organiseringen av vernetjeneste, arbeidsmiljøutvalg og HMS-grupper i
virksomhetene, følger linjeorganiseringen i Stavanger kommune.
Alle arbeidsmiljøutvalgene har gjennom året jevnlig hatt oppmerksomhet på kommune-sammenslåingens
betydning for ansatte og deres arbeidsmiljø. Et arbeid med å forenkle og forbedre retningslinjer for HMS og
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arbeidsmiljø har startet opp og fortsetter inn i 2020.

Forebygging av vold og trusler

Forebygging av vold og trusler har det blitt jobbet med i mange år. Likevel viser innmeldte avvik at over halvparten
av hendelsene gjelder vold og trusler. Dette var bakgrunnen for at prosjektet «Trygg tilstede» ble startet opp i 2019.
Prosjektet skal etablere et helhetlig system for opplæring i forebygging av vold og trusler knyttet til arbeidet. Det er
ulik risiko for vold og trusler i de ulike virksomhetsområdene, noe som krever ulikt omfang og tilnærming i
opplæringen.
Som del av prosjektet, og i tillegg til annen pågående opplæring, ble det i 2019 inngått rammeavtale med
kursleverandør som hittil har levert 13 tjenestespesifikke kurs. I tillegg har det blitt jobbet med å tilpasse et
kurskonsept i forebygging og håndtering av vold og trusler som ble utviklet av spesialisthelsetjenesten. Dette
kurskonseptet skal testes ut i utvalgte virksomheter før det skal vurderes om kurskonseptet skal tas i bruk i hele
helse og velferd og andre aktuelle tjenesteområder i Stavanger kommune.

4.7 Ansatte og vikarer

I Stavanger kommune, eksklusiv foretakene, var det per 31.12.2019 totalt 9855 antall ansatte fordelt på 8085
årsverk. Det inkluderer fast ansatte, vikarer, lærlinger (183) og ansatte i lønnet permisjon (214). I tillegg kommer
ansatte på timelønn (ekstrahjelp/ringevikarer) og innleie fra vikarbyrå.
Årsverk
31.12.2018

Årsverk
31.12.2019

Endring i årsverk
2018-2019

Endring i prosent
2018-2019

7 827

8 085

258

3,3

Stab og støtte

278

292

14

5

Bymiljø og utbygging

221

228

8

3,5

By- og samfunnsplanlegging

100

108

7

7,4

62

69

7

11,3

Helse og velferd

2 765

2 947

181

6,6

Oppvekst og utdanning

4 202

4 230

28

0,7

199

212

13

6,6

Stavanger kommune samlet

Innbygger- og samfunnskontakt

Annet (lærlinger utgjør 172 årsverk i 2018
og 183 i 2019)

Tabell 4.1 Årsverk per tjenesteområde.

Timelønnet arbeidskraft og bruk av vikarbyrå

Stavanger kommune har behov for ekstra arbeidskraft i forbindelse med korttidsfravær (sykefravær, sykt barn,
velferdspermisjon o.l.) og ferieavvikling. Behovet for ekstra arbeidskraft dekkes gjennom ekstra timer fra ansatte i
reduserte stillinger, ringevikarer eller innleie fra vikarbyrå.
Timelønnet arbeidskraft
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I 2019 brukte Stavanger kommune i gjennomsnitt 560 timelønnede årsverk i forbindelse med korttidsfravær og
ferieavvikling, noe som er nedgang fra i underkant av 600 timelønnede årsverk i 2018. Overtidstimer er ikke
inkludert i disse tallene.
Innleie fra vikarbyrå
Fra 2018 til 2019 har det for Stavanger kommune samlet sett vært en økning i utgifter til innleie fra vikarbyrå på 12
%. Det er noe ulikt hvordan bruk av vikarbyrå fordeler seg mellom de ulike virksomhetsområdene, se figur 7.
Hjemmebaserte tjenester har hatt den største prosentvise økningen, med en økning på 36 % fra 2018 til 2019.
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Figur 4.7 Innleie av vikartjenester

Kjønnsfordeling i Stavanger kommune

Selv om Norge er et av verdens mest likestilte land, har vi et svært kjønnsdelt arbeidsmarked når det gjelder hvilke
sektorer og næringer kvinner jobber i. Stavanger kommune har som målsetning (https://issuu.com/stavanger.kommune/docs/strategi-forlikestilling-og-mangfo) å oppnå en jevnere kjønnsfordeling innenfor de ulike virksomhets- og tjenesteområdene. Tall fra SSB
(https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/likekom) viser at andelen kvinner i offentlig sektor var 71 prosent i 2008. I 2017 var dette
tallet 70 prosent. I Stavanger kommune var andelen kvinner 79 prosent i 2019. Andelen menn har dermed steget
med 1 prosentpoeng fra 2018 til 2019.
Tjenesteområde

Stab og støtte

Andel
KV%

Andel
Menn%

Endring i andel menn 2018 -2019
(prosentpoeng)

63

37

0
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Andel
KV%

Andel
Menn%

Endring i andel menn 2018 -2019
(prosentpoeng)

Bymiljø og utbygging

34

66

2

By- og samfunnsplanlegging

65

35

-5

Innbygger- og samfunnskontakt

74

26

5

Helse og velferd

80

20

1

Oppvekst og utdanning

82

18

0

Andre: Nye Stavanger, HTV,
lærlinger,etc

76

24

-1

Stavanger kommune samlet

79

21

1

Tjenesteområde

Tabell 4.2 Fordeling av kvinner og menn på tjenesteområdene.

Foruten om tjenesteområdet Bymiljø og utbygging er det hovedvekt av kvinner i alle tjenesteområder. Det er størst
andel kvinner i tjenesteområdene Oppvekst og utdanning og Helse og velferd, se tabell 4.2. Dette samsvarer i stor
grad med nasjonale tall som sier at 90 prosent av alle ansatte i barnehage og skole er kvinner. I Stavanger
kommune har det vært en liten økning i andel menn innenfor barnehageområdet på 1 prosentpoeng, se tabell 4.3.
Den største prosentvise endringen i andel menn har vært innenfor Innbygger- og samfunnskontakt (+5
prosentpoeng) og innenfor By- og samfunnsplanlegging (-5). Det er en positiv endring i andel menn innenfor
tjenesteområdet Helse og velferd. Endringen har vært innenfor bofelleskap og hjemmebaserte tjenester, se tabell
4.3.
Utvalgte virksomhetsområder

Andel KV% Andel Menn%

Endring i andel menn 2018 - 2019 (prosentpoeng)

Bofellesskap

70

30

1

Hjemmebaserte tjenester

89

11

1

Sykehjem

87

13

-1

Kommunale barnehager

94

6

1

Grunnskole

76

24

0

Tabell 4.3 Fordeling av kvinner og menn på utvalgte virksomhetsområder.

Kjønnsfordeling i ulike stillingsgrupper

Stavanger kommune har et mål om å ha en jevnere kjønnsfordeling på alle nivå i organisasjonen. Tabell 4.4 viser
utviklingen i kjønnsfordeling for de ulike stillingsgruppene. Det er høyest andel menn blant akademikergruppen.
Færrest andel menn er det blant ansatte i stillinger med krav om 3-årig høyskoleutdanning (eks. sykepleier,
vernepleier, barnehagelærer m.fl.).
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Stillingsgrupper 2019 (LDO inndeling)

Andel Andel Endringer i andel menn fra 2018 - 2019
kvinner % menn %
(prosentpoeng)

Stillinger uten særskilt krav om utdanning

74

26

1

Fagarbeiderstillinger

84

16

1

Stillinger med krav om høyskoleutdanning

85

15

0

Stillinger med krav om høyskole utdanning med
ytterligere spesialutdanning

80

20

1

Mellomleder

75

25

-1

Direktør, avdelingssjef/kommunalsjef,
virksomhetsleder

71

29

1

Akademikere

67

33

-1

Lærling/Student

78

22

1

Tabell 4.4 Fordeling av menn og kvinner i stillingsgrupper.

Lønnsfordeling mellom kvinner og menn i ulike stillingsgrupper

Ansatte i Stavanger kommune er lønnet etter bestemmelsene i hovedtariffavtalen (HTA) i kommunal sektor. Ca. 90
prosent av de ansatte har stilling med hovedsakelig sentral lønnsdannelse (HTA kapittel 4) og lønn i henhold til KS
garantilønn for de ulike stillingsgruppene og ansiennitetstrinnene. Dette gjelder gruppe 1, 2, 3, 4, og 8, samt deler
av gruppe 7.
For ansatte i lederstillinger (gruppe 5 og 6), samt deler av ansatte i gruppe 7 fastsettes lønnen lokalt. Ved
lønnsfastsettelse skal det tas hensyn til den enkeltes kompetanse, ansvar og kompleksitet i stillingen. Likelønn er
tema som årlig blir drøftet med tillitsvalgte før og under forhandlingene. Likelønn er også en del av
vurderingsgrunnlaget til arbeidsgiver.
Kommunesektorens tekniske beregnings- og statistikkutvalgs rapport
(https://www.ks.no/contentassets/1488a77224b643569ebe54db4bceed23/TBSK-rapporten-2020-tall-for-2019-.pdf) viser at kvinners månedsfortjeneste som
andel av menns månedsfortjeneste per 01.12.2019 var 93,9 prosent. Ulikt lønnsnivå for kvinner og menn kan delvis
forklares med ulik stillingsplassering og utdanning. Dersom like mange kvinner som menn hadde vært assistenter
eller ledere m.m., ville kvinners andels av menns månedsfortjeneste vært 97,5 prosent.
Gjennomsnittlig lønn har tradisjonelt sett vært det vanligste å bruke når man skal sammenligne lønn mellom ulike
grupper. Et gjennomsnitt sier imidlertid lite om variasjon i fordelingen. Det er derfor valgt å supplere med
informasjon om medianlønnen1. Tallene må ses i sammenheng med kjønnsfordeling og antall ansatte i aktuelle
stillingsgrupper/tjenesteområde.
Figur 4.8 viser en oversikt over kvinners andel av menns lønn innenfor ulike stillingsgrupper
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Figur 4.8 Kvinners andel av menns lønn per stillingsgruppe
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I gr. 1 er kvinners andel av menns lønn 106 prosent når vi ser på gjennomsnitt og 117 prosent når vi bruker median.
De ansatte i denne gruppen med høyest ansiennitet, og dermed høyest lønn, er kvinner. For gr. 2, gr. 3, og gr. 8 er
kvinners andel av menns lønn mellom 100 og 102, avhengig av om man ser på gjennomsnitts- eller medianlønn.
Dette er som forventet.
I gruppe 4, stilling med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning er kvinners andel av menns
lønn mellom 96 og 99 prosent, avhengig av om man ser på gjennomsnitts- eller medianlønnen. Dette kan forklares
med at hoveddelen av mennene i denne stillingsgruppen har stillingskode adjunkt med tillegg, som ligger
lønnsmessig høyere plassert enn øvrige stillingskoder i gruppe 4.
Figur 4.8 viser videre at det er størst ulikheter i lønn, både når man bruker gjennomsnitt og median for ledere (gr. 5
og 6) og for akademikere (gr. 7).
I gruppe 5 er det spesielt stor overvekt av kvinner i mellomlederstillinger i boliger. Dette er en ansattgruppe som
utgjør en stor andel av mellomlederne i Stavanger kommune. Avdelingsleder bolig er blant mellomlederstillingene
som er lønnet lavest i Stavanger kommune. Denne gruppen har blitt prioritert i lokale forhandlinger over flere år,
senest også i 2019. På grunn av nivået på lønnsnivået og det store antall ansatte vil det midlertid ta noe tid før
prioriteringen viser igjen i statistikken. Det er ikke funnet utilsiktede skjevheter som følge av kjønn.
For gruppe 6, og spesielt for virksomhetsledere, så ha det over flere år blitt gjennomført lønnstiltak for å
harmonisere lønnen for deler av denne ledergruppen. Det er spesielt virksomhetsledere innenfor barnehage og i
helse og velferd som har blitt prioritert. Dette viser igjen i statistikken. Vi ser i tabell 5 at kvinners andel av menns
lønn (gjennomsnitt) for gruppe 6 har gått opp med 3 prosentpoeng fra 2018 til 2019.
Stillingsgrupper 2019

Kvinners lønn i % av
Endring i Kvinners lønn i % av
Endring i
menns lønn 2019 prosentpoeng fra menns lønn 2019 prosentpoeng fra
gj.snitt 2018 – 2019 gj.snitt
median 2018 - 2019 median

Stilling uten særskilt krav til
utdanning

106

1

117

0

Fagarbeiderstilling/tilsvarende
fagarbeiderstilling

101

1

100

-1

Stilling med krav om
høyskoleutdanning

102

0

101

-1

Stilling m/krav om
høyskoleutd. m/ytterligere
spesialutd.

99

0

96

0

Mellomleder

94

-1

93

0

Virksomhetsledere,
avdelingssjef/kommunalsjef
og direktører

90

3

94

2

Akademikere

94

0

98

-1

100

0

100

0

Lærling/Student

Tabell 4.5 Kvinners andel av menns lønn, fordelt på stillingsgrupper.
101

Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

5 Oppvekst og utdanning

Tiltak for å inkludere alle barn i barnehage, på skole og på fritidsarenaer har vært høyt prioritert i
2019. Områdesatsinger i bydeler med levekårsutfordringer er sentrale virkemidler i dette
arbeidet. Rekruttering og kompetanse er nøkkelfaktorer for å sikre kvalitet i tjenestene. I skolen
er det satset stort på digitale verktøy.

5.1 Innledning
Kvalitetsutvikling

I samarbeid med Universitetet i Stavanger har kommunen i 2019 satt i gang et innovasjonsprosjekt for å utvikle et
verktøy for vurdering av kvaliteten på innholdet i barnehagene. Prosjektet er i tråd med føringene i den nye
rammeplanen.

Stavangerskolen mot 2025 – strategi for kvalitet

Kommunedirektøren har utarbeidet forslag til ny strategi for kvalitet i skole og SFO for perioden 2020 – 2024.
Strategiens tre satsingsområder er både en videreføring og en forsterking av tidligere fokusområder og bygger på
viktige elementer i det nye læreplanverket.

IKT-satsing i skolen

Alle elever i stavangerskolen fikk i løpet av 2019 sin egen digitale enhet til disposisjon i læringsarbeidet. Som et ledd
i arbeidet med å implementere bruk av digitale verktøy i undervisningen, opprettet Oppvekst og utdanning en
egen ressursgruppe bestående av ansatte fra skolene.

Arbeidet med elevenes skolemiljø

Kommunalstyret for oppvekst vedtok våren 2019 at Stavanger kommune skulle opprette et kvalitetsteam for
skolemiljø. Målet for teamet er å heve kommunens kapasitet i arbeid med skolemiljøsaker og skal samarbeide tett
med Mobbeombudet og Hovedtillitsvalgt. Teamet sørger for retningslinjer på systemnivå, bidrar i vanskelige saker,
har et overordnet tilsyn mot virksomhetene og vurderer behovet for kompetanseheving.

Kulturskolen

Kulturskolen har i 2019 samarbeidet med Finnøy og Rennesøy for å tilpasse kulturskolenes tilbud slik at skolen fra
2020 fremstår som én skole. Tilpassingen har hatt fokus på de ulike undervisningstilbudene og på ulike IT-systemer
for å håndtere elevpåmeldinger og oppfølging av lærere og brukere. Kulturskolen har, som følge av bystyrevedtak,
økt antall tilgjengelige friplasser til 100. Satsene for innvilgning av friplass er lagt på samme nivå som friplasser i
SFO.
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Kombinasjonsklasser og innføringsklasse/forkurs

Johannes læringssenter har i 2019 vært aktive i to utviklingsprosjekter/tiltak sammen med Rogaland
fylkeskommune. Det ene prosjektet er et samarbeid med Rogaland fylkeskommune om såkalte
kombinasjonsklasser for flerspråklige elever. Det andre prosjektet er en innføringsklasse/forkurs til videregående
skole. Deltakerne skal kunne velge fagretninger likt med øvrig yrkesrettet tilbud ved Godalen videregående skole.

Tverrfaglig barnehageteam

PPT har en koordinatorrolle i Tverrfaglig barnehageteam i syv bydeler. Sammen med fysio -og ergoterapi tjenesten,
helsestasjonen og barnevernet jobber PPT systematisk opp mot barnehagene i den enkelte bydel. Målet er å
forebygge, oppdage og iverksette tiltak sammen med barn og foreldre.

Ressursteam – skoler

Høsten 2019 ble reviderte retningslinjer for ressursteam på skole iverksatt. Ordningen skal muliggjøre at PPT og
skole sammen forsøker å løse utfordringer på et lavere nivå enn ved henvisning til PPT. Ordningen er
ressurskrevende i en overgangsperiode. Det antas at antall henvisninger til PPT på sikt vil være lavere med en slik
arbeidsform.

Styrket skolehelsetjeneste

Tverrfaglig skolehelsetjeneste med fysioterapeut, ergoterapeut og helsesykepleier ble skoleåret 2018/2019 prøvd
ut i samarbeid med fem skoler. Erfaringen fra arbeidet tas med videre, med mulighet for å utvide til flere skoler.

Tilgjengelighet

Det er etablert et tettere samarbeid mellom ungdomsskoler og fritidsseksjonen for å fange opp ungdommens
behov og ønsker for fritidstilbud i bydelene. Både Uteseksjonen og Helsetjenesten for ungdom har i 2019 hatt økt
pågang av ungdom med selvmordstanker og andre former for psykiske helseutfordringer.

Samarbeid

Foreldre kan kontakte uteseksjonen og helsestasjon for ungdom for rådgiving og oppfølging. Det har gjennom året
vært organisert både individuell veiledning til foreldre, familiesamtaler og foreldregrupper. Videre er det igangsatt
prosjekt for nettverksbygging mellom foreldre, kalt Foreldre vil være med. Prosjektet fortsetter ut 2020, og er
finansiert av Sparebankstiftelsen SR-bank.
Sammen med Bergen og Kristiansand kommuner har Ungdom og fritid igangsatt et prosjekt for å utvikle
aktivitetsoversikt og opplevelseskort ved bruk av app. Avdeling for innovasjon og digitalisering vil lede prosjektet.

Sosial utjevning

Også i 2019 er tilskuddsmidler benyttet til å gi ferie- og fritidstilbud til ungdom. For å gi ungdom arbeidserfaring,
mestring og mulighet til å tjene egne penger ble prosjektet Ungjobb etablert i 2019. 88 ungdommer deltok, og
tiltaket ble finansiert av tilskuddsmidler fra Bufdir og fra områdeløftet i Hillevåg.

Utviklingsprosjektet Mitt Liv.

Erfaringsformidlere fra Forandringsfabrikken foretok sommeren 2019 en gjennomgang av barneverntjenestens
faglige rutiner og standarder, og har gitt råd om endringer/justering av praksis, med særlig oppmerksomhet på at
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barn skal kunne snakke trygt til barnevernet. Erfaringsformidlere er benyttet i drøftinger/veiledning/samtaler
internt i enkeltsaker.
For å styrke foreldrestemmen inn i barnevernets praksis er det i 2019 opprettet en egen stilling som
forelderkoordinator.

5.2 Barnehage
5.2.1 Barnehage
God barnehagedekning

Alle barn med lovfestet rett til barnehageplass fikk tilbud om en plass i 2019. På grunn av noe ledig kapasitet var det
supplerende opptak gjennom året, slik at også noen barn uten barnehagerett fikk et tilbud.
Innsatsen for å rekruttere minoritetsspråklige barn til barnehage ble videreført i 2019 og det har vært en jevn
økning i antall barn i denne gruppen gjennom årene.
Samlet sett har Stavanger overkapasitet av barnehageplasser, mens enkelte bydeler har underkapasitet.
Kommunedirektøren forventer at denne ujevnheten vil vedvare fram til 2022-2024 når nye kommunale
barnehager på Våland og Storhaug med planlagt etablert og midlertidige barnehager er avviklet.
Bygging av privat barnehage på Storhaug med 90 plasser med planlagt oppstart 2020 er ikke startet opp, og
plassene er derfor ikke beregnet inn som økt kapasitet i Storhaug kommunedel.

Nye Stavanger

Som en del av tilpasning til ny kommune fra 2020, har det gjennom 2019 vært rettet en stor innsats for å etablere
ny virksomhetsstruktur for de kommunale barnehagene i 2019. I ny struktur fra 2020 er de kommunale
barnehagevirksomhetene organisert i større virksomheter, med to ledernivå. Grunnen til omorganiseringen har
vært at det er var et stort spenn i størrelsen på virksomhetene, og et stort antall virksomheter.
Det overordnede formålet med ny struktur er styrket ledelse og økt profesjonalitet som skal bidra til høyere kvalitet
og mer likeverdig tilbud i den enkelte barnehage.
Videre har tilpasningene til etablering av ny kommune bestått i nye vedtekter, moderasjonsordninger, samordning
av opptak, fakturering.

Kvalitetsutvikling

På grunn av etablering av ny virksomhetsstruktur, kommunesammenslåingen og omlegging av tildeling av statlige
kompetansemidler til regional ordning for kompetanse i barnehager (REKOMP), er den planlagte revisjonen av
kvalitetsplanen utsatt. Satsingsområdene er derfor videreført til 2021.
I samarbeid med Universitetet i Stavanger har kommunen i 2019 satt i gang et innovasjonsprosjekt for å utvikle et
verktøy for vurdering av kvaliteten på innholdet i barnehagene. Prosjektet er i tråd med føringene i den nye
rammeplanen.
Barnehagene er godt i gang med implementering av ny rammeplan. De avsatte midlene til dette arbeidet er ikke
blitt brukt.
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Kommunen som lokal barnehagemyndighet har gjennomført to stedlige tilsyn. Tilsynene dreide seg om det faglige
innholdet og etterlevelse av ny pedagognorm.

Nye nasjonale normer for pedagogtetthet og bemanningstetthet

Det har over tid vært utfordringer med å få rekruttert nok barnehagelærere i regionen. Stavanger kommune har
ikke mange nok barnehagelærere til at pedagognormen kan innfris uten bruk av dispensasjon. Det har vært en
betydelig bedring i 2019. I 2018 manglet tre av ti barnehager nok pedagoger, i 2019 var det færre enn én av ti.
Kommunedirektøren har videreført tiltak for å rekruttere og beholde pedagogiske ledere, og stimulere ansatte til å
ta barnehagelærerutdanning.
Kommunen har en bemanningstetthet er i tråd med de nasjonale normer.

Pilotprosjekt – økt bemanningstetthet

Etter et toårig pilotprosjekt har kommunedirektøren sammenfattet barnehagenes erfaringer med økt
bemanningstetthet. Foreldrenes erfaringer med kvaliteten på barnehagetilbudet, samt personalets erfaringer med
egen arbeidssituasjon i prosjektperioden har vært positive.
Begge pilotbarnehagene har i prosjektperioden hatt en nedgang i sykefravær, og samlet er vikarbruken i perioden
0,5 % lavere enn før prosjektet. Dette kan indikere at det kan være en sammenheng mellom økt bemanning og
redusert vikarbruk. Det er foreligger imidlertid ikke dokumentasjon som kan utelukke at den redusert vikarbruken
skyldes forhold utenfor prosjektet.

Tidlig innsats

Tverrfaglige barnehageteam startet opp i 2018 og skal evalueres i 2020. Teamene skal øke barnehagens
kompetanse til tidlig å oppdage behov og tilrettelegge barnehagetilbudet for barn som trenger det. Erfaringene
fram til nå viser at det er har vært en økning i antall tverrfaglige saker som drøftes, antall saker som meldes til
barnevernet har økt, og det har vært større grad av foreldredeltakelse ved drøftinger.

Arbeid for større deltakelse blant minoritetsspråklige barn

I 2019 har antall barn og foreldre som bruker åpen barnehage økt. Erfaringer viser at blant annet gjennom
deltakelse i åpen barnehage, rekrutteres barn til ordinær barnehage.

Arbeid for et psykososialt miljø i barnehagen

Prosjektet inkluderende skole- og barnehagemiljø i regi av Fylkesmannen i Rogaland er avsluttet. Erfaringene og
tiltakene som er utviklet i prosjektperioden, videreføres i barnehagene som har vært med i prosjektet.

Foreldreundersøkelsen 2019

Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført i perioden 1. november til 20. desember. Stavanger
kommune benytter Utdanningsdirektoratets landsdekkende undersøkelse. Invitasjon til å delta i undersøkelsen ble
sendt ut til over 7.000 foreldre med en svarprosent på 73,6 %. Stavangerbarnehagene har stabilt gode resultater
som er godt over målkravet på alle ni hovedområder i undersøkelsen. Barnets trivsel er det området hvor foreldre er
mest fornøyde (4,7 av 5 poeng). Generell tilfredshet med tilbudet scorer 4,5 av 5 poeng.

Økonomi
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Barnehagerammen viser et samlet merforbruk på kr 26 mill. av en ramme på kr 1 070 mill. Dette tilsvarer en
forbruksprosent på 102,4. De kommunale barnehagevirksomhetene hadde et merforbruk på kr 9 mill., noe som
utgjør 101,3 % av en nettoramme på kr 713 mill. Merforbruket skyldes i hovedsak merforbruk fra 2018, samt bruk av
vikarer i forbindelse med sykefravær.
Barnetallene har vært som forventet gjennom året, og andelen små og store barn er som tidligere. For å øke
barnehagedeltakelsen til barn i lavinntektsfamilier har Stavanger kommune fortsatt gode moderasjonsordninger.
Det har vært en økning i kostnader til moderasjoner på om lag kr 2,5 mill., noe som tilsvarer en forbruksprosent på
108. Det er i hovedsak moderasjoner knyttet til gratis kjernetid som øker, mens søsken- og inntektsmoderasjoner
har holdt seg stabil de siste årene.
Stavanger kommune har hatt større kostnader knyttet til barn i andre kommuner enn forventet, samtidig som
inntekter fra andre kommuner har vært lavere enn budsjettert. Dette resulterer i et merforbruk på kr 7 mill.

5.2.2 Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
Vridning fra vedtak om spesialpedagogisk hjelp fra § 19 a til § 19 g

Virksomhetslederne og ressurssenteret rapporterer om en nedgang i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk
hjelp (§ 19 a) (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/KAPITTEL_6#%C2%A719a).
Flere barn enn tidligere har mer sammensatte og komplekse utfordringer som krever flere uketimer.
Utviklingen viser at barnehagene selv nå håndterer flere mindre komplekse saker enn før. Det har over tid vært en
bevisst satsning på heving av barnehagenes kompetanse. Dette kan være med på å forklare utviklingen, og kan
også sees i sammenheng med arbeidet med til tidlig innsats, blant annet i form av tverrfaglig barnehageteam.
Ressurssenteret rapporterer en økning i antall saker som gjelder tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne
(§ 19 g). Denne utviklingen ser en ikke i rapportene fra barnehagen, noe som trolig skyldes en feilkategorisering fra
virksomhetene. Tallmaterialet må dermed brukes med forbehold.

Endring av organiseringen og finansieringen av det spesialpedagogiske
barnehagetilbudet

Stavanger kommune har i 2019 evaluert organiseringen av tilbudet om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. På
bakgrunn av evalueringen har kommunedirektøren foreslått å endre organiseringen og finansieringen av det
spesialpedagogiske barnehagetilbudet med virkning fra 2021. Endringen er knyttet til ansvars- og
oppgavefordelingen mellom ressurssenteret, PPT og barnehagene.
Styrket barnehagetilbud skal ses i sammenheng med det ordinære barnehagetilbudet, og spesialpedagogisk hjelp
skal i størst mulig grad gis som en integrert del av barnets barnehagetilbud. Kommunedirektøren ønsker også å
gjøre tilpasninger i de spesielt tilrettelagte avdelingene (STA), for å få en mer fleksibel organisering med høyere
grad av inkludering i fellesskapet i barnehagen.
Flere modeller for hvordan det spesialpedagogiske barnehagetilbudet best kan organiseres er nå til vurdering. I alle
modellene overføres spesialpedagogisk kompetanse fra ressurssenteret til barnehagevirksomhetene. Ved å
inkludere den spesialpedagogiske kompetansen sterkere i barnehagenes ordinære drift, vil barnehagenes kapasitet
til å forebygge, og til å gi barn tidlig hjelp og ekstra støtte, bli styrket. Kommunedirektøren vil våren 2020 legge
fram en egen sak om status, gjennomføring og prinsipper for den foreslåtte endringen i det spesialpedagogiske
barnehagetilbudet.
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Regnskapsresultatet for Ressurssenteret viser balanse for 2019. Prognosen fra 2. tertial var et merforbruk på kr 3,5
mill.
Forskjellen skyldes i hovedsak forhold knyttet til «utenbysbarn». Barn som bor i andre kommuner, men får
spesialpedagogisk tilbud i Stavanger kommune gir inntekter til kommunen. På samme måte vil barn bosatt i
Stavanger kommune, men som får hjelp i andre kommuner gi Stavanger kommune utgifter. Beregningen for
utenbysbarn skjer på slutten av året, og dermed er det vanskelig å vite hvor man ender. Prognosen fra 2. tertial tok
utgangspunkt i at inntekter og utgifter for utenbysbarn gikk i balanse, men for 2019 ble inntektene høyere enn
forventet, og utgiftene lavere enn budsjettert. Disse forholdene gav en positiv effekt på kr 3,47 mill.

5.3 Skole
5.3.1 Skole og SFO
Nytt læreplanverk – LK2020

Utdanningsdirektoratet ferdigstilte i 2019 arbeidet med å fornye læreplanverket. Nye læreplaner tas i bruk av
skolene fra høsten 2020. Implementeringen av det nye læreplanverket, og iverksetting av intensjonene i forskriften,
blir en prioritert oppgave for stavangerskolene i handlingsplanperioden.
Stavanger samarbeider med andre kommuner i fylket og med Universitet i Stavanger for å sikre god
implementering av nytt læreplanverk og øke kapasitet og kvalitet med utgangspunkt i den enkelte kommunes og
skoles behov.

Stavangerskolen mot 2025 – strategi for kvalitet

Kommunedirektøren har utarbeidet forslag ny strategi for kvalitet i skole og SFO for perioden 2020 – 2024.
Strategiens tre satsingsområder er medborgerskap, utviklende læringsfellesskap og digital kompetanse. Disse er
både en videreføring og en forsterking av tidligere fokusområder og bygger på viktige elementer i det nye
læreplanverket.
I oppstart av prosessen med utarbeidelse av ny strategi for kvalitet ble Ungdommens bystyre og alle elevrådene i
Stavanger, Rennesøy og Finnøy bedt om å fortelle hva som kjennetegner en god skole. Elevstemmen er i
strategien benyttet som tegn på god praksis. I det videre arbeidet har ulike arbeidsgrupper bestående av
representanter for rektorer, SFO-ledere, PPT, kommunalt foreldreråd, de tillitsvalgte og stab Oppvekst og
utdanning bidratt til utforming av utkast til ny strategi for kvalitet. Strategien legges fram for behandling i
kommunestyret i februar 2020.

Følgeforskning – økt lærertetthet

Stavanger deltar i den nasjonale følgeforskningen til satsingen på økt lærertetthet. Prosjektet LÆREEFFEKT skal
utvikle kunnskap om effektene av ulike former for økt lærertetthet i småskolen.
18 skoler bidrar i delprosjektet 1+1 – smågruppeundervisning i matematikk på småskoletrinnet , der målet er å
undersøke om matematikkundervisning i små grupper vil gi elevene bedre tilpasset opplæring og større
læringsutbytte. Prosjektet er nå inne i sitt siste av fire år.
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Videreutdanning

Kompetanseutvikling for lærere og skoleledere har fortsatt hatt høy prioritet i 2019. 86 lærere har gjennomført
videreutdanning gjennom den nasjonale ordningen Kompetanse for kvalitet. 13 lærere har deltatt på
videreutdanning for å bli lærerspesialister i norsk eller matematikk. 60 nytilsatte lærere har fått oppfølging gjennom
kommunens eget program for veiledning av nyutdannede lærere. Mange skoleledere har deltatt på det anerkjente
programmet Open-to-learning for å videreutvikle lederferdighetene sine

IKT-satsing i skolen

IKT-satsingen i skolen er videreført i 2019. Alle elever i stavangerskolen fikk i løpet av 2019 sin egen digitale enhet til
disposisjon i læringsarbeidet. Som et ledd i arbeidet med å implementere bruk digitale verktøy i undervisningen,
opprettet Oppvekst og utdanning en egen ressursgruppe bestående av ansatte fra skolene. Ressursgruppen har
hatt som oppdrag å hente ut gevinster av kommunens satsing på IKT i skolen gjennom å finne nye bruksområder
for digital teknologi for å oppfylle målene om mer og bedre læring for elevene. Gruppen har tilegnet seg
spisskompetanse innen VR/AR, programmering med microbit og pedagogisk bruk av verktøyene i
stavangerpakken. Ressursgruppen fungerer som ledestjerner og ressurspersoner for alle skolene i Stavanger.

Nye skjermer

I løpet av de to siste årene har alle ansatte og elever i stavangerskolen fått utdelt Chromebook. Imidlertid er de
fleste skjermene i klasserommene gamle og passer teknisk dårlig til Chromebook. Bystyret vedtok å bevilge penger
til innkjøp av nye skjermer i forbindelse med behandling av Handlings- og økonomiplan 2019-2022. Fagstab
Oppvekst og utdanning, IT-avdelingen og skoler i kommunen har testet ut ulike skjermer. Løsningen som er valgt
består av en 86’’ multitouchskjerm + en Chrombox. Elever og lærere møter da en verden de kjenner, nemlig G
Suite. Det er bevilget fire millioner kroner i 2019 og to millioner kroner i 2020 til innkjøp av slike skjermer.

Opprettholde maskinparken

Utrullingen av Chromebook har foregått i løpet av en treårsperiode. I 2017 fikk elevene på ungdomstrinnet
Chromebook. Året etter fikk 2. til 7. trinn Chromebook, mens elever på 1. trinn fikk Chromebook i januar 2019.
Erfaringer fra andre kommuner tilsier at maskinene må byttes ut etter 3 år. Det betyr at de eldste Chromebookene
er modne for å bli byttet ut i 2020.

Ferdighetsprøve i svømming 1.-4.trinn

Det er innført strengere kompetansekrav i svømming, og det er nå obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve
på 1.-4. trinn.
Stavanger kommune har styrket svømmeopplæringen med kr 1 mill. for å ta høyde for økte utgifter til bemanning
og transport i forbindelse med de skjerpede kravene. Det er behov for ytterligere styrking av svømmeopplæringen.
Utdanningsdirektoratet har tatt initiativ til dialog med organisasjoner om lokale samarbeid om
svømmeopplæringen. Kommunedirektøren har derfor innledet et samarbeid med SvømBergen som har erfaring fra
et slik samarbeid. Målet er å benytte prosjektets erfaringer og kompetanse til å etablere en lignende modell for
svømmeopplæringen i Stavanger.

Spesialundervisning i friskoler

Stavanger kommune har endret sin modell for finansiering av spesialundervisning for elever som går i friskoler.
Tildelingen til friskolene er basert på et gjennomsnitt av spesialundervisningstimer i den kommunale skole de siste

108

seks år. Det er ventet at dette vil redusere kommunens utgifter til spesialundervisning i friskoler.
Tildelingsmodellen er gjort gjeldende fra skoleåret 2019 – 2020. Tildelingen til friskolene er basert på et
gjennomsnitt av spesialundervisningstimer i den kommunale skole de siste seks år.

Universitetsskolesatsing

Lunde skole er utpekt som universitetsskole. I 2019-2020 tar ledelsen og lærerne 15 studiepoeng
praksisveilederutdanning. Studiet skal bidra til en skolebasert kompetanseutvikling hvor praksisveiledning blir en
del av skolens faglige utviklingsarbeid.
I tillegg til å ha ordinære praksisstudenter, prøver Lunde skole ut nye former for samarbeid med universitetet
knyttet til både praksisopplæring og utvikling av felles prosjekter.
Personalet ved skolen samarbeider også med universitetsskoler i Trondheim og i Oslo.

Arbeidet med elevenes skolemiljø

Det er utarbeidet nye retningslinjer for stavangerskolen i arbeidet med opplæringslova kap. 9A, elevens skolemiljø.
Kommunalstyret for oppvekst vedtok våren 2019 at Stavanger kommune skulle opprette et kvalitetsteam for
skolemiljø. Teamet består av kommunalsjef skole, rådgiver oppvekst og utdanning, rektor Lenden skole og
ressurssenter og leder for PPT. Målet er å heve kommunens kapasitet i arbeid med skolemiljøsaker og teamet skal
samarbeide tett med Mobbeombudet og Hovedtillitsvalgt. Teamet sørger for retningslinjer på systemnivå, bidrar i
vanskelige saker, har et overordnet tilsyn mot virksomhetene og vurderer behovet for kompetanseheving.

Arbeid mot frafall i videregående opplæring

Glidelåsen skal fange opp de elevene som ikke er i andre kommunale systemer som PPT eller Barnevernet, for å
unngå at de velger seg ut av videregående. Dette er elever som trenger ekstra trygghet i skifte mellom grunnskolen
og Videregående. Kommunen gir i 2020 tilbud til alle grunnskolene om deltakelse i Glidelåsen.

Forsøk med gratis deltidsplass i SFO

Stavanger kommune har ut 2019 vært med i et prøveprosjekt som en av fire kommuner hvor det ble bevilget midler
til gratis deltidsplass i SFO. Stavanger bystyre vedtok å videreføre deler av prosjektet fra og med skoleåret 20202021. Dette ble gjort gjennom sak 55/19 Plan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019–2022 og disponering
av kr 10 mill. bevilget i Handlings- og økonomiplan 2019–2022 til styrket innsats mot barnefattigdom.

SFO for elever med særskilte behov på 5.-10. trinn

Stavanger bystyre vedtok i forbindelse med behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2019-2022 at elever med
særskilte behov på 5.-10 trinn skulle få friplass i SFO. Dette ble innført høsten 2019.

Økonomi

Regnskapsresultatet for grunnskolene i Stavanger viser et merforbruk på kr 21 mill. av en budsjettramme på kr 1,3
mrd. Dette tilsvarer et forbruk på 101,6 %.
Skolene har et merforbruk på totalt kr 8,6 mill., herav utgjør utgifter til strøm kr 3 mill. Ti skoler hadde et forbruk over
103 %, mens tre skoler hadde et forbruk under 97 %.
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Den nasjonale normen for lærertetthet, som ble innført i høsten 2018, er blitt strammet inn fra og med høsten 2019.
Som et resultat av dette har de fleste skoler måttet øke antall lærerårsverk, og samtidig må skolen arbeide med å
redusere andre yrkesgrupper. Det har ført til at flere skoler over lang tid hadde flere ansatte enn budsjettert.
Øvrige avvik i forhold til budsjettrammen inkluderer merutgifter til private skoler i forbindelse med
spesialundervisning og særskilt norsk opplæring. Stavanger kommune har også hatt en større kostnad knyttet til
elever som går på skole i andre kommuner enn forventet, samtidig som inntekter for elever fra andre kommuner har
vært lavere enn budsjettert.

5.3.2 Kulturskolen

Kulturskolen har i 2019 samarbeidet sammen med Finnøy og Rennesøy for å tilpasse kulturskolenes tilbud slik at
skolen fra 2020 fremstår som en skole. Tilpasningen har hatt fokus på de ulike undervisningstilbudene og på ulike
IT systemer for å håndtere elevpåmeldinger og oppfølging av lærere og brukere.
Skolen har, som følge av bystyrevedtak, økt antall tilgjengelige friplasser til 100. Satsene for innvilgning av friplass er
lagt på samme nivå som friplasser i SFO.
For å nå ut til barn og unge som ikke naturlig søker seg til kulturskole, har skolen i 2019 hatt et fast samarbeid med
Johannes læringssenter.
Kulturskolen har i 2019 startet opp et eget tilbud i tilrettelagt musikklek for barn 0 -5 år. Dette er gjort i samarbeid
med relevante interessegrupper.
Skolen hadde høsten 2019 totalt 3660 elevplasser. I tillegg kommer barn og unge i Stavanger som har et tilbud
gjennom kulturskolen i byens kor og korps (dirigentordningen).
Sommeren 2019 gjennomførte kulturskolen eget ferie tilbud i dans for barn og unge.
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Regnskapsresultatet for Kulturskolen viser et merforbruk på kr 0,3 mill. av en budsjettramme på kr 40,9 mill. Dette
tilsvarer en forbruksprosent på 100,6 og anses å være balanse.

5.3.3 Johannes læringssenter

Antall aktive deltakere i introduksjonsprogrammet var 4 698 i 2019. Dette er en nedgang på om lag 300 deltakere
fra 2018.

Kombinasjonsklasser og innføringsklasse/forkurs

Johannes læringssenter har i 2019 vært aktive i to utviklingsprosjekter sammen med Rogaland fylkeskommune. Det
ene prosjektet er et samarbeid med Rogaland fylkeskommune om såkalte kombinasjonsklasser for flerspråklige
elever. Ungdommer med mangelfull skolebakgrunn og kort botid i Norge får ekstra grunnskoleopplæring ved
Godalen videregående skole, slik at de står sterkere rustet til å gjennomføre videregående opplæring. Prosjektet
gikk over til fast tilbud fra høsten 2019.
Det andre prosjektet er en innføringsklasse til videregående skole. Deltakerne skal kunne velge fagretninger likt
med øvrig yrkesrettet tilbud ved Godalen videregående skole. Norskavdelingen ved Johannes læringssenter har
ansvar for norskundervisningen og avgir lærer fra læringssenteret til de klassene det gjelder. Tilbudet er
fylkeskommunalt og er åpent for andre kommuner. Johannes læringssenter gir i tillegg et ettermiddagstilbud i
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engelsk til deltakerne i prosjektet for å kompensere for manglende engelskkunnskaper i forhold til videregående
skoles krav. Prosjektet startet opp høsten 2019.

Utprøving av nye læreplaner

Johannes læringssenter har deltatt i et treårig, nasjonalt prosjekt med utprøving av nye læreplaner for
forberedende voksenopplæring. Dette prosjektet har nå fått innvilget deltakelse på i en fase to.
Prosjektet er en oppfølging av stortingsmeldingen Meld. St. 16 Fra utenforskap til ny sjanse . Målet er at deltakerne
skal lære seg norsk og oppnå gjennomført grunnskole i løpet av tre år. Utprøvingen har vist at tre år er for kort tid for
mange deltakere. Standardløpet i Stavanger er derfor utvidet til tre og et halvt år. Dette gir deltakere anledning til
raskere progresjon.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Johannes læringssenter viser et mindreforbruk på kr 5 mill. av en budsjettramme på kr
121,5 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 95,9.
Det positive resultatet skyldes i hovedsak at senteret reduserte antall stillinger ved å redusere bruken av midlertidig
ansatte, og har holdt stillinger vakante. Dette lot seg gjennomføre ved å øke opp antall deltakere i hver
gruppe/klasse.

5.3.4 PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)

PPT har i 2019 hatt fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid både på individ og systemnivå.

Tverrfaglig barnehageteam

PPT har en koordinatorrolle i Tverrfaglig barnehageteam i syv bydeler. Sammen med fysio -og ergoterapitjenesten,
helsestasjonen og barnevernet jobber PPT systematisk opp mot barnehagene i den enkelte bydel. Målet er å
forebygge, oppdage og iverksette tiltak sammen med barn og foreldre.
Tverrfaglig barnehageteam skal bidra til å styrke kvaliteten og sikre barns rett til et tilpasset barnehagetilbud, bidra
til kompetanse- og organisasjonsutvikling, samt tilby bistand til enkeltbarn. Det vurderes å øke innsatsen på
barnehagefeltet ytterligere. Planleggingsarbeidet ble startet høsten 2019.

Språkgrupper og foreldreveiledning

PPT sitt forebyggende arbeid med språk og begrepslæring ble også i 2019 prioritert, blant annet gjennom
språkgrupper og foreldreveiledning. I tillegg ble det gjennomført en kursrekke for alle ansatte i PPT i Nyborgs
modell for begrepsundervisning. Modellen har fokus på læring som gir overføring, noe som er spesielt aktuelt i
forbindelse med dybdelæringsbegrepet i nye læreplaner som tas i bruk skoleåret 2020/2021.

Kurs og kompetanseheving

For å skape en felles forståelsesramme rundt barns reaksjonsmønstre og atferdsuttrykk, har PPT gjennomført
kompetansehevingsprogram om Traumebevisst omsorg (TBO) internt i egen organisasjon (arbeidskultur,
holdninger og verdier). I dette arbeidet har det vært naturlig å delta i samhandling med Forandringsfabrikken –
MITT LIV psykisk helse. Ansatte i PPT har også stått for kompetanseheving og kurs i TBO for alle virksomhetsledere
og avdelingsledere i stavangerbarnehagene. I det videre arbeidet tilbyr PPT implementeringsstøtte til
barnehagene.
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Skolevegring

Skolevegringsproblematikk er en stadig økende årsak til henvendelse hos PPT. I 2019 er det gjennomført rundt 100
konsultasjoner i litt over 50 slike saker. I tillegg kommer flere henvisninger utenom konsultasjonsteamet.
Henvendelsene gjøres ofte relativt sent i skoleløpet når fraværet allerede er et faktum. PPT sin innsats i 2019 har
derfor vektlagt det forebyggende arbeidet. I den forbindelse har ressursgruppen Psykisk helse og livsmestring laget
en kortfilm til visning på foreldremøter på 1. trinn. Hensikten er å forsterke innsatsen for å identifisere risikofaktorer
og øke det forebyggende arbeidet allerede de første skoleårene.

Ressursteam – skoler

Høsten 2019 ble reviderte retningslinjer for ressursteam på skole iverksatt. Ordningen skal muliggjøre at PPT og
skole sammen forsøker å løse utfordringer på et lavere nivå enn ved henvisning til PPT. Ordningen er
ressurskrevende i en overgangsperiode. Det antas at antall henvisninger til PPT på sikt vil være lavere med en slik
arbeidsform.
Arbeidet med nytt læreplanverk – Fagfornyelsen, ble påstartet i 2019 og økes i intensitet i 2020.

Nytt journalsystem

Innføring av nytt journalsystem i juni 2019 har medført økt tidsbruk i sakkyndighetsarbeidet, noe som har ført til en
betydelig økning i ventetid. Det brukes nå vesentlig mer tid på administrative oppgaver og selve saksbehandlingen
i systemet. Dette er ikke i tråd med at PPT er foreslått tettere på skoler og barnehager i Meld. St. 6 (2019-2020) Tett
på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Økonomi

Regnskapsresultatet for PPT viser et mindreforbruk på kr 1,3 mill. av en budsjettramme på kr 48,5 mill. Dette
tilsvarer en forbruksprosent på 97,2. Mindreforbruket skyldes i hovedsak rekrutteringsutfordringer og vakanser i
forbindelse med sykefravær.

5.4 Barn, unge og familie
5.4.1 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Svangerskaps- og barselomsorg

Svangerskaps- og barselomsorgen er gjennom ekstern finansiering styrket med to jordmorstillinger. Stillingene har
bidratt til å utvide tilbudet om hjemmebesøk av jordmor til fire av seks kommunedeler. Det er i 2019 gjennomført
156 hjemmebesøk, som er en dekningsgrad på 10 prosent. Dekningsgrad for hjemmebesøk etter fødsel av
helsesykepleier er 89 prosent, mot 83 prosent i 2018.
Samarbeidsavtalen mellom jordmødre og legetjenesten om gjennomføring av svangerskapsomsorgen er fortsatt i
prosess.

Tidlig innsats og lavterskeltilbud
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Samarbeidsprosjektet Nurse Family Partnership (NFP)- familie for første gang fortsetter.
Rekrutteringen er avsluttet. Familiene blir fulgt opp til barnet er to år. Siste barn vil gå ut av prosjektet våren 2021.
Det blir arbeidet for å avklare økonomisk betingelser og praktisk gjennomføring dersom prosjektet skal overføres til
kommunene.
Stillingsressurser til Forsterket helsestasjon- tettere oppfølging av familier med rusrelaterte utfordringer ble i 2018
fordelt ut på de 6 helsestasjonene. Det viste seg den avsatte ressurs i hvert distrikt ikke var tilstrekkelig for å sikre
god nok oppfølging. Tilbudet er derfor styrket med midler fra Helsedirektoratet.
Familiesenteret har tatt i bruk metoden Feedback Informerte Tjenester (FIT) som en del av kvalitetsarbeidet.
Innføringen har vært tidkrevende. Tjenesten har i 2019 tatt imot 691 henvendelser, som er en liten økning fra 2018.

Styrket skolehelsetjeneste

Samarbeidet med Forandringsfabrikken gjennom Mitt Liv Psykisk helse er viktig i kvalitets- og utviklingsarbeid i
skolehelsetjenesten. Helsesamtaler på 1. og 8. trinn er endret for å være i tråd med nye faglige retningslinjer. Dette
arbeidet er tidkrevende. Det er fortsatt stort avvik mellom anbefalt stillingsressurs på barneskoler og den reelle
ressursen, og flere steder er det ikke mulig å gjennomføre anbefalt program.
Tverrfaglig skolehelsetjeneste med fysioterapeut, ergoterapeut og helsesykepleier ble skoleåret 2018/2019 prøvd
ut i samarbeid med fem skoler. Erfaringen fra arbeidet tas med videre, med mulighet for å utvide til flere skoler.
Tilbudet blir nå gitt i tverrfaglige team, et for barneskoler og et for ungdomsskoler. Nye tiltak blir utprøvd i
samarbeid med elever, foreldre og skolens personale.

Områdesatsingen på Storhaug – Inkludering ved tidlig innsats i oppveksttjenestene
Arbeidet med utvikling og styrking av jordmortjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Storhaug
kommunedel er godt i gang. Stillingsressurser er økt, gravide får tettere oppfølging, og det er tilbud om
foreldreveiledningsgrupper. Skolehelsetjenesten har i samarbeid med elever, foreldre og lærere utviklet
undervisningsopplegg som tar opp temaet vold og overgrep.

Digitale løsninger- DigiHelsestasjon

Arbeidet med å etablere sikker digital meldingsutveksling mellom tjenestene og brukere av helsestasjons- og
skolehelsetjenesten (DigiHelsestasjon) er fremdeles under utvikling. Pilotering og utprøving kan først gjøres når
fagsystemene er tilrettelagt for de nye digitale løsningene.

Rekruttering og organisering av tjenestetilbudet

Det er fortsatt store utfordringer med rekruttering av helsesykepleiere. Per 31.12.2019 er det ansatt 16 sykepleiere i
helsesykepleierstillinger, noe som utgjør ca. 12 årsverk av totalt 59. Om lag halvparten av disse sykepleierne tar
helsesykepleierutdanning. Dette er en krevende situasjon for organisasjonen.
Det er lagt ned en betydelig innsats med harmonisering av tjenestetilbudet i forbindelse med
kommunesammenslåing og forberedelse til ny organisering fra 2020.

Økonomi

Regnskapsresultatet for helsestasjon- og skolehelsetjenesten viser at virksomheten har hatt et forbruk på 96,5
prosent av en budsjettramme på kr 86,7 mill., dette tilsvarer kr 3 mill. Mindreforbruket skyldes
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rekrutteringsutfordringer samt vakante stillinger på grunn av sykefravær. Det er stor mangel på helsesykepleiere i
regionen og for lav utdanningskapasitet.

5.4.2 Ungdom og fritid
Samordnede tilbud

I lokalene til Ungdom og fritid på Nytorget 1 er ulike tjenestetilbud til ungdom samlet. Dette gir unge én dør inn til
tjenester som Ungbo, Uteseksjonen, Metropolis ungdomskulturhus og Helsestasjon for ungdom. Tilbudene er
samordnet, har tett samarbeid og er lett tilgjengelige.

Tilgjengelighet

Helsestasjon for ungdom har hatt kveldsåpent tilbud hele sommeren i 2019, i tillegg til åpningstider på dagtid.
Dette har økt tilgjengeligheten til tjenesten, og den er bedre tilpasset ungdoms behov. Uteseksjonen har vært fast
til stede i friminutt på byens ungdomskoler. Helsetjenesten for videregående skoler er til stede på alle
videregående skoler.
Det er etablert et tettere samarbeid mellom ungdomsskoler og fritidsseksjonen for å fange opp ungdommens
behov og ønsker for fritidstilbud i bydelene. Både Uteseksjonen og Helsetjenesten for ungdom har i 2019 hatt økt
pågang av ungdom med selvmordstanker og andre former for psykiske helseutfordringer.

Samarbeid

Uteseksjonen, forebyggende politi og barneverntjenesten har sammen med SLT (samordning av lokale
kriminalitetsforebyggende tiltak) utviklet en ny modell for samarbeid. Instansene melder om bedre samordning og
bedre utnyttelse av tiltak.
Foreldre kan kontakte uteseksjonen og helsestasjon for ungdom for rådgiving og oppfølging. Det har gjennom året
vært organisert både individuell veiledning til foreldre, familiesamtaler og foreldregrupper. Videre er det igangsatt
prosjekt for nettverksbygging mellom foreldre, kalt Foreldre vil være med. Prosjektet fortsetter ut 2020, og er
finansiert av Sparebankstiftelsen SR-bank.
Skolehelsetjenesten i videregående skole har prosjektet Skoleresept sammen med klinikk psykisk helsevern ved
Helse Stavanger. Tiltaket skal bidra til at ungdom med psykisk helseutfordringer fanges opp, får tidligere hjelp og
unngår frafall fra skolen. Tiltaket er knyttet til Godalen videregående skole.
Ungdom og fritid utvikler nye metoder for å legge til rette for brukermedvirkning fra barn og unge. Blant annet ble
det 2019 avholdt ungdomskonferanser i Kvernevik og Tasta. Videre ble det gjennomført Barnetråkk på skolene
Vassøy, Storhaug, St. Svithun, Kampen, Byfjord og Tastaveden i samarbeid med områdesatsingen på Storhaug.
I samarbeid med Ullandhaug skole og Kristianlyst skole har områdeløftet i Hillevåg gjennomført medvirkning for
ungdom tematisert i skoletiden.
Kvernevik fritidsklubb fikk i 2019 en pris fra organisasjonen Ungdom og fritid for sin innsats for
ungdomsmedvirkning i fritidsklubben.
Sammen med Bergen og Kristiansand kommuner har Ungdom og fritid igangsatt et prosjekt for å utvikle
aktivitetsoversikt og opplevelseskort ved bruk av app. Avdeling for innovasjon og digitalisering vil lede prosjektet.
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Ungdomsundersøkelsen

I 2019 ble ungdomsundersøkelsen Hørpåmeg gjennomført ved alle ungdomskoler og videregående skoler i
Stavanger. Gjennomsnittlig svarprosent var på 85. Uteseksjonen hadde ansvar for å koordinere arbeidet og
formidle resultater. Ungdom flest opplever gode liv, med trivsel i skole, god kontakt med foreldre og minst en venn
de kan stole på. Men også i denne undersøkelsen er det avdekket at omkring en tredjedel av ungdommer opplever
psykiske utfordringer som bekymringer, stress og ensomhet. Resultatene fra ungdomsundersøkelsen og
levekårsundersøkelsen er lagt til grunn for nye innsatser, blant annet flere ferie- og fritidstilbud til ungdom.

Levende bydeler

Bydelshusene opplever stor pågang fra befolkningen, blant annet fra organisasjoner som ønsker møteplass for sine
medlemmer, og familier som ønsker et sted å feire barnebursdag til en billig penge. I Bekkefaret bydelshus ble det i
2019 startet opp bydelskafé med billig middag til befolkningen en gang i uka. Fritidsleder samarbeider med
Frivilligsentral, Open hands for you , Ungjobb og frivillige ungdommer om å drifte kafeen. 80-120 mennesker i alle
aldre er innom og spiser middag ved langbord hver uke.
Ungdom og fritid har deltatt i arbeidet med oppstart av et nytt bydelssenter ved Kvitsøygata 3 på Storhaug. Det er
startet nye aktiviteter her, og nye nettverk er utviklet. Hver uke er det juniortilbud for 5.-7. klasse i lokalene, hvor
rundt 70 barn deltar.
Det er også igangsatt juniortilbud til barn i de øvrige bydelshusene.
Frivilligsentralene ble i september 2019 omorganisert, og tilhører nå Innbyggerdialog og samfunnskontakt. Ny
sentral i Hillevåg ble opprettet vår 2019, med base på Bekkefaret bydelshus. Sentralen er allerede i god aktivitet.

Sosial utjevning

Attraktive universelle tilbud med lav eller ingen kostnad er nøkkelen for å få alle med, uten stigmatisering. Dette er i
tråd med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) anbefaling om innretting av tilbud for å innfri
Fritidserklæringen.
Også i 2019 er tilskuddsmidler benyttet til å gi ferie- og fritidstilbud til ungdom. For å gi ungdom arbeidserfaring,
mestring og mulighet for å tjene egne penger ble prosjektet Ungjobb etablert i 2019. 88 ungdommer deltok, og
tiltaket ble finansiert av tilskuddsmidler fra Bufdir og fra områdeløftet i Hillevåg.
Ungdom har også fått mulighet til å delta som lønnede ledere i fritidsklubb. Det har økt ungdommens medvirkning
i tilbudene, samtidig som det har gitt 18 ungdommer mulighet til å tjene penger og oppleve mestring.
Fritid øst har i samarbeid med barneverntjenesten og Ungbo startet tiltaket Fritidsmentor . Tilbudet gir ungdom fra
11 til 15 år støtte og veiledning til økt deltakelse i fritidsaktiviteter. Det er stor pågang på plassene i tiltaket.

Økonomi

Ungdom og fritid avlegger et resultat med et mindreforbruk på kr 1,5 mill. av en budsjettramme på kr 67,1 mill. Dette
tilsvarer en forbruksprosent på 97,8. Dette skyldes stram kostnadskontroll gjennom hele året.

5.4.3 EMbo
Nedleggelse av tiltak
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Grunnet svært lave anmodningsantall fra IMDi i 2019, måtte EMbo redusere ytterligere i tilbudet sitt. Én institusjon
og ett bofellesskap ble nedlagt. Ved utgangen av 2019 hadde EMbo en bosettingskapasitet på 25 ungdommer.
Omstilling og nedbemanning over flere år har medført at EMbo har fått mange overtallige ansatte.
Det har i hele 2019 vært stor oppmerksomhet rettet mot å kvalitetssikre det faglige arbeidet. Samtidig har
virksomheten vært i omstilling og blitt nedbemannet. Dette har vært svært krevende.

Basen

I 2019 har det vært arbeidet med å styrke tilbudet til ungdommene ved EMbo Basen. Blant annet er det inngått en
avtale med Røde kors om leksehjelp. Åpningstiden er utvidet til tre dager i uken.
I tillegg har Basen ulike prosjekter for å forebygge rus og utenforskap, samt skape identitet og tilhørighet.

Økonomi

Regnskapsresultatet for EMbo viser et resultat i balanse med en budsjettramme på kr 60,1 mill. I løpet av 2019 ble
Hundvåg bofelleskap besluttet nedlagt på grunn av lavere antall plasserte mindreårige og lave anmodningstall fra
IMDI. Rammen ble derfor har i løpet av 2019 blitt redusert med kr 3,0 mill.

5.4.4 Barneverntjenesten

Barneverntjenesten fikk i 2019 politisk vedtatt sin første kvalitetsplan. Satsningsområdene i planen er en prioritert
oppgave for barneverntjenesten.

Samarbeid med barn og foreldre

Barneverntjenesten har i 2019 arbeidet for å styrke barn og foreldres rett til medvirkning med videreføring av god
faglig praksis, slik den er utformet i det nasjonale utviklingsprosjektet Mitt Liv.
Barne- og ungdomskontaktstillingen er omgjort til fast stilling, og i løpet av 2019 er det etablert en fast, stabil
gruppe med fire unge erfaringsformidlere. Disse har ukentlige møter, og fungerer etter hvert som høringsinstans i
forhold til planer, høringer, revisjoner og annet.
Erfaringsformidlere fra Forandringsfabrikken foretok sommeren 2019 en gjennomgang av barneverntjenestens
faglige rutiner og standarder, og har gitt råd om endringer og justering av praksis, med særlig oppmerksomhet på at
barn skal kunne snakke trygt til barnevernet. Erfaringsformidlere er benyttet i drøftinger, veiledning og samtaler
internt i enkeltsaker.
Barne- og ungdomskontakten har gjennomført undersøkelser rettet mot unge som er hasteflyttet og som bor i
institusjon, eller som har spesialiserte hjelpetiltak. Dette har gitt viktig ny kunnskap om utfordringer i samarbeidet
med ungdom som har det vanskelig.
For å styrke foreldrestemmen inn i barnevernets praksis er det i 2019 opprettet en egen stilling som
forelderkoordinator. Denne skal ha ansvar for oppfølging og drift av erfaringsformidlere fra foreldregruppen, men
skal også arbeide med oppfølging av foreldre som er blitt fratatt omsorgen for sine barn. Erfaringsformidlere fra
foreldregruppen deltar i internopplæring og utviklingsarbeid i barneverntjenesten og gir bidrag til i utdanningene
på universitetet.

En kompetent barneverntjeneste
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I forbindelse med et dialogmøte mellom kommuneledelsen og Fylkesmannen i mai 2019, ble det foretatt en
risikoanalyse av kvalitetsutfordringene i barneverntjenesten. Dialogen konkluderte med en felles forståelse av at
kvaliteten på de fleste områder var tilfredsstillende, men at tjenesten er presset på kapasitet. Det er fortsatt
utfordringer i overganger mellom avdelinger, og oppfølgingen av hjelpetiltak er ikke god nok. Derfor ble det
besluttet sommeren 2019 en organisatorisk endring av tjenesten, som innebærer felles ledelse for undersøkelse og
hjelpetiltak. Omorganiseringen blir evaluert sommeren 2020, og erfaringene første halvår viser at endringen har
hatt positiv effekt.
2019 har vært et år preget av planlagte endringer. Etablering av nye Stavanger har medført overtakelse av
oppgaver og ansvar for tidligere Finnøy og Rennesøy. Det er videre lagt ned et omfattende arbeid med å planlegge
flytting av barneverntjenesten til nye lokaler i Hermetikkgata 5 i januar 2020.

Et likeverdig barnevern

Fra høsten 2019 har barneverntjenesten opprettet et prøveprosjekt med å ansette en minoritetsrådgiver.
Vedkommende har høsten 2019 gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot foreldre med minoritetsbakgrunn
om deres erfaringer i møtet med barneverntjenesten. 157 informanter fordelt på 15 land har deltatt i undersøkelsen.
Funnene skal danne grunnlaget for videre arbeid med å øke minoritetsfamiliers tillit til barnevernet.
Minoritetsrådgiveren skal også videreføre og styrke brukerdialogen med innvandrermiljøer og organisasjoner, samt
bidra til at medarbeidere med innvandrerbakgrunn blir værende i tjenesten.

Barneverntjenesten og Stavangerskolen

Høsten 2019 startet arbeidet med å utforme en samarbeidsavtale mellom barneverntjenesten og Stavangerskolen.
Sentralt i dette står revidert nasjonal veileder for samarbeid mellom skole og barnevern. Avtalen innebærer blant
annet faste samarbeidsmøter, og at alle skoler vil få dedikerte kontaktpersoner i barneverntjenesten.

Økonomi

Regnskapsresultatet for 2019 viser et merforbruk på kr 6,8 mill. av en ramme på kr 260,8 mill., dette tilsvarer en
forbruksprosent på 102,6.
Barnevernsutgiftene vokste i 2019 som følge av kraftig klientvekst i 2018. Det har særlig vært bekymringsfull vekst i
utgifter til statlige tiltak (institusjon og familiehjem). Erfaringene med institusjonsopphold for unge med rus og
kriminalitet er ikke tilfredsstillende. Dette understrekes av flere nasjonale rapporter, blant annet fra Barneombudet.
Det har vært arbeidet aktivt med å etablere alternativer til institusjonsopphold, deriblant en styrking av tidlig
innsats i hjemmet. Som en konsekvens av vekst i plasserte barn, har det vært vekst i utgifter knyttet til lovpålagt
tilsyn av plasserte barn. Administrativ drift er i balanse.
Utover i 2019 har veksten flatet ut. Et eget økonomiprosjekt er etablert for å utrede tiltak som kan bidra til å snu
kostnadsveksten. Flere tiltak er også igangsatt i løpet av året, og det forventes å se effekt av disse inn i 2020.
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6 Helse og velferd

Helse og velferd har i 2019 jobbet med omstilling av hjemmetjenestene og utvidet Leve HELE
LIVET-satsingen til å omfatte nye grupper. Samtidig er det satset videre på nye
velferdsteknologiske løsninger som skal bidra til innbyggerne får tryggere, mer aktive og
selvstendige liv. Antall sosialhjelpsmottakere gikk ned i 2019, og færre nye trengte sosialhjelp.
Digital søknad om sosialhjelp ble innført i 2019.

6.1 Innledning

Leve HELE LIVET-satsingen utvidet

Arbeidet med nye og endrede tjenester, nye løsninger og andre måter å jobbe på – gjennom satsingen på Leve
HELE LIVET – fortsatte i 2019. Ved å understøtte brukernes vilje og evne til å mestre egen hverdag, utnytte ny
velferdsteknologi og etablere nye arbeidsmåter jobber kommunen målrettet for å utsette behovet for hjelp og
redusere behovet for institusjonsplasser.
I juni 2019 kom Rogaland Revisjons rapport «Kvalitet i tjenestene – eldreomsorg». Revisjonen fant flere indikasjoner
på at de overordnede brukerrettede målene med Leve HELE LIVET nås. Rapporten viste samtidig at det er
tidkrevende å implementere ny kunnskap og nye løsninger i en stor organisasjon, og at kommunen har
forbedringsområder knyttet til kompetanse, samhandling og variasjon i tjenesteutførelse.
I 2019 ble det klart at Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Rogaland ved Helsehuset har fått
oppdraget fra Helsedirektoratet om å være en del av det regionale støtteapparatet for eldresatsingen i
Stortingsmelding 15 – Leve hele livet.
I 2019 ble Leve HELE LIVET-satsingen utvidet til å omfatte innbyggere med utviklingshemning og andre
funksjonsnedsettelser. Ett av verktøyene som ble tatt i bruk, var positiv atferdsstøtte (PAS). I tillegg fortsatte
implementeringen av tankegangen i tjenestene for mennesker med psykiske lidelser og/eller
avhengighetsproblematikk, blant annet gjennom satsingen på Jæren Recovery College. Den nye aktivitetsmessen
«Kor går me?» ble den offisielle åpningen av Leve HELE LIVET-satsingen for personer med nedsatt funksjonsevne.
På aktivitetsmessene viser kommunen sammen med frivillige organisasjoner fram dag- og aktivitetstilbud for ulike
brukergrupper.
Flere fagplaner ble revidert i løpet av 2019. De nye planene legger premissene for nye omsorgsbygg og helse- og
velferdstjenestene de neste årene, med Leve HELE LIVET-tankegangen som grunnmur.

Omstillingen av hjemmetjenestene fortsatte

Omstillingsprogrammet for hjemmebaserte tjenester hadde stor aktivitet også i 2019, i en rekke delprosjekter.
Programmet har hatt som mål å vurdere mulige løsninger knyttet til bedre og mer effektiv organisering,
arbeidsdeling og samhandling mellom aktuelle aktører. Programmet ble avsluttet i sin nåværende form ved
utgangen av 2019.
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Delprosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati pågår ved Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester og
tilhørende helse- og sosialkontor og skal vare ut 2021. Friere faglighet og mindre byråkrati skal bidra til at brukerne
får bedre tjenester ved å sikre en helhetlig tilnærming med brukers mål i sentrum. Prosjektet har i 2019 arbeidet
med samhandlingsmetoder, vedtaksmaler og saksbehandlingsrutiner. Fra mai 2019 ble ny
budsjettfinansieringsmodell testet ut i prosjektet. Når den nye modellen innføres i alle fire virksomhetene innen
hjemmebaserte tjenester fra januar 2020, vil alle ABI-modellene (aktivitetsbaserte inntekter) i Stavanger kommune
være avviklet.

Økt bruk av velferdsteknologi og digitale løsninger

Stavanger kommune er godt i gang med implementeringen av velferdsteknologi. I 2019 ble flere nye løsninger
testet og tatt i bruk, blant annet sensorteknologi, kommunikasjonsverktøy og roboter. Løsningene bidrar til
effektivisering av arbeidsprosesser og trygghet for brukerne. Digital løsning for å søke om sosialhjelp kom på plass i
november 2018. Ved utgangen av 2019 ble 60 prosent av alle sosialhjelpssøknadene i Nav-kontorene levert digitalt
på Nav.no.

Færre mottar økonomisk sosialhjelp

Antallet sosialhjelpsmottakere er siden 2018 redusert med fire prosent. Tallet på nye sosialhjelpsmottakere har gått
ned med 23 prosent. For nye mottakere under 25 år er nedgangen på hele 34 prosent fra 2018, og antallet er
bortimot halvert de siste to årene. Etter flere år hvor tallet på langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt
har økt, er antallet nå på vei nedover. Utviklingen skyldes nedgangen i arbeidsledigheten. Fra juni 2019 ble
halvparten av barnetrygden til langtidsmottakere av sosialhjelp (til og med tredje barn) holdt utenfor ved
beregning av økonomisk sosialhjelp, for å gi familier i lavinntekt en bedre familieøkonomi.

En uke mot vold

I november 2019 i forbindelse med FNs internasjonale dag mot vold ble det gjennomført en kampanjeuke mot
vold. Uken mot vold har hatt som mål å synliggjøre kommunens tiltak mot vold i nære relasjoner, øke de ansattes
kompetanse på fagområdet og bidra til at flere utsatte for vold vet hvor de kan søke hjelp. I løpet av uken ble det
avholdt kurs og fagdag rettet mot ansatte i Stavanger kommune samt arrangementer rettet mot innbyggere i
Stavanger.
Flere med praksisplass etter omorganisering av intro-ordningen
I 2019 ble hele introduksjonsprogrammet, med unntak av grunnskole-, norsk- og samfunnsfagundervisning, lagt
inn under Flyktningseksjonens ansvarsområde. Oppfølging av den enkelte deltakers kvalifiseringsløp, kontakt med
arbeidsplasser og næringsliv samt tiltak som forbereder til yrkesdeltakelse, ble samlet under én ledelse.
Omorganiseringen har blant annet bidratt til at antall deltakere i introprogrammet som har fått praksisplasser, er
doblet.

Omstilling ved legevakten

Stavanger kommune bestilte i 2019 en evaluering fra en ekstern part etter en stor omstillingsprosess og betydelig
kostnadsvekst på Stavanger legevakt de siste årene. Mandatet var å se på dimensjonering av bemanning,
kompetansesammensetning, turnusplanlegging og en effektiv og rasjonell drift. Samtidig skal lovpålagte krav til
akuttmedisinske tjenester i et vertskommune-samarbeid ivaretas. Blant anbefalingene i rapporten som kom ved
årsskiftet 2019/2020, var bedre flyt i pasientforløpene på legevakten, prosessforbedringer i det administrative
arbeidet og styrket økonomistyring. I tillegg ble det anbefalt å gjennomføre organisatoriske tiltak for å rendyrke
akutt-tjenestene. Stavanger legevakt fikk i november et tilbygg i to etasjer som har avhjulpet situasjonen med for
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liten plass. I tillegg pågår arbeid med en mulighetsstudie om arealbehov, fremtidig lokalisering og samlokalisering
av akuttmedisinske funksjoner.

Forberedelser til kommunesammenslåing – Nye Stavanger

Forberedelsene til å bli en større kommune pågikk gjennom hele 2019. Totalomfanget av harmoniseringsoppgaver i
helse og velferd var stort, med mange berørte arbeidsprosesser. Helse og velferd i de tre kommunene omfattet
nærmere 20 ulike virksomhetsområder, der en eller flere virksomheter eller underenheter ble berørt av
kommunesammenslåingen. Tjenesteområdet har kommet i mål med de harmoniseringsoppgavene som ble
identifisert før sammenslåingen.

6.2 Helse- og sosialkontor
Leve HELE LIVET

Helse- og sosialkontorene har i 2019 tatt i bruk flere av tjenestene og tilbudene som er en del av Leve HELE LIVETsatsingen. Det varierer hvor langt de ulike kontorene har kommet med denne implementeringen. Dette er også
blant funnene i Rogaland Revisjons forvaltningsrevisjon «Kvalitet i tjenestene – Eldreomsorg» som kom i juni 2019.
Mot slutten av året endret dette seg tydelig, og andelen brukere som fikk opplæringstiltak, økte markant i tre av fire
distrikter. Cirka 490 brukere fikk hjelp i form av opplæringstiltak i 2019, noe som er tilnærmet likt antallet i 2018.
Det anslås likevel at flere brukere kunne hatt nytte av tjenestene knyttet til Leve HELE LIVET-satsingen.
Relasjonell kapasitet
Relasjonell kapasitet er evnen til å skape effektive samarbeidsrelasjoner om komplekse og dynamiske tverrfaglige
og tverrorganisatoriske oppgaver, når og hvor behovet oppstår.

I 2019 ble det prøvd ulike løsninger for samhandling med hjemmebaserte tjenester, sykehjem og fysio- og
ergoterapitjenesten. Hensikten har vært å nå målene for satsingen i fellesskap. Eksempler på løsninger er
tavlemøter, felles hjemmebesøk, listegjennomgang og utprøving av metoden relasjonell kapasitet.
Leve HELE LIVET-satsingen er utvidet til også å omfatte innbyggere med psykiske lidelser og/eller
avhengighetsproblematikk, ved å implementere recovery-orientert tilnærming som metode i arbeidet med disse
gruppene. Det arbeides med dette i flere av virksomhetene.
Bruk av velferdsteknologi
I 2019 ble rutiner for iverksetting og drift av velferdsteknologi ferdigstilt. Helse- og sosialkontorenes rolle og ansvar
er tydelig definert i disse.
Helse- og sosialkontorene har fått informasjon og opplæring i velferdsteknologiske løsninger for å få mer kunnskap
om hvilke brukere som kan ha nytte av disse, enten som et tillegg til, eller i stedet for tradisjonelle helse- og
omsorgstjenester.
I 2019 ble fallsensorer og dørsensorer koblet til den digitale trygghetsalarmen. Totalt fikk 14 personer dørsensor og
45 personer fallsensor i 2019.
Styrke koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
Prosjektet Styrke koordinerende enhet startet opp i august 2019 da prosjektleder ble ansatt, med påfølgende
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etablering av tverrfaglig og tverrsektoriell prosjektgruppe og styringsgruppe. Gjennom prosjektet skal helse- og
sosialkontorene sørge for at brukere med behov for omfattende og sammensatte tjenester i større grad opplever
helhetlige og koordinerte forløp, særlig gjelder dette overfor barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser.
Høsten 2019 er blitt brukt til innsiktsarbeid; dialogsamlinger, workshop samt intervju med brukere, pårørende og
ansatte i aktuelle virksomheter i Helse og velferd og Oppvekst og utdanning.
Gode pasientforløp
I 2019 ble det startet opp tavlemøter for alle helse- og sosialkontorene på etterbehandlingsavdelingen på
Haugåstunet sykehjem. Dette har bedret samhandlingen, gitt mer effektive forløp, og bidratt til økt fokus på «hva
som er viktig for pasienten» for at de skal kunne klare seg bedre når de reiser hjem. I tillegg samarbeider helse- og
sosialkontorene bedre på tvers av kontorene for å sikre god utnyttelse av ledige korttids sykehjemsplasser. Dette
har ført til en betydelig reduksjon i andelen pasienter som blir liggende utskrivningsklare på sykehuset. I desember
2018 lå 28 prosent av ferdigmeldte pasienter over fristen for utskrivningsklare, i desember 2019 var andelen kun 12
prosent.

Friere faglighet og mindre byråkrati

Det treårige prosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati involverer Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor og
Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester. Den forberedende fasen pågikk høsten 2018 og i starten av 2019, og fra
1. april har prosjektet hatt egen prosjektleder i 50 prosent stilling. Relasjonell kapasitet ble benyttet som metode
for å kartlegge og forbedre samhandlingen mellom helse- og sosialkontoret og hjemmesykepleie/miljøtjenesten i
tråd med intensjonen i prosjektet. Vedtaksmal og saksbehandlingsrutiner er forenklet og tydeliggjør i større grad
sammenhengen mellom brukers mål og tildeling av tjenester.
Ny finansieringsmodell for hjemmebaserte tjenester har blitt prøvd ut som en del av prosjektet. Modellen legger til
rette for at tjenesteutøverne står friere til å tilpasse tjenesten til variasjoner som oppstår i brukers behov.

Avlastning

I løpet av året har det vært stor etterspørsel etter avlastning, noe som periodevis har resultert i venteliste. Tre av de
fire plassene for akutt midlertidig avlastning (AMA) har stort sett vært i bruk hele året. 93 familier har mottatt
avlastning i kommunale avlastningsboliger, og 24 familier har mottatt avlastning fra privat leverandør.
I november 2019 vedtok kommunestyret å ikke videreføre ordningen om fritt brukervalg på avlastning i bolig for
barn og unge, når gjeldende avtale utløper.

Heldøgns bo- og omsorgstjenester fra privat leverandør

Etter gjennomført konkurranse om rammeavtale for kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester for voksne med
alvorlig psykisk sykdom, psykisk utviklingshemming og/eller rusmiddelavhengighet ble ny avtale iverksatt 1. mai
2019. Anbudet omfattet også barnebolig, med avtale gjeldende fra 1. april 2019. Rådmannen følger utviklingen av
kjøp av tjenester, og hovedregelen er at kjøp skal skje midlertidig. Ved utgangen av året hadde kommunen avtale
om 14 kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester med privat leverandør.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Antallet personer med brukerstyrt personlig assistanse økte fra 74 personer i desember 2018 til 82 i desember 2019.
Denne økningen var i hovedsak hos private leverandører. Ved utgangen av året hadde omtrent 60 prosent av
brukerne av BPA privat leverandør.
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Betalingsplikt for alle utskrivningsklare pasienter
Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter med somatiske lidelser ble innført som en del av
samhandlingsreformen. Betalingsplikt for pasienter innen rus og psykisk helse ble innført fra 1. januar 2019. Antallet
pasienter som har vært utskrivningsklare og ventet på tjenester fra kommunen, har gjennom året beveget seg fra 12
til 3. Den største utfordringen har vært at behovet for bofellesskap med heldøgns bemanning på
utskrivingstidspunktet ikke har samsvart med tilgjengelige plasser. Gjennom høy prioritet av utskrivningsklare i alle
ledd i kommunen har en klart å få ned antallet. Arbeidet med å innarbeide gode samarbeidsrutiner rundt
utskrivningsklare innen rus og psykisk helse fortsetter i 2020.

Økonomi

Regnskapsresultatet for helse- og sosialkontorene viser et samlet merforbruk på kr 29,3 mill. av en budsjettramme
på kr 575,6 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 105,1.
Budsjettavvik er relatert til kjøp av bolig-, avlastning-, og BPA tjenester fra private leverandører, samt betalingsplikt
for utskrivningsklare pasienter, både innen somatikk og psykisk helse. De viktigste årsakene til det negative
resultatet knytter seg til økningen i antall brukere som mottok BPA tjenester fra privat leverandør, samt
merkostnader til betaling for utskrivningsklare pasienter.
Utgifter til BPA-tjenester fra de private leverandørene økte med ca. 40 %, fra kr 37 mill. til kr 52 mill. Kostnadsvekst
skyldes økning i antall brukere som mottar BPA fra privat leverandør. Kostnadene knyttet til utskrivningsklare
pasienter innen somatikk gikk ned med kr 2,5 mill. i 2019, fra kr 12,5 mill. til kr 10 mill. Fra 2019 ble det innført
betalingsplikt også for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Utgifter knyttet til disse pasientgruppene kom på kr 6 mill. Til sammen økte kostnadene til utskrivningsklare
pasienter med 26 %, fra kr 12,7 mill. i 2018 til kr 16 mill. i 2019.
Administrasjonen inkludert klientutgifter, samt den kommunale tjenesteproduksjonen gikk i balanse i 2019. Den
viktigste årsaken til at den kommunale tjenesteproduksjonen gikk i balanse i 2019 er reduksjon i antall vedtakstimer
av tjenesten pleie i hjemmet. Fra 2018 til 2019 har tjenesten pleie i hjemmet hatt en reduksjon i antall timer på 7 %,
som igjen fører til lavere utbetalinger fra helse- og velferdskontorene til hjemmebaserte tjenester. Samtidig har
utgiftene til tjenestene personlig assistent, omsorgslønn og støttekontakt økt med totalt kr 7,5 mill. fra 2018, en
vekst på 20 %.
Det ble vedtatt i 1. tertialbehandling å øke inntektsbudsjettet som gjelder refusjon for særlig ressurskrevende helse
og omsorgstjenester påløpt i 2019 med kr 36,2 mill. Det er naturlig at deler av denne merinntekten sees i
sammenheng med merforbruket på helse- og sosialkontorene. Kjøp av tjenester fra private leverandører har økt i
2019 som følge av flere nye brukere med omfattende bistandsbehov, og forsinkelser i ferdigstilling av nye
bofellesskap for brukere med behov for ressurskrevende tjenester.

6.3 Helsehuset
Implementering av velferdsteknologi

Avdeling for velferdsteknologi hos helsehuset er godt i rute med implementering av Handlingsplan for
velferdsteknologi 2018–2022 . I 2019 startet utrullingen av sensorteknologi tilknyttet kommunens eksisterende
trygghetsteknologi. Dette er sensorer som varsler brann, fall og vandring. Blidensol sykehjem har for eksempel fått
montert sensor på alle rommene i en avdeling. Sensoren varsler personalet eksempelvis om fall og uteblivelse etter
toalettbesøk, og bidrar til økt sikkerhet for personer med langt framskreden demens.
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Digital kalender og kommunikasjonsverktøy er tatt i bruk i ett bofellesskap, og erfaringer derfra skal brukes i andre
bofellesskap.
Kommunen har anskaffet 4000 digitale røykvarslere som er tilbudt brukere av trygghetsalarmer. I 2019 startet
kommunen også prosessen med å anskaffe 2400 e-låser som erstatning for nøkkelboksene som brukes i dag.
Alle sykehjem har fått tilbud om robotvaskere. I løpet av 2019 ble over 100 pasientrom vasket av en robot, og dette
tallet er raskt økende. I tillegg har avdelingen prøvd ut flere andre hjelpemidler; spiserobot, skje som motbalanserer
skjelving og digitale aktiviseringsbrikker.

Smart helse hjemme

I 2019 har et smartby-prosjekt brukt erfaringer fra utprøvingen av avstandsoppfølging i prosjektet God Helse
Hjemme for å teste helsetjenester gjennom digitale løsninger. Det er gjort forsøk på å ta i bruk Skype for business
som verktøy for videokonsultasjoner. Utprøvingen viser at Skype for business egner seg godt til dialog mellom
helsepersonell og med friske tjenestemottakere, men det er ikke brukervennlig overfor de mer skrøpelige
tjenestemottakerne. Det er utarbeidet en prosedyre for bruk av Skype for business som verktøy for
videokonsultasjon.

Mestringskurs og «Vite mer om»-foredrag

Psykologtjenesten for voksne har gjennomført flere typer mestringskurs med målgruppe voksne med lette til
moderate psykiske helseplager. På gruppenivå ser en at deltakerne rapporterer at symptomene letter betydelig,
samt at de til dels fungerte bedre i dagliglivet. Psykologtjenesten har etablert ukentlige «Vite mer om»-foredrag i
samarbeid med frisklivssentralen. «Vite mer om»-foredrag er tilbud til en større gruppe innbyggere – innbyggere
som venter på andre tilbud ved helsehuset, som har risiko for å utvikle helseplager og innbyggere som ønsker å
forebygge uhelse. Tilbudet bidrar til bedre kunnskap om gode helsevalg, og omfatter også verktøy for å forebygge
og redusere uhelse.

Frisklivstilbudet utvidet

Frisklivssentralen har i 2019 blitt mer tilgjengelig. Ventetiden er redusert gjennom kortere og hyppigere samlinger
for innbyggerne og etablering av «drop in»-tilbud. Dette har også ført til at flere innbyggere kan benytte seg av
tilbudet. «Vite mer om»-foredrag er gjennomført i samarbeid med psykologtjenesten for voksne.
Det er etablert flere frivillige aktiviteter som innbyggere i bydelene kan benytte seg av. «Trening med mening» er et
samarbeid med byens frivillighetssentraler. Innbyggere som ønsker å være en ressurs for å drive treningsaktiviteter i
bydelene, får veiledning og oppfølging av treningspedagog ved helsehuset.
Prosjektet «Litt for mye, litt for ofte» er innfaset i drift i 2019, etter en treårig prosjektperiode med tilskudd fra
Helsedirektoratet. Gjennom «Litt for mye – litt for ofte» får personer som er bekymret for sitt eget eller pårørendes
alkoholbruk, tilbud om samtaler. Tilbudet har gitt mestringstro og har ført til at noen av brukerne har endret
alkoholvaner.

Utprøving av ambulant rehabilitering

Utprøving av interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART) startet i mars 2019. Alle de 18 kommunene i
Helse Stavangers nedslagsfelt deltar i prosjektet. Stavanger kommune er tildelt opptrappingsmidler for habilitering
og rehabilitering, skjønnsmidler og innovasjons- og kompetansemidler fra Fylkesmannen for å gjennomføre
utprøving av modellen. IKART bistår fagpersoner i kommunene med klinisk oppfølging av brukere på individnivå,
kompetanseheving på kommunenivå og god samhandling mellom kommunene og Helse Stavanger HF.
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Fra oppstarten til utgangen av året har 31 brukere fra 10 ulike kommuner fått tilbud fra IKART.

Flytting av sykepleieklinikken

Sykepleieklinikken ble organisert i to enheter og desentralisert fra Helsehuset til Hundvåg og Storhaug og Eiganes
og Tasta hjemmebaserte tjenester. På den måten er sykepleieklinikken tilgjengelig nærmere der innbyggerne bor.
Fordelingen mellom tiltak på klinikken og tiltak i hjemmebaserte tjenester er forenklet, og samhandling internt i
hjemmetjenesten er styrket.

«Pårørendekoordinator» – erfaringene videreformidlet

Helsehusets erfaringer fra prosjekt «Pårørendekoordinator» har blitt videreformidlet til aktuelle virksomheter innen
helse- og velferdsområdet. Pårørende kan delta på kurs i regi av frisklivssentralen og psykologtjenesten for voksne.
Særlig aktuelt er mestringskurs for voksne hos psykologtjenesten.

Kommunikasjon og formidling av tilbud

Helsehuset har i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen utviklet nettsidene til helsehuset. Helsehusets
facebookside har 4500 følgere. Her får innbyggere som er i kontakt med helsehuset oppdatert informasjon om
aktuelle kurs, gruppetilbud og foredrag.
Tilbudet «Litt for mye, litt for ofte» har vært annonsert i alle utgavene i bydelsavisene i 2019.
Det er etablert et arbeidslag på helsehuset som består av ansatte som arbeider med kommunikasjon av
tjenestetilbudene. I løpet av 2019 har det vært flere avisartikler hvor innbyggere har formidlet effekten av å delta på
forebyggende aktiviteter, blant annet prosjektet «Spisevenn» i regi av Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester og «Aktiv kompis» i regi av frisklivssentralen. TV-vest laget en reportasje fra forebyggende
hjemmebesøk sitt arrangement for byens 75-åringer.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Helsehuset viser et merforbruk på kr 1 mill. av en budsjettramme på kr 23,6 mill. Dette
tilsvarer en forbruksprosent på 104,1. Tjenesteproduksjonen ved Helsehuset er sammensatte av eksternt finansierte
prosjektmidler og kommunale budsjettmidler. Merforbruket må ses i lys av dette.

6.4 Alders- og sykehjem
Ramsvighagen senter for demens

I bystyrets møte i november 2017 ble det vedtatt å bygge om og utvide Ramsvigtunet sykehjem, bofellesskap og
omsorgsboliger til et senter for demens med minimum 90 plasser. Romprogrammet ble vedtatt i februar 2019. Det
ble lyst ut konkurranse for prosjekteringen med planlagt oppstart i september. Byggingen av et nytt senter for
personer med demens på dette området forutsatte riving av omsorgsboligene. De som bodde der måtte flytte. Alle
har fått hjelp til å finne et nytt sted å bo. Den siste beboeren flyttet ut i august. Mot slutten av 2019 ble det klart at
det nye politiske flertallet ønsket å avslutte prosjektet med et senter for demens i Ramsvighagen til fordel for en
større økning av sykehjemsplasser.
Ramsvigtunet sykehjem startet i 2019 planlegging av kompetanseheving for alle ansatte på demens. En
arbeidsgruppe ble etablert med representanter fra kommunens kompetansemiljø for demens på Blidensol
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sykehjem, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmebaserte tjenester (USHT) og tillitsvalgte. SESAM, Nasjonal
kompetansetjeneste for aldring og helse og Universitetet i Stavanger ble også engasjert, for å bidra med
kompetanse og nyere forskning på området. Dette arbeidet er satt på vent inntil videre.

Kafédrift på Lervig sykehjem

Sjøsiden kafé på Lervig sykehjem drives som et samarbeid mellom sykehjemmet og Arbeidstreningsseksjonen. Fire
arbeidstakere som deltar i et kommunalt forsøk med VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeidsplass) arbeider i kafeen.
Stavanger kommune mottar statlig tilskudd til tiltaket ut 2020. Arbeidstreningsseksjonen følger opp
arbeidstakerne i samarbeid med daglig leder i kafeen som er tilsatt ved sykehjemmet. Målet er at arbeidstakerne
skal oppleve trygghet og mestringsfølelse i et arbeidsfellesskap. Kafeen er godt besøkt, og et positivt innslag på
sykehjemmet og i bydelen.

Domkirken sykehjem inn i Lervig

I oktober var beboere og ansatte på Domkirkens sykehjem på plass i 6. etasje på Lervig sykehjem etter en
virksomhetsoverdragelse mellom Stiftelsen Domkirken sykehjem og Stavanger kommune. Med innflyttingen er alle
plassene på Lervig sykehjem i bruk. Dagsenteret på Domkirken sykehjem flyttet også over til Lervig sykehjem i
slutten av september.

Leve HELE LIVET inn i sykehjem

Leve HELE LIVET-tankegangen gjelder også i sykehjem, og da særlig for brukere med korttidsopphold. Arbeidet
med gode pasientforløp er en del av Leve HELE LIVET-satsingen. Dette arbeidet fortsatte i 2019 for å sikre gode
overganger mellom sykehus, sykehjem og hjem. En tverrfaglig arbeidsgruppe har gjennomført en systematisk
kartlegging av brukere på korttidsopphold. De har kartlagt hva som må settes i gang i hjemmetjenesten tidlig i
forløpet, for å bedre overgangen og øke brukernes selvstendighet og mestring. Målet er at brukeren kan komme
raskere hjem.
I 2019 startet etterbehandlingsavdelingen på Haugåstunet sykehjem opp med tavlemøter sammen med helse- og
sosialkontorene og fysio- og ergoterapitjenesten. Tavlemøtene har økt oppmerksomheten på hva som er viktig for
brukerne så de klarer seg bedre når de reiser hjem. Tavlemøtene fungerer som et redskap for å sikre tverrfaglige
vurderinger av brukerne. De ansatte som har deltatt opplever at de jobber mot felles mål. I tillegg har helse- og
sosialkontorene fått bedre utnyttelse av ledige korttidsplasser gjennom bedre samhandling på tvers av kontorene.

Innovasjonspartnerskap

Som første kommune i Norge har Stavanger kommune sammen med Innovasjon Norge, Direktoratet for forvalting
og IKT og Leverandørutviklingsprogrammet testet anskaffelsesprosedyren for innovasjonspartnerskap. Stavanger
kommune inngikk i 2018 partnerskapskontrakt med to leverandører om utvikling av en aktiviseringsrobot og en
smartrullator med brukertilpassede applikasjoner. Målet var at produktene skulle gjøre brukere på korttidsopphold i
sykehjem mer fysisk aktive og selvhjulpne.
Utviklingen av roboten og smartrullatoren ble ferdig våren 2019. I november inngikk Stavanger kommune
rammeavtale med Innocom AS om kjøp av aktiviseringsrobot. Kommunen har bestilt fem roboter som skal tas i bruk
på Haugåstunet sykehjem.

Utprøving av legemiddelkabinett i sykehjem

I 2019 ble det utarbeidet konkurransegrunnlag for et elektronisk legemiddellager og lagerstyringssystem til
utprøving i to sykehjem, Slåtthaug sykehjem og Lervig sykehjem. Dette skal gi sikker lagring av legemidlene og

125

oversikt over lagerbeholdningen til enhver tid. Legemiddelkabinettet kobles direkte til pasientjournalsystemet
CosDoc. Uttak av enkeltdoser vil bli registrert fortløpende og bestilling av nye medisiner vil skje automatisk. I tillegg
blir det mulig å ta ut rapporter på lagerstatus, mottak og forbruk. Konkurransegrunnlaget er klart til utlysing, men
arbeidet er midlertidig satt på vent på grunn av ustabilitet i CosDoc.

Ernæring og måltider

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 skal bidra til å redusere pasientskader i Norge.
Ved hjelp av målrettede tiltak på utvalgte områder jobbes det systematisk med forbedringsarbeid. Et av områdene
er ernæring. Pasientsikkerhetsprogrammet jobber mot kommunene gjennom utviklingssentrene for sykehjem og
hjemmetjenester (USHT).
I 2018 og 2019 har USHT arrangert læringsnettverk for forebygging og behandling av underernæring i alle aldersog sykehjemmene. I tillegg til fem samlinger med opplæring, foredrag og erfaringsdeling, har virksomhetene fått
veiledning. Hver virksomhet har i løpet av året utarbeidet rapport med status for arbeidet. Arbeidet med
forebygging og behandling av underernæring fortsetter i 2020.

Personsentrert omsorg
VIPS-modellen
V-verdi uavhengig av alder eller kognitive ressurser
I-individuelt tilrettelagt omsorg
P-perspektivet til personen med demens
S-sosialt miljø der personen med demens er en del av fellesskapet

Kommunens demensplan for perioden 2017-2020 bygger på filosofien om personsentrert omsorg. Denne
omsorgsfilosofien skal ivareta verdigheten til personer med hukommelsessvikt og demens. I 2019 har
kompetansesenteret på Blidensol sykehjem gitt undervisning i personsentrert omsorg etter VIPS-modellen til
ansatte på flere sykehjem og i bofellesskap for personer med demens. Tilbudet om opplæring i personsentrert
omsorg vil fortsette som et løpende tilbud, og det vil bli utvidet til hjemmebaserte tjenester i 2020.

Endret rehabiliteringstilbud i Spania

Rehabiliteringstilbudet i Altea, Spania, ble redusert fra seks til fire plasser i 2019. Reduksjonen har ikke ført til lenger
ventetid for brukerne.

Økonomi

Regnskapsresultatet for området alders- og sykehjem viser et merforbruk på kr 4,5 mill. av en budsjettramme på kr
888 mill., inkludert aktivitetsbaserte inntekter for dagsenter eldre. Det tilsvarer en forbruksprosent på 100,5.
Budsjettrammen omfatter kommunale og private ideelle alders- og sykehjem, rehabiliteringsplassene i Spania samt
ett konkurranseutsatt sykehjem som driftes p.t. av Attendo velferd AS.
I 2019 satte kommunedirektøren inn ett tverrfaglig team fra fag-, økonomi og HR-stab som har bistått lederteamet i
virksomheter med merforbruk utover +/-3%. Dette arbeidet har pågått hos Lervig sykehjem, Slåtthaug sykehjem og
Rosendal sykehjem. Både ved Lervig sykehjem og Slåtthaug sykehjem har man i 2019 redusert merforbruket i
forhold til 2018, men arbeider fremdeles med å tilpasse driften til budsjettrammen. Ved Rosendal sykehjem er
driften i løpet av 2019 kommet i balanse.
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En forklaring på økningen i lønnsutgiftene er både at det har vært krevende å rekruttere sykepleiere og at høyt
sykefravær medfører dyre løsninger som innleie av ekstern vikar. I 2019 fortsetter det høye nivået på utgifter knyttet
til ekstern vikar for de kommunale sykehjemmene. Økningen på ekstern vikar er på 18 %, tilvarende kr 2,6 mill., i
forhold til samme periode i 2018.
Utgiftsnivået knyttet til den variable ekstraressursen, også kalt variable pakker (budsjettmidler som følger brukere
med omfattende hjelpebehov) har i 2019 vært høyt og økte mye mot slutten av året. Resultatet ble at det ble brukt i
gjennomsnitt 60 pakker hver måned mot 58 som var avsatt i budsjettet.
Utgiftsposten som skal dekke kostnader til smitte, sonde og dyre medisiner har økt i hele 2018, og budsjettet ble
derfor styrket i 1. tertial 2019 med kr 2 mill. Årsaken til økningen skyldes i stor grad en økning av pasienter som
kommer fra sykehus med smitte i tillegg til dyrere medisiner. Dette nivået er videreført i Handlings- og
økonomiplanen for 2020-2023.
Inntektsbudsjettet knyttet til egenbetaling for alders- og sykehjem ble økt med kr 9 mill. i 1. tertial og dette gjorde
at resultatet i 2019 ble tilnærmet balanse. En oppjustering av inntektsbudsjettet, kr 12 mill., er innarbeidet i budsjett
2020.

6.5 Hjemmebaserte tjenester
Omstillingen av hjemmetjenestene fortsatte

Omstillingsarbeidet i hjemmebaserte tjenester fortsatte i 2019. Arbeidet har vært organisert som et program med
en rekke delprosjekter. Programmet har hatt som mål å vurdere mulige løsninger knyttet til bedre og mer effektiv
organisering, samt arbeidsdeling og samhandling mellom aktuelle aktører. Omstillingsprogrammet ble avsluttet i
sin nåværende form ved utgangen av 2019.
Delprosjektet Sammen om bruker har som mål å definere og tydeliggjøre ansvarsområdene, ansvarsoppgavene og
rollefordelingen mellom hjemmesykepleie, miljøtjeneste og praktisk bistand. Høsten 2019 kartla prosjektet
samhandling, overlappende tjenester og i hvilken grad de ulike avdelingene hadde felles tilnærming og kjennskap
til brukers mål. Resultatene fra kartleggingen brukes aktivt i videre arbeid både i de enkelte avdelingene og i
prosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati.
For å få et større og mer robust kompetansemiljø ble tilbudet og driften av sykepleieklinikken flyttet fra Helsehuset
til to av virksomhetene i hjemmebaserte tjenester våren 2019 – Eiganes og Tasta og Hundvåg og Storhaug
hjemmebaserte tjenester.
Delprosjektet Kompetanse i hjemmebaserte tjenester startet høsten 2019 arbeidet med å utarbeide en strategisk
kompetanseplan og bygge struktur for digitaliserte opplæringsplaner. For å kunne levere helsetjenester i tråd med
strategiplanen må ansatte få en mer veiledende og motiverende rolle. De må kommunisere og samhandle med
tjenestemottakerne på en måte som motiverer brukerne til å hente fram egne ressurser. Dette krever ny kunnskap
og nye måter å arbeide på. I tillegg vil økt antall yngre brukere med komplekse problemstillinger, flere eldre og
tidligere utskrivninger fra spesialisthelsetjenester gjøre det nødvendig å sikre god nok kompetanse innen
hjemmetjenestene.

Ny finansieringsmodell prøvd ut

Ny budsjettfinansieringsmodell for hjemmebaserte tjenester ble ferdig våren 2019. Modellen innebærer at vedtatt
budsjettramme blir fordelt mellom virksomhetene etter en forenklet modell. Finansieringen av størstedelen av
aktivitetene i virksomhetene vil dermed komme som budsjettildeling og ikke som ABI (aktivitetsbaserte inntekter)
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som tidligere. Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester har fra mai 2019 testet ut modellen i forbindelse med
prosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati . Fra januar 2020 skal finansieringsmodellen tas i bruk i alle fire
virksomhetene innen hjemmebaserte tjenester.

Friere faglighet og mindre byråkrati godt i gang

Delprosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati pågår ved Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester og
tilhørende helse- og sosialkontor og skal vare ut 2021. Friere faglighet og mindre byråkrati skal bidra til at brukerne
får bedre tjenester ved å sikre en helhetlig tilnærming med brukers mål i sentrum. Prosjektet har i 2019 brukt
metodikken for å kartlegge og forbedre samhandlingen mellom helse- og sosialkontoret, hjemmesykepleien og
miljøtjenesten. Vedtaksmaler og saksbehandlingsrutiner er forenklet, og felles hjemmebesøk for nye
tjenestemottakere er prøvd ut.

Leve HELE LIVET

Hverdagsmestring har blitt tatt i bruk i virksomhetene i ulik grad. Noen helse- og sosialdistrikter har i større grad
implementert denne måten å jobbe på enn andre. Dette er også blant funnene i Rogaland Revisjons
forvaltningsrevisjon «Kvalitet i tjenestene – Eldreomsorg» som kom i juni 2019. Mot slutten av året endret dette seg
tydelig. Andelen brukere som fikk opplæringstiltak økte markant i tre av fire distrikter. Cirka 490 brukere fikk hjelp i
form av opplæringstiltak i 2019, noe som er tilnærmet likt antallet i 2018.
Samtidig er det en trend at stadig flere brukere slutter med hjemmesykepleie i løpet av året. I 2019 ble 1700
tjenester avsluttet, mot 1490 i 2017. Dette er en økning på 14 prosent i løpet av de to siste årene. Dette kan tyde på
at hjemmesykepleien har blitt bedre på å avslutte en tjeneste for brukere som klarer seg uten, for å frigi ressurser til
nye brukere med behov for tjenester.

Endret samarbeid på tvers

I 2019 ble rutinene for samarbeid mellom fysio- og ergoterapitjenesten og hjemmesykepleien endret i tråd med
evalueringer gjort i 2018. Samarbeidsformen er endret til dialog direkte mellom primærkontakt i hjemmesykepleien
og fysioterapeut eller ergoterapeut. Fagpersonene gjør i fellesskap en vurdering av behovet for samhandling ut fra
brukernes behov. Dersom et felles hjemmebesøk med bruker er hensiktsmessig, blir dette gjennomført. En slik
samhandling tilrettelegger for individuelle tilpasninger knyttet til brukers behov, og en faglig frihet med tillit til at
fagpersonene som kjenner bruker best, tar den beste beslutningen i hver enkelt sak. Samtidig legger rutinen vekt
på at i alle saker der flere faggrupper er inne, må omfang og form på samhandlingen vurderes.

Effektivisering ved hjelp av teknologi fortsatte

I løpet av 2019 ble det tatt i bruk dørsensor og fallalarm, som er koblet til løsningen for digital trygghetsalarm, til
brukere som bor i eget hjem. I tillegg har alle med trygghetsalarm fått tilbud om brannvarsler med direkte varsling
til brannvakten via kommunens responssenter. Arbeidet med monteringen av brannvarslerne startet senhøsten
2019.
Samtidig med innføring av nye løsninger har kommunen arbeidet med å utvide bruken av elektroniske
medisindispensere, digitale tilsyn og mobil trygghetsalarm til praktiske oppgaver, i tråd med innsatsområdene og
prioriteringene i Handlingsplan for velferdsteknologi 2018-2022 .
Planen var at logistikkprogrammet Spider , et system for automatisk optimering ved planlegging av
hjemmetjenestenes arbeidslister, skulle være i ordinær drift i alle virksomhetene i løpet av 2019. På grunn av
utfordringer knyttet til oppgradering av CosDoc ble innføringen forsinket, og Spider ble kun tatt i bruk i to av
virksomhetene. Innføringen av Spider i de to resterende virksomhetene er planlagt gjennomført våren 2020.
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Samlokalisering i nye lokaler

Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester flyttet inn i nye lokaler i Gunnar Warebergs gate 5 høsten 2019. Alle
avdelingene i virksomheten ble dermed samlokalisert.
Tilrettelegging av lokaler for samlokalisering av Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester startet våren 2019.
Ombygging og utvidelse av avdeling Hillevågs eksisterende lokaler i Torgveien 15 blir ferdigstilt i begynnelsen av
2020, og innflyttingen gjennomført for alle avdelingene innen utgangen av mars 2020.

Økonomi

Regnskapsresultatet for tjenesteområdet hjemmebaserte tjenester viser et merforbruk på kr 11,17 mill. av en samlet
budsjettramme (inkl. ABI-inntekter) på kr 459 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 102,6. Alle de fire
virksomhetene innenfor hjemmebaserte tjenester går med merforbruk, men merforbruket er av varierende
størrelse.
Hjemmesykepleien og helse- og sosialkontorene (HSK) gikk gjennom samtlige vedtak høsten 2018 for å justere
vedtakstimer etter behov. Det resulterte i en betydelig reduksjon i antall innvilgede timer med hjemmesykepleie.
Inntektene til hjemmesykepleien falt fort, mens lønnsutgiftene var mer stabile. Omstilling tar tid, og virksomhetene
gikk inn i 2019 med en bemanning som var høyere enn behovet.
Kritiske feil som vedvarte i flere måneder etter overgang til ny multidoseleverandør ved årsskiftet 2018/2019, og
store problemer med Elektronisk pasientjournal-systemet gjennom året førte til stort behov for ressurser og
overtid, som gjorde omstillingen svært vanskelig. To virksomheter samlokalisert sine avdelinger, og flytteprosessen
har vært tidkrevende.
Virksomhetene har ikke klart å hente inn merforbruket i løpet av 2019, men har jobbet med å komme ned på riktig
nivå til inngangen av 2020.
Hjemmesykepleien og Miljøterapeutiske enheter står for merforbruket i virksomhetene, mens øvrige tjenester gikk
med et samlet mindreforbruk. Bydekkende tjenester som Nattpatruljen og Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
trakk opp med et mindreforbruk på kr 2,2 mill.

6.6 Bo og aktivitet psykisk helse (BOA psykisk helse)
Felles faglig grunnlag

I 2019 har bo og aktivitet psykisk helse fortsatt arbeidet med å innføre en recovery-orientert praksis. Virksomheten
har et godt samarbeid med Jæren Recovery College, der både beboere og ansatte har deltatt på kurs sammen. Det
er gjennomført veiledning om recovery-orientert praksis i ledergruppen, i tillegg til utprøving av ulike veiledningsog refleksjonsverktøy. Alle bofellesskapene har minst ett forbedringsprosjekt som er recovery-orientert, og
prosjektene følges opp med kvartalsvis rapportering. Dette har bidratt til mange ulike tiltak i hver bolig, blant annet
at flertallet av bofellesskapene har innført brukers valg av primærkontakt.
Virksomheten har også gjennomført et kvalitetsforbedringsarbeid knyttet til tiltaksplaner. Alle planene skal ha et
område som heter «Hva er viktig for deg?», der dette blir kartlagt og fulgt opp i tiltaksplanen. Virksomheten har i
tillegg ansatte som tar videreutdanning i recovery-orientert tilnærming.
God utnyttelse av plassene
Sammen med helse- og sosialkontorene og boligkontoret har virksomheten lagt 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
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sirkulasjon av plassene i bofellesskapene. I løpet av 2019 har 22 personer flyttet ut av leiligheter i bofellesskapene.
Tallet dekker både de som trenger et botilbud med et høyere omsorgsnivå i virksomheten, og de som har flyttet ut
fordi de klarer seg uten tjenestene i bofellesskapet. Det har også vært mulighet for å flytte ut i egen bolig med
fortsatt oppfølging fra bofellesskapet ved behov («satellittleilighet»), men dette har i liten grad vært benyttet i 2019.

Sentral koordinatorfunksjon inn i drift

I 2017 ble det opprettet en prosjektstilling som sentral koordinator for tildeling av ledige leiligheter i bofellesskap og
barne- og ungdomsboliger. Prosjektet ble evaluert i 2019, og tilbakemeldingene var overveiende positive. Med en
samlet oversikt over alle som venter på bolig og god kjennskap til alle bofellesskapene, kan sentral koordinator
gjøre en helhetlig vurdering i tildelingene. I 2019 ble ordningen tatt inn i fast drift, organisatorisk plassert i helse og
velferds fagstab.

Planlegging av nye bofellesskap

I begynnelsen av 2019 overtok virksomheten ansvaret for en avdeling fra en annen kommunal virksomhet. Mot
slutten av 2019 overtok virksomheten også ansvaret for et bofellesskap som tidligere har vært drevet av en privat
leverandør. Et hus med fem leiligheter ble bygget om for beboere og ansatte. Bo og aktivitet psykisk helse hadde
ved utgangen av 2019 17 bofellesskap og et enetiltak med til sammen 171 boenheter.
To bofellesskap har vært under planlegging og oppføring i 2019, men med planlagt drift fra 2020 – det ene et
botiltak med fire plasser og det andre nytt ROP-bofellesskap i Rennesøy kommune. BOA psykisk helse ble høsten
2019 involvert i planleggingen knyttet til dette bofellesskapet, i og med at bofellesskapet overføres til virksomheten
ved kommunesammenslåingen.

Plan for psykisk helsearbeid 2019-2023

Plan for psykisk helsearbeid 2019-2023 ble vedtatt i bystyret i juni 2019. Den reviderte planen og kommunens
ruspolitiske handlingsplan har flere sammenfallende temaer og tiltak, og har derfor felles driftsgruppe. Høsten 2019
har driftsgruppen, der BOA psykisk helse er representert, startet prioriteringen av tiltakene for gjennomføring i
planperioden.

Grep for bedre rekruttering

Rekruttering av medarbeidere med tre-årig universitetsutdanning innen helse- og sosialfag er utfordrende. Bo og
aktivitet psykisk helse har derfor startet et forbedringsprosjekt som de kaller studentreisen. Dette handler om å se
på hele studentforløpet fra før de skal ha praksis i virksomheten, underveis og når de avslutter. Dette innebærer
forberedelse, introduksjon, kompetansepakke, utvalgte veiledere m.m. Dette for å skape et godt omdømme og
sikre bedre rekruttering av ferdigutdannede.

Økonomi

Økonomi omtales samlet for Bo og aktivitet Psykisk helse og Bo og aktivitet Nord og Sør i avsnitt 6.7.

6.7 Bo og aktivitet Nord og Sør (BOA Nord og Sør)
Fortsatt fokus på en effektiv og fleksibel drift
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De to virksomhetene bo og aktivitet nord og sør (BOA nord og sør) har videreført arbeidet med å etablere nye
strukturer og rutiner, for å få en effektiv og fleksibel drift etter etableringen som nye virksomheter i 2017. I 2019 har
BOA nord og sør blant annet gjennomført internkontroll på dokumentasjon i fagsystemet Cosdoc i alle
bofellesskapene, der behov for mer strukturert informasjon ble identifisert. De to bofellesskapsvirksomhetene har,
på bakgrunn av internkontrollen, utarbeidet en mal for tiltaksplanene som har gitt økt kvalitet på dokumentasjonen.

Botilbud til personer med utviklingshemming

«Solborg-prosjektet» er boliger til elleve unge voksne med behov for heldøgns tjenester som skal kjøpe sin egen
bolig i bofellesskapet på Solborg-tomten når det står ferdig. Prosjekteringen er i gang, og i løpet av året har
brukerne fått tildelt sine boliger. Det foreligger også en plan for uteområdet. Byggearbeidet vil starte i 2020, og
bofellesskapet skal stå ferdig i 2021.
Et bofellesskap for syv unge voksne som ønsker å eie sin egen bolig skal også oppføres i Gunnar Warebergs gate.
Her er det utarbeidet tegninger i samarbeid med brukerne. På den samme tomten er det i tillegg planlagt et nytt
bofellesskap med syv leiligheter for utleie. Begge bofellesskapene er for personer med utviklingshemning, og de er
planlagt ferdige i 2021.
Ombyggingen av Hinna bofellesskap med åtte boenheter for mennesker med utviklingshemning, er godt i gang.
Bofellesskapet skal være innflyttingsklart høsten 2020.

Sentral koordinatorfunksjon inn i drift

I 2017 ble det opprettet en prosjektstilling som sentral koordinator for tildeling av ledige leiligheter i bofellesskap og
barne- og ungdomsboliger. Prosjektet ble evaluert i 2019, og tilbakemeldingene var overveiende positive. Med en
samlet oversikt over alle som venter på bolig og god kjennskap til alle bofellesskapene, kan sentral koordinator
gjøre en helhetlig vurdering i tildelingene. I 2019 ble ordningen tatt inn i fast drift, organisatorisk plassert i helse og
velferds fagstab.

Kompetanseheving

Som en del av den fireårige planen for kompetanseheving for ansatte som gir tjenester til mennesker med psykisk
utviklingshemming, har BOA nord og sør i 2019 etablert nettverksgrupper knyttet til TAM (terapeutisk
aggresjonsmestring), legemiddelhåndtering og etikk.
BOA nord og sør har også gjennomført kompetansehevende tiltak knyttet til utviklingshemning og kosthold, arbeid
med brukere som motsetter seg hjelp og bruk av tvang og makt. Opplæringen har ført til redusert tvangsbruk i
virksomhetene og bedre dokumentasjon.

Leve HELE LIVET-satsingen i gang for nye brukergrupper

Arbeidet med å implementere Leve HELE LIVET-satsingen for personer med utviklingshemming startet i august
2019. Bofellesskapsvirksomhetene deltok sammen med dagsenter og avlastning på en workshop, for å planlegge
hvordan arbeidet best bør gjennomføres. Som et resultat av dette ble det utarbeidet en trinnvis
implementeringsplan.
BOA nord og sør har også arbeidet med implementering av positiv atferdsstøtte (PAS) som verdi og rammeverk for
ansatte som gir tjenester til personer med utviklingshemning. PAS er en metode for å operasjonalisere Leve HELE
LIVET-tankegangen. Positiv atferdsstøtte har til hensikt å øke livskvalitet, inkludering og deltakelse gjennom å
forebygge og redusere utfordrende atferd.
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Forberedelser til kommunesammenslåing

Ved kommunesammenslåingen 1. januar 2020 ble BOA nord utvidet med to bofellesskap. Virksomheten la i løpet
av 2019 til rette for innlemming av disse to bofelleskapene fra Rennesøy og Finnøy gjennom å inkludere ansatte i
nettverk og fagdager, samt ved å samkjøre rutiner og løsninger i forkant av sammenslåing.

Økonomi

Regnskapsresultatet for BOA nord, BOA sør, og BOA psykisk helse viser et merforbruk på kr 4,4 mill. av en ramme
på kr 473,8 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 100,9. Det er en del variasjon mellom de tre virksomhetene.
BOA psykisk helse og BOA sør har et mindreforbruk på hhv. kr 3,1 mill. og kr 2,7 mill., mens BOA nord har et
merforbruk på kr 10,2 mill.
Hovedårsaken til merforbruket i BOA nord skyldes høyere lønnskostnader enn budsjettert, men det jobbes
systematisk med å tilpasse driften til de økonomiske rammene. Tilsvarende arbeid har hatt god effekt på det
økonomiske resultatet for 2019 for BOA Sør. Tilpasningsarbeidet for BOA nord vil fortsette i 2020.

6.8 Fysio- og ergoterapitjenesten
Felles styrking av skolehelsetjenester

Fysio- og ergoterapitjenesten har i samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjenesten videreført tverrfaglige
skolehelsetjenester som et ledd i prosjektet Tidlig og koordinert innsats fra fødsel til videregående skole . I
prosjektet har fysioterapeut og ergoterapeut sammen med helsesykepleier jobbet for å komme i posisjon til å drive
universelle og individuelle forebyggende og helsefremmende tiltak i skolen. Prosjektet ble evaluert sommeren
2019. Som et resultat av evalueringen vil virksomhetene utforme og foreslå et mer tydelig og konkret innhold til
hvordan de skal samarbeide internt og med skoler i Stavanger.
En barneskole- og en ungdomsskolegruppe fortsetter å utarbeide og prøve ut opplegg/tiltak sammen med
skoler. Tilbudet skal på sikt tilbys alle interesserte skoler i Stavanger kommune.

Leve HELE LIVET

I 2019 har fysio- og ergoterapitjenesten jobbet for å iverksette de anbefalingene som kom fram i evalueringen av
prosjektet Felles bruker – felles innsats. Evalueringen var tydelig på at behovet for samhandling varierer fra sak til
sak. Hvordan samhandlingen skal fungere, må vurderes av de som kjenner bruker best. Nivået på samhandling skal
derfor avklares mellom primærkontaktene i tjenestene. Fysio- og ergoterapitjenesten og hjemmebaserte tjenester
har oftere dialog nå, men det er fortsatt behov for å jobbe for bedre samhandling. Samhandlingen fungerer bra hos
brukere med behov for intensiv rehabilitering i eget hjem, der innsatsteam bestående av fysioterapeut og
ergoterapeut går inn.
Tre ganger i uken er fysioterapeuter tilgjengelige på de kommunale korttidsavdelingene, samt på
etterbehandlingsavdelingen (EBA) og øyeblikkelig hjelp-avdelingen (på Stokka sykehjem). Dette gjelder også i
ferieperioder. Det har vært jobbet med å bedre samhandlingen med sykehjemmene, og fysioterapeuter er nå til
stede på tverrfaglige møter, tavlemøter og andre aktuelle samhandlingsmøter. På disse møtene kan behov, status,
løsninger og ansvar avklares raskere med alle involverte aktører til stedet.
Prosjektet Ressursorientert hjelpemiddelformidling ble avsluttet i 2019. Virksomheten var involvert i arbeidet med å
forenkle og effektivisere hjelpemiddelprosesser til fordel for bruker og ansatt. Nye metoder er tatt inn i kursene om
hjelpemiddelformidling som virksomheten holder.
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Habilitering og rehabilitering

Fysio- og ergoterapitjenesten har i 2019 fulgt opp den nasjonale satsingen på habilitering og rehabilitering, ved å
heve kompetansen og styrke kommunens habiliterings- og rehabiliteringstilbud:

Innsatsteam bestående av fysioterapeut og ergoterapeut som raskt kan starte med rehabilitering
i brukers hjem er etablert og i drift.
Et kartleggings- og forbedringsprosjekt for boligtilpasning ble avsluttet i 2019. Resultatene viste
at økt kapasitet og kompetanse gir kortere ventetid. Andre identifiserte utfordringer har dannet
grunnlag for videreutvikling. For eksempel er det startet et samarbeidsprosjekt med
frivilligsentralen hvor frivillige hjelper brukere som har behov for boligtilpasninger med praktiske
oppgaver i prosessen.
Et kommunalt tverrfaglig spiseteam bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, pedagog,
ernæringsfysiolog og helsesykepleier er/har blitt etablert og vil starte opp i januar 2020. Teamet
skal gi et tilbud til barn som tidligere ikke har fått dekket sitt behov for strukturert tverrfaglig
oppfølging av spiseproblematikk.
Virksomheten har opparbeidet ny kompetanse innen munnmotorisk oppfølging fra
ergoterapeut, og laget et strukturert tilbud for oppfølging av barn med munnmotoriske vansker.

Økonomi

Regnskapsresultatet for fysio- og ergoterapi viser et mindreforbruk på kr 0,6 mill. av en budsjettramme på kr 70,6
mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 99,1. Avvik skyldes i hovedsak at fastlønnstilskudd for fysioterapeuter som
kommunen mottar er høyere enn budsjettert. Sykefravær, sene ansettelser, og mye prosjektmidler har bidratt til å
skape et kunstig høyt nivå på antall fysioterapeuter i 2019, som igjen har generert en økning i fastlønnstilskuddet.

6.9 Tekniske hjemmetjenester
Flere velferdsteknologiske løsninger på plass

Tekniske hjemmetjenester har en sentral rolle i arbeidet med å implementere og drifte nye løsninger innen
velferdsteknologi. Dette omfatter blant annet digital trygghetsalarm, elektroniske medisindispensere,
tilsynskamera og mobil trygghetsalarm. Volumet er noenlunde likt som i 2018 for disse løsningene. I 2019 ble
ansvaret for aktivitetsroboten «Berntsen» og treningssykkelen Motiview lagt til virksomheten.
Et av tiltakene i kommunens handlingsplan for velferdsteknologi er at brukere av trygghetsalarm skal få tilbud om
røykvarslere med direktevarsling til responssenteret. I 2019 ble det kjøpt inn 4000 røykvarslere. Arbeidet med å
utplassere disse startet i november 2019 og er forventet ferdigstilt våren 2020.
Høsten 2019 startet anskaffelsesprosessen for innkjøp av elektroniske låser som skal erstatte kommunens
nøkkelbokser. Tilgangen til rundt 2400 dører skal nå betjenes med et nytt E-lås system som vil ivareta sikkerhet og
dokumentasjon på en bedre måte enn tidligere. Montering og driftsansvar av systemet vil ligge hos tekniske
hjemmetjenester.

Forbedret hjelpemiddelformidling

Sommeren 2019 ble prosjektet Ressursorientert hjelpemiddelformidling avsluttet. Prosjektet resulterte i flere
konkrete tiltak som E-læringsprogram, lokale utprøvingslagre og forslag til selvbetjeningsløsninger.
133

Det mest omfattende tiltaket er «ombytteordningen» hvor leveringstiden på enkelte hjelpemidler fra Nav har gått
ned fra rundt 14 dager til to dager. Her forskutterer tekniske hjemmetjenester leveransen av hjelpemidler med
utstyr fra eget lager i påvente av at hjelpemidlene skal ankomme fra Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland. Tekniske
hjemmetjenester «overtar» da ventetiden på hjelpemidlene som bruker normalt ville hatt.

Jevn økning i hjelpemiddelformidlingen

Også i 2019 har det vært en jevn økning innen hjelpemiddelområdet. Antall oppdrag knyttet til utlevering og
innhenting av tekniske hjelpemidler har økt med 8 prosent sammenlignet med året før. Reparasjoner av
hjelpemidler, velferdsteknologi og annet teknisk utstyr har økt med 14 prosent fra foregående år.

Forberedelser til kommunesammenslåing

Planlegging av kommunesammenslåingen startet våren 2019. Tekniske hjemmetjenester er en kommunedekkende
tjeneste som fra 2020 skal betjene et større geografisk område, inkludert øyer uten veiforbindelse. En ny
medarbeider ble ansatt, og ny el-varebil anskaffet for å betjene disse kommunedelene fra og med 1. januar 2020.
Finnøy, Rennesøy og Stavanger har vært ulikt organisert innen hjelpemiddelformidling. I planleggingsarbeidet fram
mot ny kommune ble logistikk-løsninger som lager og transport, samt arbeidsfordelingen mellom tekniske
hjemmetjenester og andre virksomheter vurdert.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Tekniske hjemmetjenester viser et mindreforbruk på kr 3,4 mill. av en budsjettramme på
8,2 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 58,8.
Avvik skyldes i hovedsak at medisindispenserne i 2019 har hatt for høyt budsjettert i forhold til forbruk.
Utfordringene knyttet til ny multidoseleverandør i 2019 var en avgjørende årsak til at det ble utplassert færre
medisindispensere enn planlagt. Andre årsaker til mindreforbruk er økt inntekter på brukerbetaling på
trygghetsalarmer, samt mindreforbruk på lønn.

6.10 Rehabiliteringsseksjonen
Arbeidet med å forebygge overdoser fortsatte

Rehabiliteringsseksjonen har også i 2019 prioritert tiltak knyttet til det å forebygge overdoser. Dette gjelder blant
annet å gi brukere opplæring og informasjon om kameratredning, og å motivere brukere til endring av inntaksmåter
fra injisering til mindre skadelig inntaksmåte. I tillegg har rehabiliteringsseksjonen jobbet med å øke kunnskapen
hos de ansatte i botilbudene innen rus og psykisk helse, slik at de kan oppdage helse- og overdoseproblematikk på
et tidlig tidspunkt.
Nasjonal statistikk viser at antall dødelige overdoser for personer hjemmehørende i Stavanger kommune har gått
ned de siste årene – fra 13 overdosedødsfall i 2016 til fem dødsfall i 2017 og fire i 2018. Tallene for 2019 er ikke klare
før i desember 2020.
I 2019 startet Helsedirektoratet et arbeid med å utvikle pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelig overdose.
Pakkeforløp innen rus og psykisk helse skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester. De skal sikre
samhandling mellom bruker, eventuelt pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og
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omsorgstjenester og andre relevante aktører. Rehabiliteringsseksjonen deltar i den nasjonale arbeidsgruppen. Etter
planen skal pakkeforløpet tre i kraft medio 2020.
I 2019 har rehabiliteringsseksjonen hatt spesielt fokus på forebygging og behandling av hepatitt C. Gjennom et
prosjekt har virksomheten identifisert forbedringspunkter som omhandler samhandling mellom ulike aktører. Dette
er et område som vil bli prioritert videre selv om prosjektet ble avsluttet ved utgangen av året.

K46 flyttet til helse og velferd

Fra 1. januar 2019 ble K46 overført fra tjenesteområde oppvekst og utdanning til tjenesteområde helse og velferd,
og ble en avdeling i rehabiliteringsseksjonen. K46 er et tilbud til unge mennesker (16–25 år) som har utviklet, eller er
i ferd med å utvikle, et rusproblem. Bakgrunnen for endringen var et behov for organisatorisk og faglig tilknytning i
helse og velferd, der øvrige tjenester til mennesker med rusmiddelproblemer i kommunen er samlet. Samarbeidet
med andre aktører, blant annet barneverntjenesten, SLT-koordinator og helsestasjonen for ungdom, som har
spesielt fokus på den yngste delen av befolkningen, er videreført.

Mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter)

Kommunalstyret for levekår vedtok i januar 2019 å sette i gang et arbeid med sikte på å gjøre K46 om til et mottaksog oppfølgingssenter for ungdom i aldersgruppen 15–25 år (MO-Ung). Formålet med et MO-senter er å bidra til at
tjenestene til personer med et rusmiddelproblem skal være bedre samordnet og bedre organisert. Stavanger
kommune har fått tilskuddsmidler fra Fylkesmannen til dette omstillingsarbeidet, og har engasjert avdelingsleder i
rehabiliteringsseksjonen i en 50 prosent stilling som prosjektleder.

Bo-oppfølgingen endret

Oppfølgingstjenesten har gjennomgått en del organisatoriske endringer i 2019 med sikte på å tilby bedre tjenester.
Ansatte er omorganisert i team. Det er større fokus på å jobbe både med akutte behov som oppstår, og det
systematiske og langsiktige arbeidet sammen med brukerne.
Stavanger Boligbygg KF skal i løpet av våren 2020 overta forvaltningen av leieavtalene for de rundt 200
kommunale boligene som rehabiliteringsseksjonen disponerer. Det har i 2019 vært flere møter mellom de to
virksomhetene for å drøfte problemstillinger og gjøre avklaringer i forbindelse med overgangen.

Aktivitetstilbud

I Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) er et av hovedmålene til regjeringen at alle skal ha en aktiv og
meningsfylt tilværelse. Rehabiliteringsseksjonen tilbyr en rekke aktiviteter til personer med rusmiddelrelaterte
problemer – blant annet et aktivitetstilbud på Huset, et samarbeid med Stavanger Oilers om ishockeytrening og
tilbud om lavterskel sysselsetting på Løa. For andre året på rad arrangerte Stavanger kommune aktivitetsmessen
«Fyll dagene». Flere av avdelingene i rehabiliteringsseksjonen var til stede på messen.
Ruspolitisk handlingsplan 2019-2023
Kommunens ruspolitiske handlingsplan ble vedtatt i bystyret i juni 2019. Revidert plan for psykisk helsearbeid og
den ruspolitiske handlingsplanen har flere sammenfallende temaer og tiltak, og har derfor felles driftsgruppe.
Høsten 2019 har driftsgruppen, der rehabiliteringsseksjonen er representert, startet prioriteringen av tiltakene for
gjennomføring i planperioden.

Økonomi
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Regnskapsresultatet for Rehabiliteringsseksjonen viser et merforbruk på kr 0,82 mill. Av en budsjettramme på kr
59,3 mill. dette tilsvarer en forbruksprosent på 101,4. Årsaken til merforbruket er hovedsak utgifter knyttet til
urinprøvetesting hos K46 og husleiekostnader på personalbaser, samtidig har det vært utfordringer knyttet til
overtidsbruk og vikarer for avdeling Lagård dag og natt ettersom avdelingen har minimumsbemanning på to
personer ved alle skift.

6.11 Dagsenter og avlastning
Endringer i seksjon bolig

Høsten 2018 ble det besluttet at Austbø bofellesskap og Stokka botiltak skulle overføres fra dagsenter og
avlastning til BOA sør og BOA psykisk helse. Overføringen ble gjennomført første halvår 2019. Dette var et naturlig
skifte som følge av at øvrige bofellesskap for målgruppene er samlet i tre egne bofellesskapsvirksomheter. Seksjon
bolig kan dermed konsentrere seg om drift av barne- og ungdomsboliger, samt et bokollektiv.
En liten barne- og ungdomsbolig ble etablert og tilknyttet Kalhammaren ungdomsbolig.
2019 var det første hele driftsåret for den nye barne- og ungdomsboligen i Bjørn Farmannsgate, og innkjøringsåret
har fungert bra. Samtlige brukere bodde i boligen gjennom hele året. Boligen er tilpasset beboere med utfordringer
knyttet til atferd.

Dagtilbud

I Plan for tjenestetilbudet til personer med utviklingshemming er det en målsetting at alle skal ha mulighet til et
meningsfylt arbeids- og aktivitetstilbud utenfor hjemmet. Denne planen ble forlenget ut 2020.
I 2019 er tomt til framtidig dagaktivitetssenter innlemmet i mulighetsstudie for utviklingseiendommer på
Mosvangen. I forbindelse med budsjettbehandling for 2020 ble det vedtatt å gjennomføre en mulighetsstudie for
nye lokaler for dagaktivitetstilbudet, inkludert sanseavdeling. Dagsenter og avlastning er sentrale i dette arbeidet.
Det er årlig stor søknad til dagaktivitetstilbudet i virksomheten. Dette gjaldt også for 2019, og dagtilbudet ble
utvidet med to plasser.
Aktivitetshuset Hjalmar har hatt utfordringer med dagens plassering og har behov for nye lokaler. I 2019 ble det
jobbet med alternativer. Ny lokalisering blir på Tjensvoll, og flytting skjer i 2020.

Avlastningstilbudet i endring

I løpet av året har det vært stor etterspørsel etter avlastning, noe som periodevis har resultert i venteliste for flere av
avlastningsboligene. Tre av de fire plassene for akutt midlertidig avlastning (AMA) har vært i bruk stort sett hele
året. Den fjerde plassen har vært i bruk i omtrent tre måneder. Cirka 100 familier har mottatt avlastning, dette er på
samme nivå som de siste tre årene.
For å kunne gi et helhetlig og lindrende omsorgstilbud med god livskvalitet for de sykeste barna har dagsenter og
avlastning sørget for at en av avlastningsboligene har bygget opp ny og økt kompetanse på barnepalliasjon.
Ansatte i boligen deltar også i et lokalt palliasjonsnettverk, for å styrke både egen og kommunens samlede
kompetanse innen barnepalliasjon.
I november 2019 besluttet det nye kommunestyret å avvikle fritt brukervalg innen avlastningstjenester for barn og
unge når kontraktsperioden løper ut i 2020. Arbeidet med å legge til rette for at mottakere av private
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avlastningstjenester for barn og unge skal motta kommunale tjenester fra dagsenter og avlastning startet rundt
årsskiftet. Avtalen med den private leverandøren gjelder til 31. august 2020.

Leve HELE LIVET-satsing

Arbeidet med å implementere Leve HELE LIVET-satsingen for personer med utviklingshemming startet i august
2019. Dagsenter og avlastning deltok sammen med bofellesskapsvirksomhetene (BOA nord og sør) på en
workshop for å planlegge hvordan arbeidet best bør gjennomføres. Som et resultat av dette ble det utarbeidet en
trinnvis implementeringsplan.
Dagsenter og avlastning har arbeidet med implementering av positiv atferdsstøtte (PAS) som verdi og rammeverk
for ansatte som gir tjenester til personer med utviklingshemning og andre funksjonsnedsettelser. PAS tas i bruk
som metodikk for å operasjonalisere Leve HELE LIVET-tankegangen. PAS har til hensikt å forebygge og redusere
utfordrende atferd for å øke livskvalitet, inkludering og deltakelse.

Kompetanseheving

I 2019 ble virksomheten den første kommunale virksomheten i landet som startet med utprøving av MAP (møte
med aggresjonsproblematikk). MAP er et helhetlig opplæringsprogram i forståelse, forebygging, håndtering og
oppfølging av aggresjons- og voldsproblematikk. En ansatt i veiledningsteamet var delaktig i utviklingen av
verktøyet i 2019. Sammen med BOA nord, BOA sør og andre virksomheter i kommunen skal dagsenter og
avlastning delta i et nasjonalt pilotprosjekt med MAP fra 2020.
Det bydekkende veiledningsteamet kurser ansatte som gir tjenester til personer med utviklingshemning i målrettet
miljøarbeid, makt og tvang, samt utarbeidelse av tvangsvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9.
Kursene er en del av en fire-årig rullerende kompetansehevingsplan for ansatte som gir tjenester til mennesker
med psykisk utviklingshemning.
Kompetansehevingsplanen inkluderer også ansatte som arbeider med personer som motsetter seg hjelp, hvor
hovedtemaene er pårørendesamarbeid, relasjonsbygging og dobbel- og trippeldiagnoser.
Aldring og helse i regi av Nasjonal kompetansetjeneste hadde et tre-dagerskurs for dagsenter og avlastning og
BOA nord og sør, i aldring og utviklingshemning. Kurset omfattet blant annet demens og en god
pensjonisttilværelse for personer med nedsatt funksjonsevne.
Motivasjonsseminaret ble gjennomført for femte gang, dette er i samarbeid med veiledningsteamet og
virksomhetene BOA nord og sør. Innleggene omhandlet barnepalliasjon, PAS, systematisk arbeid i
dagaktivitetssentrene og pensjonisttilværelsen.

Økonomi

Regnskapsresultatet for dagsenter og avlastning viser et merforbruk på kr 6,7 mill. av en budsjettramme på kr 202,6
mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 103,3. Internt i virksomheten er det stor variasjon mellom seksjonene.
Seksjon bolig har et mindreforbruk, mens seksjonene dagtilbud og avlastning har merforbruk.
Det er usikkerhet knyttet til aktivitetsnivået i seksjon avlastning, og om den økonomiske rammen er tilstrekkelig.
Over tid har det vært en vekst i brukere med høyt bistandsbehov, samtidig som det i 2019 har det vært høy
etterspørsel etter både ordinær avlastning og akutt midlertidig avlastning. Dette skyldes blant annet forsinkelser i
bygging og ferdigstilling av planlagte bofellesskap for personer med en utviklingshemming.
Virksomheten fikk i 2019 overført kr 3 mill. i merforbruk fra 2018, og merforbruk i 2019 må sees i sammenheng med
dette.
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6.12 Nav-kontorene
Færre mottar økonomisk sosialhjelp

Antallet sosialhjelpsmottakere er redusert med fire prosent fra 2018, til totalt 3700 personer. Tallet på nye
sosialhjelpsmottakere har gått ned med 23 prosent. For nye mottakere under 25 år er nedgangen på hele 34
prosent fra 2018, og antallet er bortimot halvert de siste to årene. Etter flere år hvor tallet på langtidsmottakere
med sosialhjelp som hovedinntekt har økt, er antallet nå på vei nedover.
Brutto utbetaling av økonomisk sosialhjelp var omtrent på samme nivå som året før. Dette kommer av at
sosialhjelpssatsene har økt, og av endringene knyttet til barnetrygden.

Barnetrygd tatt ut av sosialhjelpsberegningen

Antallet langtidsmottakere med forsørgeransvar for barn er noe redusert fra året før. I 2019 vedtok bystyret at
halvparten av barnetrygden til langtidsmottakere av sosialhjelp (til og med tredje barn), skulle holdes utenfor ved
beregning av økonomisk sosialhjelp. Dette ble iverksatt fra 1. juni. Siden hver enkelt mottaker med forsørgeransvar
får mer sosialhjelp som følge av ordningen, fører ikke et redusert antall mottakere nødvendigvis til en reduksjon i
sosialhjelpsutbetalingene.

Økning i antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet

I løpet av 2019 deltok i overkant av 410 personer i kvalifiseringsprogrammet i Stavanger, noe som er en økning på 10
prosent fra året før. Å rekruttere og motivere langtidsmottakere av sosialhjelp til å delta i kvalifiseringsprogrammet
har vært prioritert av Nav-kontorene dette året. I løpet av 2019 avsluttet nær 120 deltakere i programmet. Av disse
gikk drøyt 40 personer videre til arbeid eller ordinært arbeid med lønnstilskudd. Dersom skolegang og
arbeidsmarkedstiltak inkluderes, har i underkant av 50 prosent fortsatt til arbeid eller aktivitet i 2019.

Unge sosialhjelpsmottakere

Unge sosialhjelpsmottakere under 30 år følges tett opp av egne ungdomsveiledere på Nav-kontorene. Det stilles
systematisk vilkår om deltakelse i Jobbverksted ved arbeidstreningsseksjonen eller andre relevante tiltak. Antall
unge under 30 år er redusert fra året før med 7 prosent (fra 1440 i 2018 til 1340 i 2019). Stavanger ligger høyt
sammenlignet med de andre storbyene når det gjelder andelen unge mottakere. En av årsakene er at kommunen
prioriterer å gi støtte til vanskeligstilt ungdom for å fullføre videregående utdanning, dersom de ikke har foreldre
som kan forsørge dem gjennom skolegangen.

Andelen digitale sosialhjelpsøknader økte

Stavanger kommune har deltatt i digitaliseringsprosjektet DigiSos, et samarbeidsprosjekt mellom KS, fem
kommuner og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet har utviklet digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere.
Digital løsning for å søke om sosialhjelp kom på plass i november 2018. Ved utgangen av 2019 ble 60 prosent av alle
sosialhjelpssøknadene i Nav-kontorene levert digitalt på Nav.no. Som følge av den digitale løsningen er arbeidet
med å skanne og registrere søknader med vedlegg redusert.

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier

Som ett av 30 Nav-kontor, har Nav Madla deltatt i et landsdekkende toårig forsknings- og utviklingsprosjekt i regi
av Arbeids- og velferdsdirektoratet, kalt Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier . Prosjektet ble avsluttet i 2019. I
overkant av 40 familier ble fulgt tett opp i prosjektperioden. Målet har vært å forebygge at barn i lavinntektsfamilier
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forblir fattige på grunn av manglende utdanning, arbeidsmuligheter og manglende sosial integrering. Nav Madla
har, etter at prosjektet ble avsluttet, etablert et familieteam som ivaretar en helhetlig oppfølging for familier når det
gjelder bolig, økonomi, arbeid/aktivitet og barnas situasjon.
De fire Nav-kontorene og barneverntjenesten har etablert et fast ukentlig samarbeid, noe som har bidratt til et mer
samordnet og koordinert tjenestetilbud ut mot familiene.

Innført tiltak med familiekoordinatorer

Etter en modell fra Kristiansand kalt Nye mønstre – trygg oppvekst ble det i 2019 etablert et nytt tiltak ved Nav
Hundvåg og Storhaug og Nav Hillevåg og Hinna. Tiltaket innebærer at foreldre og barn i lavinntektsfamilier i
bydelene får tilbud om koordinert tverrfaglig og tverrsektoriell innsats fra familiekoordinatorer. Målgruppen er
lavinntektsfamilier hvor barna er i risiko for å utvikle helseutfordringer og utenforskap, og selv få økonomiske
utfordringer som voksne. Familiene følges opp av familiekoordinator som samordner innsatsen rundt hver familie
og hvert familiemedlem ved bruk av koordineringsverktøyet Familiens plan . I 2019 har 20 familier med til sammen
47 barn fått oppfølging fra familiekoordinatorene.

Fra introduksjonsprogram til arbeid

I 2017 ble Nav-kontorene styrket med en flyktningveileder hver. Ordningen er videreført i 2019. Flyktningveilederne
bidrar i nært samarbeid med flyktningseksjonen og Johannes læringssenter med å styrke arbeidsrettingen i
introduksjonsordningen, slik at overgangen fra program til utdanning eller arbeid blir bedre. Tiltakene som er
benyttet mest, er arbeidstrening og lønnstilskudd. Flyktningveilederne har tilgang til hele Navs virkemiddelapparat,
hvor målet er å bidra til at intro-deltakeren får innpass i ordinært arbeidsliv. Målsettingen i Stavanger er at 55
prosent av deltakerne skal gå direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. I 2019 var
resultatet 50 prosent, noe som er en reduksjon fra året før på 6 prosent.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Nav viser totalt et mindre forbruk på kr 0,1 mill. av en budsjettramme på kr 304,7 mill. Dette
tilsvarer en forbruksprosent på 100. Budsjettrammen til Nav er fordelt på drift av Nav-kontorene, aktivitetstilskudd
til barn og unge, kvalifiseringsstønad, utbetalinger til opphold i rusinstitusjon og økonomisk sosialhjelp.
Lønn og drift av de fire Nav-kontorene endte for 2019 med et merforbruk på kr 3,7 mill., hvorav kr 2,5 mill. er knyttet
til høyere kostnader enn budsjettert. Det er utbetalt kr 1,2 mill. i aktivitetstilskudd til barn og unge, som er høyere
enn budsjettert, og forklarer deler av merforbruket.
Regnskapet viser at det er utbetalt lønn til deltakere i kvalifiseringsprogrammet på til sammen kr 2,4 mill. mer enn
budsjettert for. Det har vært en økning i antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet fra 2018 til 2019 på 10 %.
Regnskapet viser kr 5,1 mill. i færre utbetalinger til opphold på institusjon for rusmisbrukere enn budsjett på kr 8
mill. i 2019.
Det har vært en reduksjon i antall sosialhjelpsmottakere i Stavanger. Både antall mottakere totalt, og antall nye
mottakere er redusert. Nye mottakere under 25 år og langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt er
redusert, sammenlignet med 2018. I økonomisk sosialhjelp ble det utbetalt kr 1,1 mill. mindre enn det som var
budsjettet på kr 183,5 mill.

6.13 Boligkontoret
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Flere kjøper bolig ved hjelp av startlån

Startlån er et virkemiddel for å få vanskeligstilte inn på boligeiermarkedet. Prioriterte grupper er barnefamilier og
mennesker som leier kommunal bolig. Et av målene i Boligsosial handlingsplan 2018-2023 er at flere vanskeligstilte
skal få mulighet til å kjøpe en egnet bolig ved hjelp av startlån og eventuelt tilskudd.
I 2019 behandlet boligkontoret cirka 820 søknader om startlån og tilskudd, noe som er en økning på 12 prosent fra
2018 og 28 prosent fra 2017. I 2019 fikk 20 prosent flere enn året før utbetalt startlån, totalt vel 150 husstander. I
overkant av 60 prosent av utbetalte startlån gikk til barnefamilier.
For å skaffe bolig til flere vanskeligstilte er sirkulasjon i den kommunale boligmassen av stor betydning.
Boligkontoret har vektlagt å kartlegge den økonomiske og sosiale situasjonen til leietakere ved utløp av
leiekontrakter. Normal leieperiode er tre år. Ved fornyelse av leiekontrakter blir aktuelle leietakere orientert om
mulighetene til å søke startlån. Vel 30 kommunale leietakere ble innvilget startlån og tilskudd til kjøp av egen bolig i
2019.

Økt bruk av tilskuddsordningene

Tilskudd til etablering i bolig og tilskudd til tilpasning av bolig var tidligere øremerkede midler fra Husbanken, som
ble tildelt videre av kommunene. Tilskudd til etablering benyttes i forbindelse med kjøp av egen bolig, som
toppfinansiering i kombinasjon med startlån. I 2019 lå tilskudd til etablering på samme nivå som året før.
Tilskudd til tilpasning av bolig kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne og eldre som ønsker å tilpasse
boligen slik at de fortsatt kan bo hjemme. Boligkontoret innvilget og utbetalte nær kr 24 mill. samlet til begge
formål i 2019, stabilt fra 2018, men med en økning på 46 prosent fra 2017.
I 2019 overtok boligkontoret i forbindelse med kommunesammenslåingen saksbehandlingen for søknader om
startlån og tilskudd fra Rennesøy og Finnøy.

Tilskuddsordningene under omlegging

I 2019 har boligkontoret forberedt omleggingen av de to tilskuddsordningene som fra 2020 er lagt inn i
rammetilskuddet til kommunene. Boligkontoret har i tillegg laget rutiner for søknad om tilskudd til prosjektering og
utredning. Dette er en ny kommunal oppgave fra og med 2020. All saksbehandling ble tidligere gjort av
Husbanken.

Økt digitalisering i saksbehandlingen

Boligkontoret har i 2019 gjort forberedelser for å kunne ta i bruk Husbankens nye saksbehandlingssystem for
startlån og tilskudd. All saksbehandling er etter 1. januar 2020 digitalisert.

Flere har fått kommunal bostøtte

Kommunal bostøtte omfatter personer som bor i kommunale bofellesskap, eller beboere i private omsorgsboliger
med kommunal tildelingsrett. For å sikre optimal bruk har boligkontoret i 2019 gjort flere grep for å informere og
komme i kontakt med potensielle søkere i målgruppen. Mottakergruppen økte med 38 prosent siste halvår til 135
husstander per desember. Utbetalingen samme periode økte med 22 prosent. Samlet utbetaling i hele 2019 var kr
3,3 mill.

Færre med statlig bostøtte
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Utbetalinger i Husbankens bostøtte har både på landsbasis og for Stavanger hatt en nedgang i 2019. Husbankens
bostøtte i Stavanger utgjorde en samlet utbetaling på kr 83,7 mill. i 2019, mot 87,2 mill. i 2018. Noe av årsaken kan
være trygdeoppgjøret og nedgang i arbeidsledigheten. I Stavanger ble det utbetalt nesten 3560 bostøtter, det er
en nedgang på cirka 170 husstander. Boligkontoret samarbeider tett med Nav-kontorene, som ikke utbetaler
sosialhjelp før boligkontoret har dokumentert at det er søkt om bostøtte fra Husbanken.
Boligkontoret overtok all saksbehandling av Husbankens bostøtte for Rennesøy kommune i forkant av
kommunesammenslåingen.

Samarbeidsrutiner rundt kommunal bolig er videreutviklet

Ny rutine for saksbehandling av søknad om bolig med oppfølgingstjenester for mennesker med ruslidelser er
utarbeidet og implementert. Rutinen beskriver prosessen og klargjør ansvarsfordelingen mellom helse- og
sosialkontorene, boligkontoret, Stavanger Boligbygg KF, rehabiliteringsseksjonen og Nav-kontorene.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Boligkontoret viser et mindreforbruk på 0,15 mill. av en budsjettramme på 8,1 mill. dette
tilsvarer en forbruksprosent på 98,1. Årsaken til mindreforbruket er i hovedsak sykefravær som ikke har blitt
erstattet av vikariat.

6.14 Oppsøkende behandlingsteam (OBS-teamet)
God forankring av OBS-teamet

OBS-teamet er forankret i en samarbeidsavtale med delt arbeidsgiveransvar mellom Stavanger kommune og Helse
Stavanger HF. Formålet med delt arbeidsgiveransvar er å sørge for enhetlig ledelse og bedre forankring og
kjennskap til teamet i kommune og spesialisthelsetjeneste. Dette er avgjørende for å nå fram til flere brukere i
målgruppen, og for å gi et mer helhetlig tilbud.
OBS-teamets sentrale målsetting er å gi oppsøkende behandling til mennesker som ikke nyttiggjør seg andre
tjenester. Brukere som i utgangspunktet ikke ønsker hjelp, får oppfølging over lenger tid av et tverrfaglig team.
Teamet har arbeidet for å styrke samarbeidet med kommunale organer, og gir tilbud om veiledning vedrørende
brukere med samtidig rus- og psykisk lidelse.
I 2018 var det en utfordring med rekruttering av spesialister. I 2019 ansatte OBS-teamet en psykologspesialist, men
stillingen som psykiater er fortsatt ubesatt. I tillegg ansatte teamet en erfaringsmedarbeider i 100 prosent fast
stilling i 2019. OBS-teamet har over tid ønsket å ansette en erfaringsmedarbeider, ettersom erfaringsmedarbeidere
kommuniserer med brukerne på en annen måte, får lettere kontakt med dem og fremmer håp.
OBS-teamet har tatt i bruk motiverende intervju (MI) som metode for å tilrettelegge for endring hos brukeren.
Metoden er en målrettet og brukersentrert samtaleform som kan brukes for å bygge opp personens indre
motivasjon til endring gjennom åpne spørsmål og refleksjon rundt ønsket om endringer.

Felles inntaks- og oppstartteam

Som følge av innføringen av pakkeforløpet for tverrfaglig spesialisert behandling, har Helse Stavanger HF opprettet
et felles inntaks- og oppstartteam for alle som søker om rusbehandling. Dette teamet er et prosjekt, og skal i første
omgang fungere i ett og et halvt år. Oppstart var høsten 2019. I prosjektperioden skal OBS-teamet avgi en 100
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prosent stilling til inntaks- og oppstartteamet. Dette innebærer at henvisninger til OBS-teamet skjer via inntaks- og
oppstartteamet som etablerer kontakt med bruker og vurderer om han/hun er i målgruppen til OBS-teamet.
Dersom brukeren får pasientrettigheter, overtar OBS-teamet ansvaret for oppfølging av brukeren.

Resultatrapportering

OBS-teamet har identifisert et sett med indikatorer som benyttes som månedlig resultatrapportering til
henholdsvis Stavanger kommune og Helse Stavanger HF. Kommunedirektøren har i 2019 hatt månedlig oppfølging
av indikatorene antall brukere, varighet av oppfølgingen, antall som avsluttes og status ved avslutning for brukerne
som er i kontakt med teamet.
Indikatorene viser at per 31.12.2019 ga OBS-teamet oppfølging til 71 brukere, av disse var 76 prosent menn. På
samme tid i 2018 var ca. 80 brukere registrert i teamet. Blant årsakene til nedgangen er at andre tjenester har
overtatt ansvaret (for eksempel bofellesskap eller miljøtjeneste), eller at teamet har avsluttet oppfølgingen av
brukere som teamet over tid ikke har hatt kontakt med.
Spredningen i alder blant brukerne er relativt stor. Per desember var brukerne som fikk oppfølging mellom 16 og 60
år, hovedvekten var mellom 20 og 40 år. I 2019 ble 32 nye brukere henvist til teamet. Av disse fikk 21
pasientrettigheter, mens 11 ikke var i målgruppen til teamet. OBS-teamet mottok og fulgte opp 15
bekymringsmeldinger.

Evaluering av oppsøkende behandlingsteam

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har gjennomført en evaluering av 12
oppsøkende behandlingsteam inkludert OBS-teamet. Dette innebærer en mer inngående evaluering enn det som
har vært gjennomført tidligere, med blant annet ulike målinger av brukernes funksjonsnivå forut for inntak i teamet
og etter to års kontakt med teamet. Evalueringen skulle vært ferdigstilt i 2019, men endelig rapport skal være ferdig
i starten på 2020.
Foreløpige funn har vist at bruk av oppsøkende team bidrar til færre og kortere innleggelser av brukere i
målgruppen for teamene på landsbasis. Blant de foreløpige funnene er også at OBS-teamet i større grad må
kartlegge brukernes livskvalitet, hjelpebehov, psykiske og sosiale fungering og sikre oppfølging av disse områdene.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Boligkontoret viser et mindreforbruk på kr 0,15 mill. av en budsjettramme på kr 8,1 mill.
dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,1. Årsaken til mindreforbruket er i hovedsak sykefravær som ikke har blitt
erstattet av vikariat.

6.15 Arbeidstreningsseksjonen
Økt kapasitet i praksisplassordningen for personer med funksjonsnedsettelser

I overkant av 80 personer har i løpet av året deltatt i ordningen med praksisplasser for personer med
funksjonsnedsettelser (PFF-ordningen). Aktuelle kandidater er identifisert i samarbeid med de videregående
skolene, helse- og sosialkontorene og dagaktivitetssentrene. I overkant av 30 nye henvendelser ble behandlet, og
vel 20 nye har dette året mottatt et tilbud.
142

Kapasiteten i den statlige ordningen Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) er de siste to årene utvidet med til sammen 20
nye plasser. I tillegg har det vært ledig kapasitet i den statlige ordningen med Varig tilrettelagt arbeid i ordinær
virksomhet (VTAO). Tre av deltakerne i PFF-ordningen fikk ved denne utvidelsen plass i VTAO-ordningen. I
overkant av 25 prosent av PFF-plassene utløser statlig refusjon, som bidrar til at virksomheten kan finansiere
oppfølgingen av personer i praksisplassordningen.

Brukerundersøkelse viser trivsel og inkludering

Undersøkelsen som omfatter deltakere i praksisplasser for personer med funksjonsnedsettelser (PFF-ordningen),
ble gjennomført for første gang i januar 2019. Svarprosenten var på drøye 55 prosent. Gjennomgående viser
svarene at deltakerne trives på arbeidsplassen, og de fleste føler seg både inkluderte og nyttige.
Arbeidstreningsseksjonen har iverksatt flere tiltak for å bedre kvaliteten og hyppigheten på oppfølgingen av den
enkelte deltaker. For å sikre at tiltaket passer for både deltaker og arbeidsplass, gjøres det grundig kartlegging av
funksjonsnivå og interesser ved inntak til ordningen. Etter at arbeidsplass er tildelt, får deltakerne minst to
oppfølgingsbesøk i løpet av året.

Kafédrift på Lervig sykehjem som kommunalt VTA-forsøk

Kafeen på Lervik sykehjem, Sjøsiden Kafé, drives i samarbeid mellom sykehjemmet og arbeidstreningsseksjonen.
Fire arbeidstakere som deltar i et kommunalt forsøk med VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeidsplass) arbeider i
kafeen. Arbeidstreningsseksjonen følger opp den enkelte arbeidstaker i tett samarbeid med daglig leder for kafeen.
Målet for den enkelte arbeidstaker er å oppleve trygghet og mestring i et arbeidsfellesskap. Kafeen oppleves som
et positivt tilbud for beboere, pårørende, ansatte og innbyggere i området rundt Lervig.
I tillegg er attføringsbedriften Allservice tildelt ansvar for deler av forsøket, med fem tiltakshjemler tildelt sju
arbeidstakere. Det er utarbeidet egne planer med mål for både kvalifisering og livskvalitet.
Stavanger kommune mottar tilskudd fra Arbeids-og velferdsdirektoratet tilsvarende ni stillingshjemler. Forsøket
evalueres av Telemarksforskning på vegne av Arbeids- og sosialdepartementet. Noe av det som vil bli vurdert er
om kommunen skal overta ansvar for VTA-ordningen.

Individuell tilpasning av tiltakene

Arbeidstreningsseksjonen har i 2019 gitt tilbud til i underkant av 600 personer. Dette inkluderer tiltakene START,
JobbSats og Jobbverksted, samt arbeidstrening i gruppe for om lag 190 personer fordelt på seks ulike
gruppetilbud. Flere av de som har startet i arbeidsgruppene, blir etter hvert utplassert i ekstern arbeidspraksis, noe
som bidrar til raskere avklaring av om ordinært arbeid er et alternativ.
15 av deltakere får individuelt tilrettelagt norskundervisning, to ganger i uken, der undervisningen er tilpasset
arbeidssted og arbeidsoppgavene som utføres.
I tillegg har nær 40 personer vært i arbeidstrening i kommunale/private arbeidstreningsplasser med oppfølging fra
arbeidstreningsseksjon. Arbeidstrening i offentlige eller private bedrifter bidrar med raskere avklaring av hva slags
tilrettelegging som skal til for å delta i arbeidslivet.

Færre deltakere i Jobbverksted for unge

400 unge under 30 år har vært søkt inn til Jobbverksted i 2019. Tallet på henvendelser er likt som året før, men
antallet deltakere har likevel vært noe lavere enn året før. Det har sammenheng med nedgangen i antall nye unge
sosialhjelpssøkere ved Nav-kontorene. Av de vel 360 som har sluttet, har i overkant av 20 prosent fått jobb og 10
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prosent gått videre til skole. Noen av de unge som har deltatt på Jobbverksted, har fortsatt i andre tiltak i
arbeidstreningsseksjonen etter endt kursperiode.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Arbeidstreningsseksjonen viser et mindreforbruk på kr 1,092 mill. av en budsjettramme på
kr 15,35mill. dette tilsvarer en forbruksprosent 92,9. Årsaken til mindreforbruket er i hovedsak høyere inntekter enn
forventet, og mindreforbruk som er overført fra året før.

6.16 Flyktningseksjonen
Arbeidet med bosetting og oppfølging av flyktninger

Formannskapet vedtok i februar 2019 at Stavanger kommune skulle bosette 120 flyktninger i 2019, inkludert seks
enslige mindreårige. Vedtaket var i tråd med anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
Ved utgangen av 2019 hadde flyktningseksjonen bosatt 110 flyktninger. I tillegg til disse kommer sju enslige
mindreårige flyktninger som er bosatt i kommunens botiltak for enslige mindreårige flyktninger, EMbo. Ca. 50
prosent av de som ble bosatt var kvoteflyktninger som kom direkte til Stavanger fra flyktningleir i utlandet, resten
kom fra ulike mottak i Norge. Kun 19 personer fikk familiegjenforening med herboende flyktning i 2019, tallet var
lavere enn forventet. Også antallet personer som fikk alternativ mottaksplass i Stavanger, og antall
sekundærbosettinger ble lavere enn forventet, totalt seks personer.
Flyktningseksjonen har på det meste hatt over 890 personer under oppfølging i 2019. Tallet inkluderer alle i
husstander der en eller flere personer er deltaker i introduksjonsprogrammet. Oppfølgingen omfatter praktisk
bistand og koordinering av tiltak vedrørende helse, økonomi, bolig og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Per 31.
desember 2019 var antallet gått ned til ca. 800.

Introduksjonsprogrammet ble reorganisert

I 2019 ble hele introduksjonsprogrammet, med unntak av grunnskole-, norsk- og samfunnsfagundervisning, lagt
inn under flyktningseksjonens ansvarsområde. Oppfølging av den enkelte deltakers kvalifiseringsløp, kontakt med
arbeidsplasser og næringsliv samt tiltak som forbereder til yrkesdeltakelse, ble samlet under én ledelse.
I januar 2019 opprettet flyktningseksjonen kvalifiseringsteamet. Teamet har gjennom hele året jobbet med å
etablere, utvikle og videreutvikle det faglige innholdet i introduksjonsprogrammet. Målet er at innholdet i
programmet skal bidra til en så rask som mulig overgang til lønnet arbeid eller utdanning. Kvalifiseringskursene ble
delt i tre hovedkategorier: jobb, data/digital kompetanse og livsmestring. Kursene er individuelt tilpasset for
deltakerne. Jobbteamet ble også etablert i starten av året. Teamet har hovedansvar for å rekruttere praksisplasser
og sikre en tidlig og best mulig tilknytning til arbeidsliv, plassere deltaker i praksis, følge opp både deltaker og
arbeidsgiver og vedlikeholde eksisterende praksisrelasjoner.
Mange deltakere i introduksjonsprogrammet gjennom 2019
Deltakerantallet i introduksjonsprogrammet har gått jevnt nedover i 2019, fra ca. 480 til 420 ved årets slutt. 150
deltakere har avsluttet programmet og 90 nye har startet i løpet av året. Antall deltakere som hadde praksisplass i
ulike bedrifter, har økt fra 50 til 95. Det er opprettet kontakt med totalt 338 bedrifter, en sterk økning fra tidligere
år.
Kommunen har som mål at minst 55 prosent av deltakerne i introduksjonsprogrammet starter direkte i arbeid eller
utdanning etter endt program. Andelen personer som gikk direkte til arbeid eller utdanning i 2019, var på 50
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prosent (henholdsvis 16 og 34 prosent). I tillegg gikk 14 prosent videre til å fullføre grunnskole.

Differensierte utdanningsløp

Deltakere med lite skolegang trenger mer tid for å kvalifisere seg til arbeid og utdanning. 202 deltakere har i 2019
søkt om utvidelse av introduksjonsprogrammet utover to år. 85 prosent av søknadene ble innvilget.
For å øke muligheten for fagbrev på lang sikt, samarbeidet Flyktningseksjonen med Rogaland fylkeskommune, Nav,
nærliggende kommuner og aktuelle arbeidsplasser. 95 personer har hatt videregående opplæring som
programinnhold i 2019. Flere deltakere har kombinert 2-3 fag på videregående med praksisfag og/eller
norskopplæring og individuelt tilpassede tiltak på henholdsvis Johannes læringssenter og flyktningseksjonen. I
tillegg har Rogaland fylkeskommune startet to prosjekter tilrettelagt for innvandrere, et på Bryne videregående
skole og et på Godalen videregående skole. Stavanger har hatt 11 flyktninger med i prosjektet.
Oppfølging av helsemessige utfordringer
Blant de flyktningene som kommunen har bosatt de siste tre årene, har et betydelig antall personer helsemessige
utfordringer og varig behov for kommunale tjenester, i tillegg til oppfølging fra spesialisthelsetjenesten.
Flyktningseksjonen har i 2019 jobbet for å forbedre flyktningenes tilgang på psykiske helsetjenester. Psykologen
som er ansatt ved seksjonen har gjennomført både individuell samtaleoppfølging og veiledning i gruppe. Tett
samarbeid med fastlegene har vært nødvendig i mer enn en tredel av sakene.

Forebyggende arbeid med familier og utsatte grupper

Oppfølging av familier med barn har vært en prioritert oppgave i 2019. Flyktningseksjonen har videreutviklet
samtaletilbudet til familier som har ulike utfordringer, blant annet i forbindelse med familiegjenforening. Tilbudet
gis også til alle andre bosatte som ønsker dette. Ca. 25 familier har brukt tilbudet i 2019.
For at flyktningene skal få et godt, helhetlig tilbud, er psykisk helse en del av livsmestringskursene som tilbys alle
flyktningene. Livsmestringskursene inneholder migrasjonshelse, fysisk helse, veiledning, søvngruppe,
foreldreveiledning i barnehagen ved Johannes læringssenter samt gruppetilbud med foreldreveiledning gjennom
ICDP (International Child Development Program). ICDP-gruppene går over 6 måneder, og det har vært avholdt 3
grupper i 2019, en for arabisktalende og to for tigrinjatalende foreldre.
Å sikre deltakelse i fritid og andre aktivitetstilbud, samt en god tilknytting til nærmiljøet, har vært en annen prioritert
oppgave i 2019. Via frivillighetskoordinatoren ved flyktningseksjonen, er det etablert samarbeid, nettverk og
kontakt med over 70 frivillige organisasjoner, private bedrifter og offentlige virksomheter. Koordinatoren har jevnlig
kontakt og samarbeid med frivilligsentralene og bydelshusene, og er oppdatert på deres aktiviteter. En måling gjort
i 4. kvartal viser at 54 prosent av deltakerne er involvert i fritidsaktiviteter. Målingen viser stor bredde i aktiviteter,
barn og unge var i stor grad fast tilknyttet til en aktivitet.
Flyktningseksjonen har arrangert fire seminardager om psykisk helse og bearbeiding av traumer. Deltakerne var
egne ansatte og andre som arbeider med flyktninger: Nav-kontorene, helse- og sosialkontorene, skoler, Johannes
læringssenter, EMbo, politiet og barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved SUS.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Flyktningseksjonen viser et merforbruk på kr 4,1 mill. av en budsjettramme på kr 113,4 mill.,
etter at virksomheten ble styrket med kr 15,8 mill. i 2. tertial (https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2019/4okonomisk-status/#4-6-tjenesteomradene). Dette tilsvarer en forbruksprosent på 103,7.
Introstønaden har et merforbruk i 2019 på kr 2,5 mill. Det resterende merforbruket er knyttet til drift og skyldes
høyere lønnskostnader enn budsjettert. Dette må sees i sammenheng med omorganisering av arbeidet med
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introduksjonsprogrammet i 2019 og overtakelse av nye arbeidsoppgaver.

6.17 Krisesenteret
Økt bruk av krisesenteret

Krisesenteret hadde i 2019 en økning i både kvinnelige og mannlige beboere. I tillegg var det en økning i brukere
som benytter seg av samtaletilbudet uten å bo på senteret. Antall barn som hadde opphold på senteret gikk kraftig
ned sammenlignet med året før.

Informasjonsarbeid mot særlig utsatte grupper

Krisesenteret driver informasjonsarbeid og kompetanseheving på forespørsel i alle kommunene tilknyttet senteret.
Krisesenteret har hatt undervisning i skole, både på Universitetet i Stavanger og i flere videregående skoler, samt
for frivillige organisasjoner, private bedrifter og idrettsklubber. Som tidligere har flere virksomheter som arbeider
med barn etterspurt foredrag.
Krisesenteret hadde i tillegg stands på flere kjøpesentre og i sentrumskjernen for å være synlige, og for å nå den
eldre befolkningen. For å nå innvandrerbefolkningen med tilpasset informasjon ble det i 2019 gitt tilbud om
informasjon og kompetanseheving både til språkstasjoner og voksenopplæringssentre.
I Stavanger kommunes kampanjeuke mot vold i november bidro krisesenteret med flere kurs for både ansatte og
innbyggerne i kommunen.

Støtte til foreldrerollen for å bedre barns hverdag

Krisesenteret mottok i 2019 tilskuddsmidler fra Bufdir for å styrke foreldre gjennom veiledning. Ytterligere to
ansatte ble CoS-sertifisert (Circle of Security). Krisesenteret har dette året gjennomført både gruppetilbud og
individuelle kurs med CoS-veiledning.

Styrket oppfølging i reetableringsfasen

Primærkontaktene på krisesenteret vurderer i hver enkelt sak om det er behov for oppfølging av andre instanser.
Krisesenteret og Norske Kvinners Sanitetsforening startet opp prosjektet «Ressursvenn» i 2019. Målet er å koble
voldsutsatte kvinner med en frivillig i reetableringsfasen etter de har flyttet ut fra krisesenteret.
Krisesenteret har arbeidet med å sikre den lovpålagte oppfølgingen i reetableringsfasen. Oppfølgingstiltak skal
dokumenteres, og alle beboere som flytter ut fra krisesenteret blir oppfordret til å komme tilbake til
oppfølgingssamtale. 66 prosent av dagbrukerne i 2019 var personer som tidligere har benyttet botilbudet ved
krisesenteret.

Mannlige beboere og bemanningsbehov

Antallet mannlige beboere på krisesenteret økte noe i 2019. I tillegg var det flere mannlige dagbrukere. Flere hadde
utfordringer knyttet til rus og psykiatri. Ettersom botilbudet for menn ikke har de samme mulighetene for skjerming
som botilbudet for kvinner, ble bemanningen økt flere ganger i løpet av året.

Bedre kvalitet gjennom ny app
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I 2019 har krisesenteret utviklet en mobil registreringsløsning for å ivareta sikkerheten for dem som bor på
krisesenteret på en bedre måte. I løpet av året har krisesenteret sett en nedgang i registrerte avvik, antall
vakttelefoner og kontakt med politi. Den mobile løsningen har dermed bidratt til effektivisering av arbeidsrutiner,
og gitt krisesenteret bedre kontroll på sikkerheten til beboerne. Ved å samle nødvendig informasjon for ansatte har
kvaliteten på tilbudet til beboerne økt.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Krisesenteret viser et merforbruk på kr 0,7 mill. av en nettobudsjettramme på kr 12,9 mill.
Dette tilsvarer en forbruksprosent på 105,4. Årsaken til merforbruket er hovedsak tidligere års merforbruk, samt en
økning i brukere i 2019.

6.18 Samfunnsmedisin
Fastlegetjenesten

Stavanger kommune hadde også i 2019 utfordringer med å rekruttere kvalifiserte søkere til ledige fastlegehjemler.
Helsesjefen har derfor hatt oppmerksomhet på rekruttering av nye fastleger, og på optimal drift av
fastlegetjenesten for å sikre god kvalitet i tjenesten. Det er opprettet en egen arbeidsgruppe som jobber med tiltak
for rekruttering av fastleger.

Nytt lovkrav om opplæring av leger

Som følge av at kompetanseforskriften trådte i kraft 1. mars 2017, og det i 2019 ble endringer i spesialistforskriften,
må kommunene nå sørge for at alle ansatte leger er spesialister eller under spesialisering i allmennmedisin. Dette
gjelder alle kommunalt ansatte leger, næringsdrivende fastleger og leger ansatt i private sykehjem, inkludert de
som er ansatt i samfunnsmedisinske eller arbeidsmedisinske stillinger som skal ha sin spesialisering innen disse
feltene. Stavanger kommune fikk dermed et omfattende ansvar når det gjelder tilrettelegging. I 2019 ble
kommunen registrert som utdanningsinstitusjon. Det er utarbeidet utdanningsplaner for både LIS 1 (turnusleger)
og LIS 3 (leger i spesialisering i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin).

6.19 Stavanger legevakt
Omstilling ved legevakten

Stavanger kommune bestilte i 2019 en evaluering fra en ekstern part etter en stor omstillingsprosess og betydelig
kostnadsvekst på Stavanger legevakt de siste årene. Mandatet var å se på dimensjonering av bemanning,
kompetansesammensetning, turnusplanlegging og en effektiv og rasjonell drift. Samtidig skal lovpålagte krav til
akuttmedisinske tjenester i et vertskommune-samarbeid ivaretas. Blant anbefalingene i rapporten som kom ved
årsskiftet, var bedre flyt i pasientforløpene på legevakten, prosessforbedringer i det administrative arbeidet og
styrket økonomistyring. I tillegg ble det anbefalt å gjennomføre organisatoriske tiltak for å rendyrke akutttjenestene. Hovedfunn og anbefalinger skal jobbes videre med i et oppfølgingsprosjekt.

Utvidede lokaler for legevakten

Stavanger legevakts lokaler tilfredsstiller ikke krav til fysisk arbeidsmiljø, drift og beredskap sett opp mot
befolkningsgrunnlaget de betjener. Legevakten fikk i november 2019 et tilbygg i to etasjer som har avhjulpet
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situasjonen med for liten plass. I tillegg pågår arbeid med en mulighetsstudie om arealbehov, fremtidig lokalisering
og samlokalisering av akuttmedisinske funksjoner.

Forberedelser til kommunesammenslåing

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble arbeidet med legevaktløsning delt i to faser. Fase 1 bestod av
nødvendige tilrettelegginger for to legevaktsdistrikter og ble ferdigstilt rundt årsskiftet 2019/2020. Fase 2 som
starter i 2020, skal bygge på erfaringer fra fase 1, konklusjoner etter ekstern gjennomgang av dagens Stavanger
legevakt og ny kunnskap om bevegelsesmønstre i nedslagsfeltet. Stavanger kommune inngikk avtaler om
vertskommunesamarbeid for Ryfylke legevakt med Hjelmeland og Kvitsøy kommuner på slutten av 2019.
Organiseringen av smittevernarbeidet i ny kommune, mer spesifikt i de nye kommunedelene Finnøy og Rennesøy,
ble kartlagt og justeringer foreslått. Konklusjonen ble at smittevernarbeidet sentraliseres til smittevernkontoret,
som da vil ha det overordnede ansvaret for smittevernarbeidet i ny kommune. Samtidig var det viktig å
opprettholde et tett samarbeid mellom smittevernkontor og lokalt helsevesen, for å sikre god informasjon, fastlege
nærbosted og tilpasset videre oppfølging lokalt.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Stavanger legevakt viser et merforbruk på kr 3,3 mill. av en budsjettramme på kr 61,4 mill.,
etter at virksomheten ble styrket med kr 3 mill. i 2. tertial. Årsresultatet tilsvarer en forbruksprosent på 105,3.
Hovedårsaken til merforbruket er økte utgifter knyttet til dagens turnusordning og kompetansekrav, samt
ekstrautgifter i forbindelse med permisjoner.
I løpet av 2019 har et konsulentselskap gjennomført en evaluering av Stavanger legevakt hvor en ser på
dimensjoneringen av bemanningen og kompetansesammensetting sett i forhold til lovpålagte oppgaver og
geografisk nedslagsfelt. Som et resultat av rapporten er det igangsatt et forbedringsprosjekt på Stavanger legevakt
hvor målet er å redusere driftskostnadene gjennom bedre og mer effektive arbeidsprosesser og organisering.

148

Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

7 By- og samfunnsplanlegging

I 2019 ble kommuneplanen 2019-2034 lagt frem og vedtatt i en samfunns- og arealdel. Det ble
gjort et stort arbeid med å forberede et nytt grunnlag for eiendomsskatt i den nye kommunen.
Det ble også vedtatt en ny sentrumsplan og en temaplan for ivareta hermetikkepokens
kulturminner i Stavanger. En ny, felles helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse ble utarbeidet for de
tre kommunene som utgjør nye Stavanger.

7.1 Innledning

2019 ble et år med høy aktivitet, hvor normal drift gikk side om side med forberedelser til den nye kommunen. Alle
avdelinger har hatt ekstraordinære oppgaver knyttet til kommunesammenslåingen.
Bystyret behandlet i 2019 Stavangers 8. levekårsundersøkelse, sammen med den regelmessige
folkehelsemeldingen, som viktige grunnlag for planlegging i kommunen. Videre vedtok bystyret en ny
kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel. Samfunnsdelen ble laget for å kunne videreføres i den nye
kommunen fra 2020. Kommunedelplan for Stavanger sentrum ble vedtatt, etter syv års arbeid. Det ble utarbeidet
en plan for vern av hermetikkfabrikker og andre bygg fra denne epoken i byhistorien. Videre ble det vedtatt planer
for over 1000 boliger, over 4000 arbeidsplasser, stasjonsutvikling i Paradis, og Interkommunal kommunedelplan
(IKDP) Forus. Endelig vedtak av IKDP avhenger imidlertid av at alle tre kommunene gjør likelydende vedtak.

7.2 Byutvikling
Prioriterte oppgaver

Året har vært preget av arbeidet med nye Stavanger. Byutvikling har bistått Finnøy med kommuneplanens arealdel
og behandling av private detaljreguleringer. Det har vært høy aktivitet og lovpålagte behandlingsfrister er
overholdt. Stavanger bystyre har vedtatt 23 detaljreguleringer som legger rammer for utvikling og utbygging av
offentlige funksjoner, bolig- og næringsprosjekter. Byggeskikkprisen ble i år gitt til Kongsgata 52-60.

Regionalt samarbeid

Det er inngått ny byvekstavtale mellom staten, fylkeskommunen og kommunene på Nord-Jæren, som sikrer statlig
finansieringsbidrag til prioriterte prosjekter i bymiljøpakken og økte belønningsmidler. Prosjektene i bymiljøpakken
er prioritert og vil bli gjenstand for porteføljestyring. Det er vedtatt justeringer i bompengeopplegget, som blant
annet innebærer at rushtidsavgiften fjernes, det innføres 50 prosent betaling for nullutslippskjøretøy og
innkrevingsretningen på bybrua blir snudd.
Stavanger gav sin tilslutning til Regionalplan Jæren fase 1. Fase 2 av arbeidet pågår med arbeid rundt følgende
tema: bomiljø og kvalitet, grøntstruktur, LNF og større handelsarealer.
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Overordnede planer

Kommuneplanen 2019-2034 er skilt i en samfunnsdel og en arealdel og vedtatt av bystyret. Planstrategi er
utarbeidet med ny samfunnsdel for den nye kommunen og nytt plansystem.
Kommunedelplan for Stavanger sentrum er vedtatt. Det er lagt fram sak for videreutvikling av sentrumssatsingen.
Interkommunal kommunedelplan for Forus er vedtatt av Stavanger og Sola, mens Sandnes ikke vedtok planen. Det
betyr at planen formelt sett ikke er endelig vedtatt. Kommunedirektøren følger dette opp.

Områderegulering

Områderegulering for Åsen næringsområde er vedtatt. Områderegulering for Mariero har vært på høring og
planforslaget bearbeides. Formannskapet har tatt stilling til premissene for videre arbeid med områderegulering for
Forus øst. I høst har det blitt arbeidet videre med et planforslag for Forus øst som gir rammer for en ønsket utvikling
og som sikrer gjennomføring og forutsigbarhet. Det er startet opp forberedende arbeid for områderegulering i
Hillevåg.

Bymiljøpakke Nord-Jæren

Kommunalstyret for byutvikling avviste et forslag til videre prosess for reguleringsplan for E39 Smiene – Harestad.
Statens vegvesen har derfor stilt planarbeidet i bero. Dette har betydning for pågående områderegulering for
Dusavik. I forståelse med regionale myndigheter er det avklart at en del av Dusavik II kan detaljreguleres.
Statens vegvesen/fylkeskommunen har i 2019 utredet ulike alternativer for bussveien på strekningen fra Hillevåg
gjennom sentrum og til Sundekrossen.

Detaljregulering for bussveien gjennom Jåttåvågen er på høring.
Detaljregulering for kollektivtrasé langs Diagonalen mot universitetsområdet er på høring

7.3 Kart og digitale tjenester
Prioriterte oppgaver i planperioden

Hele året ble brukt til forberedelser til kommunesammenslåingen. Det ble ryddet i like gatenavn og gjennomført en
stor medvirkningsprosess før det ble fattet 19 nye navnevedtak i Fellesnemnda. Det ble også brukt en del ressurser
på å rydde opp i avvik mellom grunnbok og matrikkel. Det var over 200 saker med avvik, og de fleste av disse
sakene var krevende å rydde opp i. Det største arbeidet i forberedelsen til kommunesammenslåingen var å skaffe
bruksareal (BRA) på alle bygg som manglet dette i Rennesøy og Finnøy. Det var nødvendig å ha alt dette på plass
høsten 2019, da vann- og avløpsgebyrene skal skrives ut med en fastdel som baserer seg på BRA. Grunnlaget var
på plass i begynnelsen av oktober.

Eiendomsskattegrunnlag

Fellesnemnda har vedtatt at det skal gjennomføres en ny taksering for nye Stavanger og at takstene skal tas i bruk
fra 1. januar 2021. Sent på høsten vedtok det nye kommunestyret at det skal være eiendomsskatt i hele den nye
kommunen. Parallelt med dette har det vært gjennomført besiktigelse av alle bolig og fritidseiendommer i
Stavanger, Rennesøy og deler av Finnøy. Til den jobben har det vært bruk sommervikarer som fikk grundig
opplæring i forkant.
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3D-verktøy

Avdelingen har hatt et samarbeid med Stavanger eiendom om å lage en 3D-modell av rådhuset i forbindelse med
planlagt renovering/oppgradering av dette. Modellen ble brukt som beslutningsgrunnlag da politikerne vedtok
hvordan ombyggingen skal være.

Andre oppgaver

Avdelingen har brukt drone til enkeltbilder, film, enkle 3D-modeller og i beredskapssammenheng. Det er tatt i bruk
e-torg slik at innbyggerne kan få tak i situasjonskart, kartdata, 3D-modeller, e-nabovarsel etc. Automatiseringen av
meglerpakker fortsatte også, slik at det nå brukes mindre manuell arbeidskraft på denne produksjonen.

7.4 Byggesak og byantikvar
Prioriterte oppgaver i planperioden

Avdelingen har gjennom 2019 jobbet med harmonisering av oppgaver i forkant av kommunesammenslåingen, og
utført oppgaver på vegne av de tre kommunene. Fra årsskiftet var avdelingen operativ på alle sine tre saksfelter –
byggesaksbehandling, tilsynsoppgaver og kulturminnevern, i hele kommunen.

Saksbehandling

Lovpålagte frister for saksbehandlingstid er i all hovedsak overholdt i 2019. Nettsider, dokumentmaler og
arbeidsrutinene er videreutviklet for å håndtere tidsfrister og for å yte god innbyggerservice.

Tilsyn

Prioriterte tilsynsoppgaver innenfor universell utforming, adkomst og tilgjengelighet, brukbarhet i henhold til
byggtekniske forskrifter (TEK 10 §§ 8 og 12), tilsyn med kvalifikasjoner til foretak, tilsyn med produktdokumentasjon
av byggevarer, ulovlige byggearbeider, tilsyn med byggeplass i byggeperioden og ved midlertidig
brukstillatelse/ferdigattest, er gjennomført.
Seksjonen har i perioden gjennomført tilsyn i 16,8 prosent av sakene.

Selvkost

Seksjon byggesak drives med 100 prosent gebyrfinansiering etter selvkostprinsippet.
Avdelingen har prioritert å effektivisere, forenkle og videreutvikle digitale arbeidsplattformer og tjenester for å
redusere ressursbruk, uten at det skal gå på unødig bekostning av produksjon og service overfor innbyggerne.

Trehusbyen og kulturminnevern

God forvaltning av trehusbyen, saksbehandling, veiledning og rådgivning i plan- og byggesaker er kjerneoppgaver
som har hatt høy prioritet for byantikvaren. Oppgavene har økt i omfang og utfordret begrensede ressurser og
viktige, langsiktige og strategiske oppgaver på kulturminnevernfeltet.
Bystyret vedtok i 2019 Temaplan for hermetikkfabrikker og tilknyttede virksomheter. Byantikvaren har drevet med
utstrakt formidling av hermetikkindustriens kulturminner i tilknytning til dette.
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Det ble utlyst en søknadsordning for 2019 for tilskuddsmidler til trehusbebyggelsen i Hillevåg (vernemillionen). Ved
utgangen av året hadde ni prosjekter mottatt til sammen 755 000 kroner. Erfaringer med ordningen viser at det er
behov for kontinuitet over tid for å få god effekt av tilskuddsordninger.
Verneprisen for 2019 ble tildelt Industri og energi sitt nybygg i Kongsgata.
Det ble gjennomført forberedende arbeid for rullering av kommunedelplan for kulturminner.
Byantikvaren har vært noe involvert i forberedelser til by- og domkirkejubileene i 2025, og i planlegging av
restaureringsarbeidene for Domkirken og nytt servicebygg. Videre har Byantikvaren vært bidragsyter ved
Fortidsminneforeningens bygningsvernmesse på Holmeegenes i 2019.

Formidling

Avdelingen har iverksatt flere prosjekter herunder full revisjon og oppgradering av informasjons- og filmmateriell.

Andre oppgaver

Avdelingen Byggesak og byantikvar har også i 2019 deltatt aktivt i flere eksterne nettverk og nasjonale prosjekter –
både som pilotkommune og rådgivere. Avdelingen deltar i tverrfaglige prosjekter hvor 3D-løsninger og andre
innovasjonstiltak utprøves.

7.5 Beredskap og samfunnsutvikling

Avdeling for beredskap og samfunnsutvikling har ansvar for kommunens strategiske arbeid innen
samfunnssikkerhet, mangfold og inkludering, folkehelse og klimatilpasning.

Håndterte hendelser

I 2019 satte Stavanger kommune beredskapsstab flere ganger.

I forbindelse med 17. mai fikk kommunen besøk av en delegasjon fra Kina. Samtidigheten av
Kinabesøket og 17. mai gjorde at kommunen etablerte et begrenset Samvirkesenter denne
dagen. Dette ble gjort for raskt å kunne identifisere og eventuelt håndtere uønskede hendelser
som kunne inntreffe.
Flere varslede bompengedemonstrasjoner medførte at kommunen, i samarbeid med aktuelle
samvirkeaktører, i perioder møttes regelmessig. Ved behov ble det iverksatt aktuelle tiltak.
Kommunen opplevde flere hendelser knyttet til ustabilitet og bortfall av elektronisk
kommunikasjon (ekom) i 2019. Særlig utfordrende er bortfall av ekom for tjenesteområder som
leverer lovpålagte tjenester.
I tillegg har varsel om uvær/ekstremvær gjort at beredskapsstaben regelmessig har vært samlet.
Ingen værhendelser medførte større konsekvenser for Stavanger kommune i 2019.

Det gjennomføres rutinemessig evaluering etter større hendelser, og identifiserte læringspunkter skal følges opp av
tjenesteområdene.

Øvelser
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Det er blitt gjennomført øvelser på strategisk og operasjonelt nivå i 2019. Evaluering etter øvelsene viser at
kommunen er på god vei til å bygge en beredskap som bidrar til å gjøre den nye kommunen mer robust. I tillegg
viser evalueringene at det er viktig å følge opp identifiserte avvik. Det er også arrangert regelmessige øvelser med
samarbeidskommuner for å sikre god samhandling ved hendelser. Enkelte av kommunens beredskapsplaner er
justert som følge av gjennomførte øvelser.

Prosjekt

Sikring i sentrum: I forkant av 17. mai 2019 ble det gjennomført en sikringsrisiko-analyse (VTS-analyse) for å
kartlegge behov for sikring mot tilsiktede handlinger. Resultatet av analysen ble iverksetting av ekstra sikringstiltak i
sentrum på 17. mai. I desember ble det gjennomført en ny sikringsrisikoanalyse for å kartlegge behov for
permanente sikringstiltak i sentrum. Det ble identifisert flere tiltak som kan være aktuelle på permanent basis.
Nordic Safe Cities: Stavanger er invitert til å bli med i et prosjekt i regi av Nordic Safe Cities med formål å utarbeide
«best practice» for sikring av byrom. Dette prosjektet er i oppstartsfasen med første møte 17. mars 2020.
Trygg By Norge: Stavanger er også invitert med i Trygg By Norge, initiert av Gjensidigestiftelsen og Nordic Safe
Cities. Formålet er å skape trygge byer og bekjempe radikalisering og vold. Prosjektet hadde oppstartsmøte
29.01.20.
Pilotprosjekt Kristianslyst: Etter en kursrekke i håndtering av skarpe hendelser i skolene ble det bevilget penger til
et pilotprosjekt med formål å prøve ut varslings- og sikringstiltak på skole. Kristianslyst skole ble valgt ut som pilotskole. Skolen har fått ny merking, toveis talesystem og direkte alarmknapp til politiets operasjonssentral. Det har
blitt gjennomført flere øvelser og evaluering samt tekniske justeringer etter disse. Nå er prosjektet i sluttfasen og
klar til en endelig anbefaling til andre skoler.
Stavanger72.no: Det er utarbeidet en egen nettside for egenberedskap: Stavanger72.no, i tråd med DSBs
(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) nasjonale egenberedskapskampanje. Stavanger72.no
inneholder råd om hvordan innbyggerne kan ta vare på seg selv og sine nærmeste i 72 timer, samt en oversikt over
offentlige tilfluktsrom i Stavanger.

Utarbeide helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Stavanger

I forbindelse med kommunesammenslåingen har Stavanger, Rennesøy og Finnøy sammen utarbeidet en ny, felles
helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (HROS2020).
HROS2020 har vært organisert som et tverrfaglig prosjekt, og har møtts regelmessig. Stavanger kommune har hatt
prosjektlederansvaret, og Rennesøy og Finnøy har deltatt i prosjektgruppen. Den nye analysen oppfyller kravene
gitt i Lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt. HROS2020 ble ferdigstilt i september 2019, og var opprinnelig
satt opp til politisk behandling i desember. Av naturlige årsaker ble ikke denne analysen behandlet i
kommunestyret før januar 2020.
Tjenesteområdene har, med utgangspunkt i HROS2020 utarbeidet egne risiko- og sårbarhetsanalyser.

Utarbeide og øve på beredskapsplanverk for nye Stavanger

I forbindelse med kommunesammenslåingen og som en naturlig oppfølging av hendelser identifisert i HROS2020,
ble det utarbeidet et helt nytt beredskapsplanverk for operasjonelt og strategisk nivå i Stavanger kommune. Også
tjenesteområdene har utarbeidet/revidert sine beredskapsplaner i forbindelse med kommunesammenslåingen.
Det nye planverket er funksjonsbasert, og ble øvd i desember 2019.
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Arbeide mot terror og alvorlig kriminalitet

Stavanger kommune er med i en regional gruppe, Samver1, som arbeider for å bekjempe radikalisering og voldelig
ekstremisme. Gruppen består av kommuner, fylkeskommune, kriminalomsorgen, politi og PST. Gruppen har de
siste to årene hatt et rådgivningsteam som retter seg mot pårørende til antatt radikaliserte. I 2020 skal det
utdannes mentorer som skal kunne fange opp og jobbe med personer som står i fare for eller har vært i en
ekstremiseringsprosess.
Stavanger er også med i et nordisk storbynettverk, Nordic Safe Cities, som har som formål å skape trygge byer og
bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme. Nettverket bidrar med samarbeid på tvers av byene, faglig
rådgivning og fagsamlinger.

Kartlegge vår digitale sårbarhet og trusler

Avdelingen har gjennom 2019 arbeidet med å kartlegge Stavanger kommunes digitale sårbarhet. Spesielt har det
blitt sett på avhengigheten av elektronisk kommunikasjon. Det er utarbeidet en tiltaksplan. Flere tiltak er allerede
iverksatt og det er besluttet å opprette informasjonssentre ulike steder i kommunen til bruk i situasjoner hvor all
telekommunikasjon er brutt.

Folkehelse

I april ble levekårsundersøkelsen og den årlige folkehelsemeldingen ferdigstilt. Dette er en presentasjon av
statistikk på levekår og folkehelse og de faktorer som påvirker helsetilstanden. Denne statistikken inngår som en
del av det lovpålagte oversiktsarbeidet innenfor folkehelse. Det har i 2019 vært fokus på å sikre folkehelse i
kommunens planarbeid, blant annet i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arbeidet i
områdereguleringsplaner. Det er startet et arbeid med å få helsekonsekvensutredning inn i planarbeidet.
Folkehelse er tatt inn i planarbeidet med områdereguleringen i Hillevåg. Organisering, nærdemokrati og
områdesatsingens plass i kommunens strategiske arbeid har vært drøftet. Strategiplan for folkehelsearbeidet 20132029 er ikke blitt rullert i 2019 på grunn av kommunesammenslåingen.

Områdesatsingen på Storhaug

Områdesatsingen på Storhaug var i 2019 i sitt andre driftsår. Arbeidet omfatter tre satsingsområder; Inkludering
ved tidlig innsats , Gode bo- og nærmiljø , og Sosialt entreprenørskap – nye veier til arbeid og velferd , og er
konkretisert i en overordnet plan Mangfold og muligheter – Plan for områdesatsing i Storhaug bydel 2018-2024
(kommunalutvalget sak 48/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690835?agendaItemId=214852)).Denne følges opp
med årlige handlingsplaner (kommunalutvalget sak 3/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973437?
agendaItemId=218624)). Det er også utarbeidet en statusrapport (kommunalutvalget sak 58/19
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973450?agendaItemId=221626)).
Det er igangsatt en rekke organisatoriske, fysiske miljømessige og sosiale tiltak i tråd med den overordnende
planen og gjeldende handlingsplan. I 2019 ble det også gjennomført en nullpunktsanalyse som kartla trivsel og
trygghet blant 1100 innbyggere over 15 år på Storhaug. Undersøkelsen viser i all hovedsak at innbyggerne opplever
høy grad av trivsel og trygghet. I 2019 etablerte områdestasingen seg i Kvitsøygata 3. Hensikten er å etablere et
bydelsfellesskap og et miljø for tjenesteutvikling, tjenesteyting og innovasjon sammen med relevante aktører.
Lokalet skal også være en møteplass som tilrettelegger for aktivitet og deltakelse.

Levekårsløftet i Hillevåg

Områdeløftet i Hillevåg (2018-2020) fikk i løpet av 2019 satt i gang alle satsinger vedtatt i planen. I tillegg ble det
gjennomført samordningsmøter for å koordinere kommunens totale innsats i Hillevåg. Kommunalutvalget fikk
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presentert en helhetlig oversikt over aktiviteter i Hillevåg 17.9 sak 1/19. Transformasjonen av sentrale deler av
Hillevåg har stått sentralt med igangsetting av områderegulering og mulighetsstudie for ny skatehall/aktivitetshus.
Grønn by etablerte Pådriv i Felleskjøpets lokaler, og det ble holdt møter med ulike aktører i Hillevåg. Det er etablert
faste møtepunkter for tverrfaglig samhandling. Målet er å få ny kunnskap og oppnå synergier som fører til en god
utvikling av bydelen.

7.6 Økonomi

Regnskapsresultatet samlet for By- og samfunnsplanlegging viser et mindreforbruk på kr 5,5 mill. av en
budsjettramme på kr 62,7 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 91,3.
Beredskap og samfunnsutvikling viser totalt et merforbruk på kr 1,6 mill. Dette avviket skyldes et merforbruk på
ansvarsområdet Områdeløft Storhaug. Byutvikling, Kart- og digitale tjenester samt stab viser et mindreforbruk på
kr 5,5 mill. Det positive avviket skyldes i hovedsak lavere utgifter til digitalisering av arkivet, da digitalisering av
arkivene på Finnøy og Rennesøy fikk høyere prioritet i 2019. Kart og digitale tjenester fikk dekket lønnsmidler av
Vann- og avløp til en stilling for å få på plass arealer på alle bygg i matrikkelen i Finnøy og Rennesøy, utførte
alle oppmålingsoppgaver for Rennesøy, samt at høy aktivitet i boligmarkedet medførte høyere inntekter ved salg av
meglerpakker. Byutvikling gikk i tilnærmet balanse.
Byggesak drives etter selvkostprinsippet. Regnskapsresultatet ved utgangen av 2019 viser
et mindreforbruk på 1,6 mill. Akkumulert fremførbart underskudd er dermed gått ned i forhold til fjoråret, og er nå
på i underkant av kr 3,4 mill. Byggesak mottok i 2019 innovasjonsmidler på kr 0,4 mill. til prosjektet med å forenkle
og digitalisere byggesaksbehandlingen. Disse midlene har gått til å dekke lønnskostnader som er brukt i prosjektet.
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8 Bymiljø og utbygging

Arbeidet med å følge opp det ambisiøse målet med 80 prosent reduksjon av klimagassutslipp i
Stavanger innen 2030 er i gang. Det nye ettersorteringsanlegget til IVAR som åpnet i 2019, gjør
at innbyggerne nå kan kaste plast og metall i restavfallet. God energioppfølging har gjort at
klimagassutslippene fra kommunale bygg har gått ned med 990 tonn CO2 fra 2015 til 2019.
Vannforbruket i kommunen ble i 2019 på sitt laveste på 50 år med 16,3 millioner kubikkmeter.
Stavanger ble kåret til Norges Elbilhovedstad, Norges best klimatilpassede kommune og fikk
Mobilitetsprisen som landets smarteste by.

8.1 Innledning

Klima- og miljøplan 2018-2030 ble vedtatt av bystyret 26. november 2018. Stavanger ble i 2019 kåret til Norges
Elbilhovedstad, Norges best klimatilpassede kommune og fikk Mobilitetsprisen som Norges smarteste by
(http://arsrapport2019.stavanger.kommune.no/9-innbygger-og-samfunnskontakt/9-7-smartby/). Alle gode eksempler på en samordnet innsats for å følge
opp kommunens klima- og miljøplan.
IVAR åpnet sitt ettersorteringsanlegg på Forus i 2019, innsamlingen av avfall ble endret og alle innbyggerne skulle
endre sine sorteringsvaner. Dette vil være et viktig tiltak på vei mot målet om 75 prosent materialgjenvinning.
Kommunen har samarbeidet tett med Lyse Neo for å få etablert et fjernvarmenett fra Jåttåvågen til Urban Sjøfront,
slik at 25 prosent av avfallet som brennes kan brukes til oppvarming av bygninger.
Etableringen av nye Stavanger kommune har vært arbeidskrevende, og i løpet av 2019 er det gjennomført en
omfattende harmonisering av tjenestene, etablering av nye regler og forskrifter og gjennomført organisatoriske
endringer.

8.2 Juridisk avdeling
Videreføring av Friområdeprosjektet

Juridisk avdeling har i 2019 videreført Friområdeprosjektet. I hovedsak har det blitt arbeidet med å tilrettelegge
grunnlaget for en rettsak i Stavanger tingrett som gjaldt gyldigheten av reguleringsplanen og
ekspropriasjonsvedtaket for gjennomføring av turstien i Gauselstranden. Etter at Stavanger tingrett avhjemlet
skjønnet i august 2019, har juridisk avdeling arbeidet med å forberede ankebehandlingen i lagmannsretten. Saken
er berammet i oktober eller november 2020.

Grunnerverv til gang- og sykkelvei

Kommunen har gjennomført flere grunnerverv til opparbeidelse av gang- og sykkelveier og snuhammere. Et
påbegynt grunnerverv for etablering av fortau i Øvre Vågen på Hundvåg er blant de større prosjektene.
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Salg og innleie av eiendommer

Juridisk har bistått i diverse saker om innleie av lokaler, blant annet nye lokaler til barnevernet og hjemmebaserte
tjenester. Det er også foretatt utleie av lokale til British International School of Stavanger på Eiganes skole.
Kommunen har avsluttet salget av utenriksterminalen, med oppgjør og overlevering i januar 2020.

Ivareta kommunens interesser og utvikling i Stavanger Forum

Juridisk avdeling har bistått i forbindelse med spørsmål rundt utnyttelsen og utviklingen av Forum-området.
Bistanden har blant annet vært knyttet til kjøpet av Forum Expo og vurderingen av Stavanger Forum AS sine
leiebetingelser for 2020.

Videreføring av kommunens engasjement i Urban Sjøfront

Urban sjøfront er det første store sentrumsnære transformasjonsområdet i Stavanger. Tidligere var dette et
industriområde, som nå gradvis erstattes av boliger og ny næring. Stavanger kommune har tatt et overordnet
ansvar for å bygge felles feltekstern infrastruktur – det vil si vei, vann, avløp og offentlige friområder – mot at
grunneierne og utbyggerne i fellesskap betaler for disse tiltakene. Juridisk avdeling har videreført kommunens
engasjement i Urban sjøfront knyttet til inngåelse av utbyggingsavtaler.

Overføring av kirkelige eiendommer

Juridisk avdeling har arbeidet med å klarlegge omfanget og utstrekningen av de kirkelige eiendommene. Det er
oppnådd enighet med Stavanger kirkelige fellesråd om å overføre 17 kirkeeiendommer i tidligere Stavanger
kommune fra kommunen til kirkesoknene. Avtalen ble godkjent av bystyret høsten 2019.

Momsavtaler

Juridisk avdeling har ansvaret for å forhandle og inngå avtaler med utbyggere om overtagelse av justeringsrett eller
justeringsplikt i forbindelse med overtagelse av kommunal infrastruktur til drift og vedlikehold (justeringsavtaler).
Avdelingen har også ansvaret for å forhandle om og inngå anleggsbidragsavtaler med private utbyggere. Dette er
avtaler som kommunen inngår med utbyggere som er pliktige til å opparbeide overordnet infrastruktur for at de
skal spare merverdiavgift. Slike avtaler er kompliserte og omfattende, og krever betydelig ressurser. I 2019 ble det
inngått én justeringsavtale med en privat utbygger og én anleggsbidragsavtale med en annen privat utbygger.

Klagesaker

Juridisk avdeling forbereder klager som skal til behandling for kommunens klagenemd. Eksempler på slike saker er
klager på barnehageopptak, tildeling og bytte av kommunal bolig, tildeling av parkeringstillatelse for
forflytningshemmede og klager på avslag om å få etablere avkjørsel. Det blir lagt fram en egen årsrapport for dette
arbeidet for kommunestyret.

Virksomhetsoverdragelser

Juridisk avdeling har bistått ved forhandling og inngåelse av avtale om overdragelse av Domkirkens sykehjem.

Delegeringsreglementet og fullmakter i Stavanger og «nye» Stavanger

Juridisk har i 2019 ferdigstilt arbeidet med nytt delegeringsreglement og utarbeidelse av fullmakter fra
kommunedirektøren. Juridisk har deretter bistått i arbeidet med å oppdatere og tilpasse delegeringsreglementet
og de enkelte fullmaktene til nye Stavanger kommune.
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Økonomi

Regnskapet for 2019 viser et mindreforbruk kr 434 000 for Juridisk. Dette gir en forbruksprosent på 96 av en
budsjettramme på kr 10,3 mill. Mindreforbruket skyldes en mindre kostnad i forbindelse med lønn enn budsjettert, i
tillegg til salgsinntekter og overføringer av ubrukte midler fra 2018.

8.3 Miljø og renovasjon
Miljø
Klima- og miljøplan med høye ambisjoner

Miljøenheten leder arbeidet med oppfølging av kommunens klima- og miljøplan

og dens handlingsplan. Internt
og eksternt er det utført omfattende arbeid med oppfølging av planen og formidling av kommunens høye
ambisjoner på klima- og miljøområdet. Det er også utarbeidet en egen klima- og miljøhåndbok for grønne
handlinger, til bruk for kommunens ansatte.
(https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/samfunnsutvikling/planer/temaplaner/klima-og-miljoplan-for-stavanger-2010-2025.pdf)

Lokalt miljøengasjement

Earth Hour og Mobilitetsuken med Miljøsøndag er markert også i 2019. Miljøenheten administrerer det årlige
bruktmarkedet på Nytorget, som gjennomføres hver lørdag i sommerhalvåret. Bruktmarkedet fylte 20 år i 2019.
Folkehelsemidler har blitt bevilget til besøksopplegg for barnehager, skoler og studenter på Ullandhaug økologiske
gård og naturveiledning for barnehager, skoler og barnefamilier i regi av Naturvernforbundet. I tillegg har
Miljøenheten gitt støtte til enkeltarrangement som Økouka og Folkefrokost.
Miljøenheten koordinerer kommunens arbeid med miljøsertifisering. Det ble i 2019 vedtatt at alle kommunens
virksomheter skal miljøsertifiseres, fortrinnsvis som Miljøfyrtårn.

Satsing på kollektiv transport, sykkel og gange

Stavanger kommune inngikk i 2016 avtale med HjemJobbHjem (HJH). HJH-prosjektet skal gjøre det enklere å
reise uten bil til og fra jobb. Miljøenheten deltar både i referansegruppen til Mobilitetspakke Nord-Jæren
(https://www.rogfk.no/vare-tjenester/samfunnsutvikling/prosjekter-og-samarbeid/mobilitetspakke-nord-jaren/), der HJH er et av tiltakene, og i den interne
prosjektgruppen i Stavanger kommune. Miljøenheten har ansvar for gjennomføring av HJH-kampanjer i
kommunen. I 2019 inngikk 415 ansatte avtale om leasing av elsykkel. 1900 innbyggere i Stavanger deltok i Sykle til
jobben-aksjonen, 1000 av dem for første gang. Miljøenheten sto for informasjon til, og premiering av, ansatte i
kommunen. Kampanjen Beintøft (https://www.beintoft.no/), en sykkel- og gange-aksjon rettet mot skolebarn, ble gjennomført
også i 2019. 15 skoler, 107 klasser og 2310 elever i kommunen deltok. Gausel skole ble beste skole i hele landet, tett
fulgt av Hundvåg, Kampen og Vaulen skole (2.,3. og 4. plass).
Stavanger kommune deltok i Mobilitetsuken 2019, 16.- 22. september. Oppmuntrende sitater ble sprayet på gangog sykkelstier og frokost ble delt ut til syklister, gående og busspassasjerer. Den årlige miljøsøndagen fant sted 8.
september. Utstillere fra over 50 organisasjoner og andre aktører deltok, og anslagsvis 5 000 besøkte
arrangementet.
Miljøenheten administrerer kommunens medlemskap i Oslo bilkollektiv, avd. Stavanger. Totalt i Stavanger er det
registrert 221 brukere (private og bedriftsmedlemmer) i 2019, mot 159 i 2018.
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Kommunens støtteordning til ladeinfrastruktur for elbil-lading i borettslag og sameier ble etablert i januar 2019.
Over 90 borettslag og sameier fikk tilsagn om støtte til å etablere i alt 3400 ladepunkter.
Støtteordningen til kjøp av el-lastesykkel ble etablert i slutten av 2019 og er beregnet for bedrifter i Stavanger som
ønsker å bruke el-lastesykkel som varetransport eller til bruk av håndverkere. Til nå har 10 bedrifter fått til tilsagn om
støtte.
Stavangers tverrfaglige arbeid med å tilrettelegge for smarte og miljøvennlige mobiltetstiltak har gitt resultater.
Stavanger ble i 2019 kåret til Norges elbilhovedstad. Stavanger ble også kåret til Norges smarteste mobilitetsby i
2019.

Forurenset grunn

Miljø- og renovasjonsavdelingen er myndighet i forbindelse med behandling av saker om forurenset grunn. De
fleste sakene er behandling av tiltaksplaner, hvor hovedformålet har vært tilrettelegging av områder for utbygging.
I 2019 ble 17 tiltaksplaner behandlet, mot 22 året før.

Forurenset sjøbunn

En tiltaksplan for fjerning av forurenset sjøbunn er utarbeidet for Galeivågen og Jadarholm. Den prioriterte
løsningen er å mudre og bruke mudrede masser som byggeelementer i havnefundamenter, og slik støpe inn
miljøgiftene. Løsningen forutsetter en samordning om bruk av masse fra flere store anleggsprosjekter.
Kommunen har tatt prøver og vurdert risikoen for forurenset sjøbunn i Hillevågsvannet og ved Strømvik. Dataene
indikerer at det er behov for tiltak. Det gjenstår å klarlegge om bedre kontroll med forurensningskilder og reduksjon
av tilførsel bør prioriteres før eller parallelt med tiltak på sjøbunnen. Omfattende utbygginger i Hillevåg taler for
parallell oppfølging.
Arbeidet med forurenset sjøbunn er støttet av Miljødirektoratet.

Luftkvalitet

Stavanger har tre målestasjoner for luftkvalitet, henholdsvis Kannik, Schancheholen og Våland. De gir data for
svevestøv og nitrogendioksid. Målestasjonene er etablert i henhold til sentrale kriterier for denne type
målestasjoner.
I 2019 ble det registrert overskridelser av grenseverdiene i Stavanger, men ikke flere enn det som er tillatt med
utgangspunktet i forurensningsforskriften (https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/§7-6) og i de nasjonale målene, med unntak av
den minste støvfraksjonen, PM2,5.
Luftkvalitet
Svevestøv (partikler, PM) består av små, luftbårne partikler som kan stamme fra forbrenningsprosesser eller
mekanisk slitasje. Svevestøv varierer i størrelse og sammensetning, de viktigste størrelsesgruppene blir angitt i
mikrometer:
– Ultrafin fraksjon – PM₀‚₁
– Finfraksjon – PM₂‚₅
– Grovfraksjon – PM₁₀₋₂‚₅
– Grovfraksjon+ finfraksjon – PM₁₀
De viktigste kildene til partikler (PM₁₀ og PM₂‚₅) er veitrafikk, vedfyring og langtransportert forurensing.
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Med utgangspunkt i nasjonale varslingsklasser, gikk helsesjefen ut én gang med informasjon til innbyggerne om
dårlig luftkvalitet i 2019, for å advare utsatte grupper. Været har stor betydning for omfanget av lokal
luftforurensning.
Målrettede tiltak som utvidet renhold og støvbinding på veiene, og gebyr for bruk av piggdekk, som bidrar til
redusert bruk av piggdekk, bidrar til redusert mengde svevestøv. Dette gjelder særlig de største støvpartiklene
kommunen har krav om å rapportere på.
Ordningen med pant på gamle vedovner ble innført i 2018, og er videreført i 2019. Utslipp fra vedovner har
betydning for de totale utslippene av den miste støvfraksjonen PM2,5. Ved utgangen av 2019 har ca. 800 personer
benyttet seg av tilbudet.

Nasjonale og internasjonale samarbeid

Miljøenheten deltar i et storbynettverk for klima og nullutslippsløsninger. Nettverket deler erfaringer med ulike
klimatiltak og består av representanter fra de fire største byene i Norge. Kommunen deltar også i europeiske
nettverkssamarbeid, blant gjennom medlemskap i Eurocities (miljøforum), og ble i 2017 medlem av Climate KIC, et
offentlig-privat partnerskap knyttet til EUs European Institute of Innovation and Technology.
Kommunen deltar også i nettverksarbeid knyttet til Covenant of Mayors (Ordføreravtalen), og ble i 2019 godkjent
som partner i EU-prosjektet AI4Cities (https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/prosjekter/ai4cities/), som handler om bruk av
kunstig intelligens for mer bærekraftige transport- og energiløsninger.
Miljøenheten har siden 2007 hatt prosjektlederansvar for klimatiltak i to av Stavangers vennskapsbyer, Nablus i
Palestina og Antsirabé på Madagaskar. Dette er tiltak som bidrag for å kompensere for utslipp fra flyreiser til
Stavanger kommunens ansatte. I Nablus er prosjektets hovedfokus treplanting. Nablusforeningen i Stavanger er en
god støttespiller. På grunn av politisk uro i Antsirabé har klimakvoteprosjektet stått på vent i flere år, men
kommunens avtale med Antsirabé ble revitalisert i 2019.

Økonomi

Regnskapet for Miljø viser et mindreforbruk på kr 13,4 mill. av en budsjettramme på kr 9,4 mill. Årsakene til
mindreforbruket er kr 4,7 mill. i merinntekter fra piggdekkavgiften og kr 3,5 mill. i lavere utbetalinger for pant på
gamle vedovner grunnet færre søkere enn forventet.
Bystyret vedtok klima- og miljøtiltak for kr 10 mill. i budsjettet for 2019, hvorav kr 4,2 mill. er benyttet. Ved en inkurie
ble ikke budsjettet justert i 2. tertial i henhold til reell framdrift og eldre tiltaksplaner. Kostnader på kr 2,55 mill. til
kjøp av nye bysykler er dermed ført i investeringsregnskapet uten tilsvarende budsjettdekning. En av hovedårsaken
til mindreforbruket skyldes også at det har tatt mer tid enn forventet å rekruttere inn i nye stillinger.

Renovasjon
Henteordning for husholdningsavfall

Stavanger kommune har henteordninger for grovavfall, hageavfall, farlig avfall og tøy, samt for glassemballasje som
ble innført i 2019. Over 40 prosent av innbyggerne i kommunen har ordning for kildesortering av glass hjemme.
Innbyggerne bestiller henting av disse typene avfall via hentavfall.no (https://www.hentavfall.no/).

Nedgravde containere
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Antall nedgravde avfallscontainere har økt jevnt de siste årene. Omlag 28 prosent av Stavangers innbyggere
benytter nå denne renovasjonsløsningen.

Overvåking ved lokale returpunkt

Fire overvåkingskameraer er i drift ved returpunkt og nedgravde avfallsstasjoner, for å unngå forsøpling. Resultatet
er anslagsvis 90 prosent færre tilfeller av at folk setter fra seg avfall, og at mengden hensatt avfall også er betydelig
redusert.

Drift av sentrale avfallsanlegg

Både biogassanlegg på Grødaland og ettersorteringsanlegg på Forus er i drift. Endringene i
renovasjonsordningene er at plast- og metallemballasje nå kan legges i restavfallsbeholderen, og en henteordning
for glassemballasje. Mange returpunkt som tidligere har tatt imot plast, metall og glass, ble fjernet i 2019. Årsakene
er at ettersorteringsanlegget kan sortere ut plast og metall, og den nye henteordningen for glass. Noen steder er
returpunktene byttet ut med overflatecontainere for glassemballasje.
Hageavfall, som kvister og greiner, skaper utfordringer for biogassanlegget. Kommunen vurderer alternative
løsninger for denne avfallsfraksjonen, i dialog med IVAR.

God regularitet i henting av husholdningsavfall

Regulariteten med hensyn til tømming av avfallsbeholdere er god, og håndteringen av avvik på kommunens
meldingssystem VOF (Varsle om feil) er foretatt raskt og systematisk i 2019.

Andel resirkulert avfall

Total mengde avfall økte fra 2018 til 2019 med ca. 6 prosent til 430 kg per innbygger.
I 2019 ble 69 prosent av avfallet fra husholdningene i Stavanger sortert og levert til gjenvinning (summen av
kildesortert og utsortert i ettersorteringsanlegget). Av den totale mengden avfall gikk

2,3 prosent til ombruk
51,4 prosent til materialgjenvinning
42,3 prosent til energigjenvinning,
3,6 prosent (aske fra forbrenningsanlegg) til deponi.

For 2020 forventes en økning i andelen materialgjenvunnet avfall, som følge av full drift av IVARs
ettersorteringsanlegg.

Kommunesammenslåing

Det er utført en rekke forberedelser til kommunesammenslåingen, for å harmonisere tjenestetilbudet innen
renovasjon.
Henteordninger for avfall ble i 2019 innført i kommunedelen Finnøy, og i kommunedelen Rennesøy er
henteordningen utvidet til også å inkludere farlig avfall. Gjenvinningsstasjonene på Hausken og på Judaberg eies
av kommunen, men driftes i samarbeid med IVAR og Renovasjonen IKS.

Informasjonsarbeid
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Avdelingen driver informasjonsarbeid for å fremme gode renovasjonsløsninger med høy grad av avfallsminimering,
ombruk og gjenvinning. Dette skjer sammen med nabokommuner og IVAR. Viktige informasjonstiltak
gjennomføres i forbindelse med at ettersorterings- og biogassanleggene er satt i drift. Det ble også gjennomført
egen informasjonskampanje for glassinnsamling. Konseptene Repair café (http://www.repair-cafe.no/) og Søndagsåpne
garasjer (http://www.xn–pengarasje-05a.no/) er videreført, og digitale løsninger for effektiv og god innbyggerdialog er
videreutviklet. Avdelingen har også innført en ny og forbedret løsning for bestilling av avfallsbeholdere via skjema
på internett.

Økonomi

Renovasjonen er en del av selvkostområdet i Stavanger kommune og finansieres gjennom gebyrinntekter. Ved
utgangen av 2018 var balansen på selvkostfondet til Renovasjon kr 9,3 mill., mens selvkostresultatet i 2019 var på kr
-14,3 mill. Resultatet er et i fremførbart underskudd på kr 4,9 mill. som må hentes inn via fremtidige gebyrinntekter.
Dette skyldes delvis tilleggstjenester fra Renovasjonen IKS som omfatter utlevering av beholdere for glass og større
restavfallsbeholdere, som en følge av at plast nå går i restavfallet. Full drift av ettersorteringsanlegget ble forsinket.
Som en følge ble også utfasingen av kommunale miljøstasjoner senere enn planlagt, noe som førte til
merkostnader.
Innleverte avfallsmengder per innbygger har økt, noe som har medført merkostnader til IVAR IKS. Det har også
vært høyere kostnader enn budsjettert i forbindelse med tilpasning og harmonisering av fagsystemer, som
forberedelse til kommunesammenslåingen. I tillegg er det kjøpt inn flere nedgravde avfallscontainere enn
budsjettert for videresalg til borettslag/sameier og utbyggere, dette for å ha tilstrekkelig tilbud til markedet.
Inntektsføring skjer i 2020.

8.4 Stavanger eiendom
Organisasjonsendringer

Deling av Stavanger eiendom til to avdelinger ble vedtatt i mars. De to nye avdelingene er avdeling for
byggeprosjekter og avdeling for byggforvaltning.
Gjennom 2019 ble det gjennom flere prosesser avklart nye grensesnitt og harmonisering mellom de to nye
avdelingene. Arbeider fortsetter inn i 2020.

Effektiv og miljøvennlig drift

Den overordnede målsettingen om at kommunen skal drifte bygningsmassen på 550 000 m2 på en sikker og
kostnadseffektiv måte, ligger fast. Med det vedtatte målet om 80 prosent klimagassreduksjon innen 2030,
videreførte avdelingen fokuset på tiltak i eksisterende bygningsmasse. Kommunen går fra mer tradisjonelt
vedlikehold av bygg til større og mer omfattende oppgraderinger, og den utviklingen fortsetter i 2020.

Sentral driftskontroll

Drift – og energiseksjonen øker stadig antall eiendommer seksjonen drifter sentralt, og har mål om å få
fjernovervåkning av alle kommunale formålsbygg på sikt. Totalt driftet seksjonen 160 eiendommer ved utgangen av
2019. Volumet økte med 25 eiendommer i løpet av året.
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Årstall

Antall nye sentralstyrte driftsanlegg

Totalt antall sentralstyrte driftsanlegg

2012

61

61

2013

5

66

2014

12

78

2015

9

87

2016

5

92

2017

24

116

2018

19

135

2019

25

160

Tabell 8.1 Sentral driftskontroll

For å øke sikkerheten i kommunens tekniske driftssystemer, ble alle kommunale bygg i tidligere Stavanger
kommune lagt over på et eget virtuelt teknisk nett, VLAN, i 2019. Kostnad var på ca. kr 2,2 mill.

Vedlikehold av bygg

Verdibevarende vedlikehold av kommunens bygg har over lang tid vært en prioritert oppgave. Kartlegginger viser
at den økte satsingen på vedlikehold og rehabiliteringer har gitt en gradvis bedring av den tekniske tilstandsgraden.
Kommunen klarte å videreføre den positive utviklingen også i 2019, til tross for at tilgjengelige midler pr m2 har gått
noe ned fra årene med stimuleringsmidler.

Oppdatere bygg til nye krav og behov

Virksomheter og brukere av kommunale bygg trenger at byggene tilpasses de stadige endringene i behov og krav.
Det er imidlertid begrensede muligheter for å ivareta dette, unntatt når bygg totalrehabiliteres. De viktigste
utviklingsoppgavene har avdelingen likevel klart å ivareta.
I 2019 prioriterte avdelingen også universell utforming i bygg, grovgarderober i barnehager og medisinskap på
sykehjem.
Selv om kommunen samlet sett har god standard på byggene, var volumet i 2019 på totalrehabiliteringer ikke
tilstrekkelig for å kunne ivareta den forventede levetiden på 30 år på byggetekniske elementer.
Rehabiliteringstakten må økes betydelig dersom kommunen skal klare å ivareta en normal utvikling rent
bygningsteknisk, og om endringene i virksomheters krav og behov skal ivaretas.

Fagsystem for eiendomsforvaltning

Oppgradering eller nyanskaffelse av fagsystem for eiendomsforvaltning for Stavanger eiendom har vært en
prioritert oppgave i planperioden. Nytt system ble anskaffet høsten 2019 og implementering av systemet pågår.

Prosjekt- og byggeledelse
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Tidligere Stavanger eiendom, nå avdeling for byggeprosjekter, står for planlegging og gjennomføring av
kommunens byggeprosjekter. Dette er i hovedsak prosjekter som vedtas i investeringsbudsjettet. Brutto
investeringsutgifter i 2019 gjennomført av avdelingen var kr 364 mill.
I 2019 pågikk det mulighetsstudier for ombygging av rådhuset, dagsenter i Erichstupsgt. 21 og nytt akuttmedisinsk
senter.
Tidligfasearbeid med Lervigkvartalet har vært et stort og krevende arbeid i 2019 som vil gi den videre utviklingen av
området et løft. Samlet sett vil dette bli et av de største enkeltprosjektene Stavanger kommune har gjennomført de
10 siste årene.
Store anbudskonkurranser ble forberedt og lagt ut for to nye brannstasjoner og for Madlamark skole med
idrettshall.
For andre prosjekter ble det gjennomført detaljprosjektering og byggearbeider. De største prosjektene gjennom
2019 var Olav Kyrres gate 19 med svømmehall og kontorer, Gautesete skole, Nye Tou byggetrinn 2, Domkirken,
Norsk grafisk museum, garderobe og klubbhus ved Hinna stadion, tre barnehager på Tasta, og Hinnabo
bofellesskap.

Byggeprosjekt som ble ferdigstilt i 2019

Olav Kyrres gate 19, svømmehall og kontorer
Gautesete skole, ombygging
Tasta Barnehage, den første av tre barnehager på Tasta med anskaffelse etter Best Value
Procurement.
Stavanger Idrettshall
Nye Tou, byggetrinn 2.

Tekniske anlegg og bygningsmessige tiltak for beredskap i skolebygg

Avdelingen er i gang med et pilotprosjekt som skal gjøre skolene bedre rustet til å forebygge og takle
beredskapssituasjoner. Nye tekniske anlegg og bygningsmessige tiltak i skolebyggene skal bidra til å styrke
skoleledelsens og utrykningsetatenes muligheter til å få bedre oversikt i krisesituasjoner. Prosjektet er godt i gang,
og toveis talesystem er montert på Kristianlyst skole. Det er avholdt øvelse med beredskap, skoleledelsen og
politiet for å avdekke feil og mangler med systemet i en reell situasjon. Videre har hovedelementet i de tekniske
løsningene med kameraovervåkning stoppet opp som følge av interne avklaringer i politietaten. Det er derimot
klargjort teknisk for montering av kamera. Prosjektet er med det ferdigstilt i 2019.

Energioppfølging i kommunale bygg

Arbeidet med å redusere energiforbruket i kommunens bygningsmasse, med energioppfølging og sentral styring
fra driftssentralen i Olav Kyrres gate 19, fortsatte i 2019. Målsetning om 100 prosent energiovervåkning er på plass.
Det nasjonale prosjektet med å skifte ut strømmålere til nye smarte målere har også medført at det nå er
sentralisert datainnsamling på alle elektrisitetsmålere til annet forbruk enn bygninger. For parkanlegg, gatelys,
snøsmelteanlegg, lekeplasser og pumpestasjoner med mer kan kommunen nå følge energibruken daglig, time for
time. Energiforbruk og klimaregnskap skal kunne registreres for alle bygg som er tilkoblet sentralen.
Energioppfølgingssystemet viser at klimagassutslippene fra kommunale bygg gikk ned med 990 tonn CO2 fra 2015
til 2019.
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2015

2019

Endring

Skoler

4 614

4 154

-460

Helsebygg

2 278

2 216

-62

Idrettsbygninger

1 099

1 402

303

736

679

-57

1 230

1 144

-86

449

334

-115

69

34

-35

570

92

-478

11 045

10 055

-990

Bydels- og fritidsbygg
Barnehager
Administrasjonsbygg
Beredskapsbygg
Energisentral OK19 (Triangulum)
Sum

Tabell 8.2 Klimautslipp fra kommunale bygg 2015-2019, tonn CO₂

Nedgang i klimagassutslippet henger tett sammen med to andre forhold, utfasing av fossile energikilder og
energioptimalisering. Jevnlig oppfølging av energiforbruket, korrigering av avvik og nedstengning ved ferier
resulterer i en stadig nedgang i bruk av energi. I perioden 2015-2019 har energibruken på skoler gått ned med
ytterliggere 3,6 GWh, tilsvarende årsforbruket til fire skoler.
35
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31
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29

2015

2016

2017
GWh

2018

2019

Figur 8.1 Energiforbruk skolebygg 2015-2019, GWh

Oppfølging av handlingsplan til klima- og miljøplan 2018-2030
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Det har vært gjennomført flere møter i kommunens klima- og miljøforum, som skal sørge for at handlingsplanen til
Klima- og miljøplan 2018-2030 blir fulgt opp og implementert. Viktige tiltak her er innstramming av kravene til
energibruk, fornybare energikilder og fossilfrie bygge- og anleggsplasser. Satsning på nærenergiløsninger og
utnyttelse av lokale energiressurser er viktige tiltak i kommende periode.

Triangulum: Energisentral

Energisentralen som henter energi fra avløpsvann og forsyner Stavanger svømmehall og tre administrasjonsbygg
(OK23, OK19 og Rådhuset) med varme og kulde-, er satt i drift. Energisentralen har blitt tett fulgt opp slik at vi kan
dokumentere energiopptak og effektivitet. Prosjektet skal være et forbilde for å etablere tilsvarende løsninger
andre steder i Stavanger. Kunnskapen kommunen får gjennom dette prosjektet kan ha stor betydning for
utnyttelse av lokale energiressurser ellers i byen.

Energisentral Stavanger forum

Energisentralen ligger i underetasjen til Stavanger Ishall, og leverer energi, varme og kjøling til nærvarmeanlegg, og
saltlake for isproduksjon til bygg på Forum-området. Drift- og energiseksjonen i Stavanger kommune fikk eier- og
driftsansvaret for energisentralen i 2017.
Nybygget «Forum Pluss» ved Stavanger Idrettshall, ble tilkoblet energisentralen med oppstart av energileveranse
oktober 2019.
Volumet av energileveransen for «Forum Pluss» er i henhold til inngåtte leveringsavtaler:

Fjernvarme: ca. 4785 kW
Fjernkjøling: ca. 3780 kW
Saltlake: ca. 1280 kW.
Forbruksvann: ca. 135 kW.

Ny gasskjele

En ny gasskjele ved energisentralen på Forum-området ble ferdig installert desember 2019, slik at kommunen i dag
har tre gasskjeler, hver på 1 MW. Dette er med på å sikre bestilt varmeleveranse til tilknyttede byggene på området.

Økte energiutgifter for Stavanger kommune

På tross av at Stavanger kommune kan vise til høy energieffektivitet på sine kommunale bygg er det et totalt
merforbruk på kr 13,6 mill. Den totale forbruksprosenten blir dermed 117,2 % for 2019. Dette merforbruket kan
tilskrives den høye gjennomsnittlige prisen per Kwh, i tillegg til Stavanger kommunens volumøkning i
bygningsmasse. Som man ser av tabell 8.3, resulterer dette i en høyere kostnad enn tidligere.
Regnskap
2015

Strøm

Regnskap Regnskap 2017 Regnskap 2018 Regnskap 2019
2016

68 249

73 543

69 999

84 259

84 994

Fjernvarme/fjernkjøling

1 531

1 770

2 026

2 968

3 692

Fyringsolje- og parafin

161

199

33

301

207
166

Regnskap
2015

Naturgass og andre fossile
gasser

1 637

3 076

3 033

3 463

3 388

0

0

227

328

193

71 578

78 588

75 318

91 320

92 473

Bioenergi
Sum

Regnskap Regnskap 2017 Regnskap 2018 Regnskap 2019
2016

Tabell 8.3 Energiutgifter, tall i hele tusen kr.

Årsaken til økningen er en markant økning av kraftprisen per kilowatt time (kWh), og volumøkning i
bygningsmassen, spesielt innenfor idrettsbygg. Parallelt med de økte utgiftene kan kommunen vise til lavere
forbruk i kWh på nesten alle typer bygg i årene 2012-2019. Det har vært en større økning i energiforbruket i
idrettshaller de siste årene. Det skyldes to forhold: Ny komfortventilasjon i Stavanger idrettshall og nye Gamlingen.
Gamlingen har stort energiforbruk, men lite oppvarmet areal. Derfor går det spesifikke forbruket naturlig opp for
idrettsbyggene totalt sett.
250 kWh
200 kWh
150 kWh
100 kWh
50 kWh
0 kWh

Skoler

Helsebygg
2012

Idrettsbygg
2015

Bydel- og Barnehager Administrasjo…
fritidsbygg
2018
2019

Figur 8.2 Energiforbruk per m2, formålsbygg

Prisen per kWh har hatt en prosentuell økning på 117 prosent per øre/kWh i 2019 sammenlignet med 2015.
Økningen av priser skyldes eksterne årsaker som Stavanger kommune ikke kan påvirke. I siste forvaltningsmøte
med energileverandøren Entelios ble det presentert en ny forvaltningsstrategi basert på en mer forutsigbar
prismodell, som kan gi tilsvarende eller bedre enn gjeldende strategi. Kommunens finansforvalter er trukket inn i
porteføljegruppen for kjøp av elektrisk kraft, og skal bistå i arbeidet med å eventuelt endre på strategien for
kraftkjøp til Stavanger kommune.
År

Pris

Økning jfr. 2015

Økning jfr. forrige år
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År

Pris

Økning jfr. 2015

Økning jfr. forrige år

2015

19

-

-

2016

25

32 %

32 %

2017

27,5

45 %

10 %

2018

42,2

122 %

53 %

2019

41,3

117 %

-2 %

Tabell 8.4 Kraftprisutvikling, øre per kWh.
70 øre/kWh
60 øre/kWh
50 øre/kWh
40 øre/kWh
30 øre/kWh
20 øre/kWh

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Porteføljepris
Alternativ pris

Figur 8.3 Kraftprisutvikling. Øre/kWh

Økonomi

Stavanger eiendom har et mindreforbruk på kr 13 mill., noe som utgjør en forbruksprosent på 95,2 av et totalt
budsjett kr 273,7 mill. Forvaltningsavdelingen har et totalt mindreforbruk på kr 14,3 mill. Dette skyldes i hovedsak at
det er brukt mindre enn budsjettert i forbindelse med vedlikeholdstjenester. Noe av mindreforbruket skyldes også
høyere inntekter enn budsjettert hos Energi- og driftsseksjonen. Disse skyldes i hovedsak høyere inntekter enn
antatt fra energisentralen.

8.5 Park og vei
Blågrønn plan
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Planprogram er utarbeidet og sendt på høring. Etter høringen ble det bestemt at også Rennesøy og Finnøy skulle
innlemmes i planen.
Arbeidet med Grønn plan er tatt opp i en ny og endret planprosess. Planprogram for Grønn plan inngår i
planprogrammet for kommuneplanens arealdel. Grønn plan skal være en temaplan i henhold til den nye
planstrategien til Stavanger kommune. De delene av Grønn plan som ikke inngår i kommuneplanen, vil stå som en
fagplan.

Et sammenhengende sykkelrutenett

Park og vei har også i 2019 bidratt til å realisere målet om et attraktivt og sammenhengende sykkelnett i Stavanger,
med utgangspunkt i vedtatt sykkelstrategi. Vedlikeholdet er ivaretatt kontinuerlig gjennom innbyggernes
registreringer i VOF, og etter avtaler for helårlig drift med Stavanger Natur- og idrettsservice og Vegvesenet.

Klimatilpasning – mer regn

Park og vei utvikler de grønne områdene for å ta høyde for økt nedbørintensitet og nedbørsmengde, og ivareta
naturmangfold og friluftsopplevelse.
Også i 2019 var det fokus på overvannshåndtering og på muligheten for infiltrasjon og fordrøyning i de offentlige
områdene. Avdelingen bidrar gjennom kommunens overvannsnettverk, ved behandling av private utomhusplaner
og ved å etablere tiltak i kommunale områder.

Nye retningslinjer for utforming av uteservering på offentlig gategrunn

Arbeidet med de nye retningslinjene startet opp i 2019. Bransjen har hatt mulighet for å komme med innspill.
Utkast til nye retningslinjer kommer etter planen til politisk behandling i løpet av høsten 2020.

Forurensing av mikroplast fra kunstgrasdekke

Park og vei har forberedt og planlagt nye kunstgrasbaner med tiltak mot granulatflukt.

Trafikksikkerhet og gatetun

Arbeidet med revidering av trafikksikkerhetsplanen og gatetunplan pågår, og ferdigstilles i 2020.
Drift og vedlikehold av friområder, naturområder og utendørsområder
Tiltakene i de grønne områdene er i stor grad utført som planlagt, med enkelte omprioriteringer. En egen rapport
for arbeidet, Grønt regnskap 2019, blir lagt fram for Utvalg for miljø og utbygging i 2020.

Vedlikehold av veier, bruer og kaier

Asfaltering av veier var prioritert oppgave i 2019.
Vedlikeholdsbehovet for bruer og kaier er kartlagt i 2019, dette blir en prioritert oppgave i kommende periode.

Bymiljøpakken

Utførelse av byggeprosjekter for 2019 er bestilt og framdriften følges opp.
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Vedlikehold og tilrettelegging av badeplasser

Strømvik bad er rensket og det er lagt til rette for bedre vannsirkulasjon. Arbeidet videreføres i 2020.

Gatelys og annen utendørs belysning

Overgangen til smart-LED belysning er godt i gang, og utskifting av kvikksølvdamplamper skal være ferdigstilt
innen 2020. Arbeidet med belysning ble igangsatt.

Renhold i uteområdene

Det er plassert ut smarte søppelbeholdere i sentrum og i flere friområder. Evaluering av tiltakene vil skje våren
2020.

Forvaltningsplan for bytrær

I 2019 ble det registrert 2176 trær i treregisteret. Strategidelen av forvaltningsplanen for bytrær ble vedtatt i 2019.

Naturbaserte løsninger (NBS)

I 2019 ble tredje runde med tverrfaglige workshoper om naturbaserte løsninger i Stavanger, i regi av Horisont
2020-prosjektet UNaLab, gjennomført. Workshopene i prosjektet har vist seg å være viktige arenaer for
kunnskapsdeling og kompetanseheving innen arbeidet med NBS i Stavanger.

Smartby

Park og vei har vektlagt smarte løsninger i planlegging og utvikling av uteområdene. Både når det gjelder
forvaltning, drift og tilrettelegging. Det ble i 2019 etablert to smarte leskur.

Områdesatsingen i Storhaug

Arbeidet med Lervigparken er godt i gang. Biologisk mangfold og naturbaserte overvannsløsninger vil være en
integrert del av planleggingen. Det samme gjelder muligheter for å tilrettelegge for bading og et variert tilbud for
lek og rekreasjon.

Økonomi

Regnskapsresultatet for 2019 for Park og vei viser et mindreforbruk på kr 3,5 mill. Det ble totalt brukt 98 % av en
budsjettramme på kr 172,7 mill. Mindreforbruken skyldes i stor grad at det ble brukt kr 2,8 mill. mindre enn
budsjettert på strømutgifter, hovedsakelig fordi utgiftene tilknyttet gatelys på fylkes- og riksveier ble overført til
Statens vegvesen.

8.6 Idrett
Stavanger som arrangementsby

For andre år på rad ble NM Veka i 2019 arrangert i Stavanger. Det ble kåret 94 norgesmestere fordelt på 39 idretter.
NRK sendte ca. 30 timer direktesendt TV fra mesterskapet. Arrangementet er i tråd med kommunens
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arrangementsstrategi. Den legger vekt på viktigheten av store og tilbakevendende arrangement, som gir positiv
profilering av regionen.

Fagplan idrett 2019-2034

Arbeidet med å revidere Fagplan idrett 2019-2034 (https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/idrett/ny-fagplan-for-idrett/) startet i 2018.
Planutkastet ble sendt på høring våren 2019, og ble vedtatt i bystyret 17. juni.
Arbeidet inkluderte en oversikt over behov fra idretten i kommunedelene Rennesøy og Finnøy.

Harmonisering i den nye kommunen

Administrasjonen har gjennomført harmonisering og utvikling av tjenestetilbudet i Stavanger. Oppgaver som
tildeling av treningstid, tilskuddsordninger, billettpriser og driftsmodell på kommunale idrettsanlegg har blitt avklart
i dette arbeidet.

Kapasitetsutfordringer i svømmeanlegg

Innføring av ferdighetsprøver for 4. klassetrinn i grunnskolen, som ble obligatorisk fra skolestart 2017/18, og gratis
svømming for 1.-5.klassingene vil skape utfordringer for kapasiteten i svømmeanleggene. Idrettsavdelingen vil
legge til rette for at alle brukergruppene får et godt tilbud.

Økonomi

Idrett har et forbruk på totalt 102,7 %. Merforbruket utgjorde totalt kr 2,86 mill. i 2019. Årsaken til merforbruket er
blant annet tilknyttet strømutgifter. Strømkostnadene ble kr 5 mill. høyere enn budsjettert. Idrett hadde også et
merforbruk i forbindelse med leie av kommunale idrettsbygg grunnet leieforhold som ble tatt over egen drift. Totalt
utgjorde merforbruket tilknyttet leie av idrettsbygg og idrettsanlegg kr 5,6 mill. Det er også et merforbruk i
forbindelse med vedlikeholdstjenester på kr 2,9 mill., blant annet grunnet økte priser hos NIS. Gamlingen skiller seg
ut med et mindreforbruk på kr 4,6 mill. Dette er hovedsakelig tilknyttet salgsinntekter.

8.7 Vann og avløp
Kvalitet på tjenestene

Stavanger kommune deltar hvert år i tilstandsvurderingen BedreVANN (https://bedrevann.no/) sammen med rundt 80 andre
kommuner. Vann- og avløpstjenestene får en kvalitetsindeks basert på en samlet vurdering av flere kriterier. I dette
inngår tjenestene både fra Stavanger kommune og IVAR.
Resultatet for vanntjenestene er stabile, og for året 2018 (rapporteres etterskuddsvis) oppnådde vanntjenestene en
score på 3,6 av 4 mulige, som er et godt resultat. Avløpstjenestene oppnådde en score på 2,0, som er under
målsetningen. Dette har hovedsakelig sammenheng med IVAR sine utfordringer med å klare rensekravene på
Sentralrenseanlegg for Nord-Jæren (SNJ). Det nye anlegget ble satt i drift i 2018, og når anlegget er ferdig innkjørt,
forventer man at rensekravene blir oppfylt.
Tilstandsvurderingen viser ellers at tjenestene har høy standard og at Vann- og avløpsavdelingen utfører sine
oppgaver effektivt og med god kvalitet i forhold til sammenliknbare kommuner. Stavanger har fremdeles blant de
laveste årsgebyrene i landet.
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De største utfordringene til VA-tjenestene som Vann- og avløpsavdelingen har ansvar for, er å sørge for tilstrekkelig
fornyelsestakt i utskifting av vannledninger, redusere vannlekkasjer, innlekking av fremmedvann/overvann til
avløpsnettet og overløpsdrift. Dette er områder som har høy prioritet og som det arbeides systematisk med.
Det ble utført en brukerundersøkelse om vann- og avløpstjenestene i 2019, og resultatene viser at innbyggerne
fremdeles er svært fornøyd med tjenestene. Samlet resultat ble 5,2 for vann og 5,1 for avløp, av maks. 6,0.

VA-planer

Hovedplanen Vann i Stavanger – hovedplan for vannforsyning, avløp, vannmiljø og overvann
(https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/bolig-og-bygg/vann-og-avlop/hovedplan_vann-i-stavanger_lavopploselig-enkeltsider.pdf) ble vedtatt av bystyret i sak
13/19. Satsningsområdene i planen er å redusere vann på avveie (lekkasjer til og fra ledningsnettet), fornyelse av
ledningsnettet, klimatilpasning med tanke på overvannshåndtering og å ivareta vannmiljøet. I tillegg er sikkerhet,
beredskap og klima, miljø og bærekraft overordnede fokusområder i planen.
Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) bestilte i møte 6.6.2017 utarbeidelse av en skybruddsplan som en
del av kommunens overordnede klimatilpasningsstrategi. Bakgrunnen for bestillingen er behovet for
klimatilpasningstiltak som setter kommunen i god stand til å møte forventede episoder med
ekstremnedbør. Utarbeidelse av planen inkluderer flere fagavdelinger, og Vann- og avløpsavdelingen har
prosjektledelsen. Prosjektmandatet til denne planen ble utarbeidet i 2019, og planarbeidet skal hovedsakelig
utføres i 2020.

Innovasjon og utvikling

Avdelingen har en koordinerende rolle når det gjelder overvannshåndtering og klimatilpasning knyttet til
ekstremnedbør. I den forbindelse leder avdelingen kommunens overvannsnettverk og koordinerer kommunens
arbeid i Horisont2020 prosjektet UNaLab (https://www.stavanger.kommune.no/renovasjon-og-miljo/miljo-og-klima/klimatilpasning-i-stavanger/naturbasertelosninger/#unalab-eu-prosjekt-om-naturbaserte-l-sninger), der Stavanger er følgeby. UNaLab skal demonstrere og dokumentere
naturbaserte løsninger som reduserer byers sårbarhet i møte med klimaendringene, samtidig som de tilfører byene
kvaliteter som økt biologisk mangfold, bedre folkehelse og gode utemiljø.
I 2017 inngikk Vann og avløp et samarbeid med IT-selskapet Powel om å utvikle Powel water alert, en teknologi
som benytter maskinlæring, basert på kommunens driftsdata, for blant annet å redusere vannlekkasjer. De
fleste målesonene er nå lagt inn i programmet, og dette gir kommunen et verktøy som gir god oversikt over
lekkasjesituasjonen i sanntid, utviklingen i sonene og for prioritering av tiltak.
Det arbeides med å etablere nye digitale løsninger som skal hjelpe med å effektivisere saksbehandling og utnytte
eksisterende data til å gi god oversikt og bedre tjenester.
Vann og avløp deltar i bransjeforeningen Norsk vann sitt innovasjonsnettverk, og bidrar til etableringen av det nye
norske kompetansesenteret for vann på Ås.

Nye Stavanger

Det er brukt svært mye ressurser på å tilrettelegge for vann- og avløpstjenestene i nye Stavanger. Det har vært
utfordrende arbeid som har måttet utføres parallelt med de ordinære arbeidsoppgavene, uten tilførsel av ekstra
ressurser. Ved hjelp av stor innsats fra flere, har ikke vann- og avløpstjenestene blitt skadelidende, men
en del utviklingstiltak og innovasjonsarbeid har blitt forskjøvet i tid av kapasitetsgrunner.

Drift og vedlikehold

Redusere vannlekkasjer
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Vann og avløp er godt i gang med å gjennomføre tiltak som vil gi bedre kontroll over vannforbruk og lekkasjer.
Innkjøpet av vann fra IVAR i 2018 endte på 16,3 mill. m3 – som er det desidert laveste forbruket på 50 år – noe som
innebærer at Stavanger kommune innfridde målet om et maksimalt forbruk på 17,1 mill. m3. Resultatet skyldes gode
systemer og rutiner for lekkasjereduksjon.
Oppgradering og rehabilitering
Stavanger har 110 avløpspumpestasjoner, 10 trykkøkningsstasjoner for vann og i tillegg mange andre overløp og
målepunkter. Samtlige punkter trenger regelmessig rehabilitering eller oppgradering, som følge av slitasje og krav
til bedre HMS-forhold for driftsoperatørene. Målet er å rehabilitere rundt fire stasjoner årlig, avhengig av
arbeidsomfang. I 2019 ble to pumpestasjoner for avløp og en trykkøkningsstasjon for vann rehabilitert. Det ble
foretatt delvis oppgradering av åtte avløpspumpestasjoner, og i tillegg ble tre andre vann- og
avløpsinstallasjoner oppgradert. Det omfattende arbeidet med å oppgradere høydebassenget
på Husaberget (10.000 m3) ble ferdigstilt i 2019.
Andre resultater
* Levert avløpsmengde: Nedbørsmengden i 2019 var tilsvarte et normalår. Det ble levert 26,7 mill. m3 avløpsvann
til IVAR – som er en del mindre enn budsjettert (28,1 mill. m3). Dette har medført mindre kostnader i
avløpsregnskapet.
* Fornyelse: 0,7 prosent av vannledningene og 1,1 prosent av avløpsledningene ble skiftet ut i 2019. Målet for
utskiftingstakten var 1 prosent. Resultatet for avløp er det beste på lang tid. Det viser at organisasjonen er i ferd
med å takle omlegging til høyere utskiftingstakt. Det er likevel krevende å finne prosjekter for rask
utskifting/rehabilitering av vannledninger.
* Drift og vedlikehold: Driftsavdelingen har nådd målene med god margin for rengjøring og rørinspeksjon av
avløpsledninger, og for spyling og rengjøring av vannledninger og vannkummer.
* Overløpsdriften er beregnet å være 3 prosent, som i 2018. Målsetninger var < 4 prosent. Beregningsmodellen er
under utvikling, og inntil modellen er helt ferdigstilt, vil nok disse tallene variere noe fra år til år.
* Stikkledninger: Stavanger har som første kommune i Norge overtatt ansvaret for stikkledninger i offentlig vei.
Det ble i 2019 utbedret 41 stikkledninger for vann og 37 stikkledninger for-avløp. Totalt siden overtagelsen i 2012
er det utbedret 654 stikkledninger. Arbeidet bidrar til færre lekkasjer, mindre forurensning og sikrere
vannforsyning for innbyggerne.

Økonomi

Vann og avløp er selvkostområder som finansieres gjennom gebyrinntekter som abonnentene betaler.
Dekningsgraden for vannsektoren, gebyrinntekter i forhold til gebyrgrunnlag, var i 2019 96,1 %. Selvkostfondet for
vann var ved utgangen av 2018 på kr 17,87 mill. Fondet ble redusert med kr 5,15 mill. og utgjør ved utgangen av 2019
kr 13,1 mill. inklusiv renteavsetning. Årsaken til mindreforbruket ift. selvkostfondet er hovedsakelig mindre
vannforbruk enn budsjettert og at inntektene ble høyere enn budsjettert (flere tilkoplinger).
Dekningsgraden for avløpssektoren var 99,6 % i 2019. Selvkostfondet for avløp var kr 16,4 mill. ved utgangen av
2018. Fondet ble redusert med kr 1 mill. og utgående balanse inklusiv renteavsetning ble dermed kr 15,7 mill.
Årsaken til mindreforbruket ift. selvkostfondet er at det ble levert noe mindre avløp til IVAR enn budsjettert og at
inntektene ble høyere enn budsjettert (flere tilkoplinger).
Slam hadde en inngående balanse på kr 0 på selvkostfondet, da det tidligere lå under avløp. Dekningsgraden til
slam var 182,7 % i 2019. Utgående balanse på selvkostfondet inklusiv renteavsetning ble i 2019 kr 0,91 mill.

8.8 Plan og anlegg
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Bedre kvalitet på prosjektene

Det er arbeidet videre med blant annet å utvikle et kvalitetshjul og gjennomføre avviksbehandling i prosjektene,
med tilhørende lærings- og kompetansedeling knyttet til dette.
For å nå målene om å oppnå avtalt kvalitet i prosjektene, blir kvalitetssystemet videreutviklet med vekt på kontroll
og verifikasjon, for å unngå feil i plan- og byggefasen.

Videreutvikling av informasjonsarbeidet i prosjektene.

Det er viktig for Plan- og anleggsavdelingen å være tydelig og korrekt i kommunikasjonen med berørte beboere,
næringsdrivende og andre før og under gjennomføring av anleggsprosjektene. Resultatet fra brukerundersøkelser
viser at berørte beboere i hovedsak er godt fornøyd med avdelingens gjennomføring. Dette gjelder områder som
informasjon, imøtekommenhet, faglig dyktighet og sikring. Informasjon om endringer i prosjektene underveis er
identifisert som et forbedringsområde. For å møte denne utfordringen har Plan og anlegg nå tatt i bruk et
varslingssystem med bruk av sms-meldinger til næringsdrivende og beboere. Tjenesten bedrer informasjonen om
utfordrende aktiviteter i anleggsgjennomføringen og er blitt godt mottatt.

Bedre samhandling med andre som graver

Arbeidet med å videreføre samarbeidsgruppene for å styrke samhandlingen mellom de ulike aktørene som
tilrettelegger infrastrukturen i det offentlige rom, har fortsatt også i 2019. Arbeidet i VA-forum sammen med IVAR
og eierkommunene fortsetter. Det samme gjør samarbeidet med Lyse, Telenor, Get, Statens vegvesen og andre
aktører i Graveklubben i Stavanger. Eksempler på større prosjekter der samhandlingen videreutvikles er utskifting
av eksisterende VA-ledninger i forbindelse med bussveiprosjektet til Statens Vegvesen og tilsvarende samhandling
med Lyse i forbindelse med fjernvarmeutbygging mellom Jåttåvågen og Urban Sjøfront. Dette er utfordrende
prosjekter, hvor samhandlingen mellom infrastrukturaktørene er en kontinuerlig prosess.
Bedre samordning av prosjektene gir både mindre belastning for de som blir berørt av anleggsarbeidene og
effektiviseringsgevinst for aktørene.

Gravefrie løsninger

For å øke utskiftingstakten på eksisterende vann- og avløpsledninger, er det også i 2019 gjennomført flere VAprosjekter basert på gravefrie løsninger. Dette har medført at 3600 løpemeter eksisterende avløpsledning er
renovert ved bruk av denne metoden. Det er et viktig bidrag til å nå det langsiktige målet om en utskiftingstakt på
1.5 prosent.

Helse, miljø og sikkerhet

I arbeidet med å levere konkurransedyktige prosjekter med høy kvalitet, til konkurransedyktig pris og 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. Da er det ekstra gledelig at det er heller ikke i 2019 er rapportert om
alvorlige hendelser.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Plan og anlegg er i tilnærmet balanse, med kun et mindreforbruk på kr 16000.
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9 Innbygger- og samfunnskontakt

Kommunen befestet i fjor sin posisjon som Norges smarteste by og landets beste
vertskapskommune for næringslivet. Kommunedelplan for kunst og kultur 2018- 2025 med tre
overordnede satsinger ble vedtatt av bystyret, og kommunen har fått en ny visuell identitet inspirert av kystlinjer og øyer fra Sjernarøyane i nord til Lindøy i sør.

9.1 Innledning

Innbygger- og samfunnskontakt er kommunens frontlinje ut mot samfunnet. Tjenesteområdet tar seg av den
daglige kontakten med innbyggerne, oppfølgingen av det politiske miljøet, samhandlingen med det frivillige og
profesjonelle kulturlivet og utviklingen av framtidens smarte og digitale løsninger.
Stavanger ble i fjor kåret av KS og NHO til landets beste vertskapskommune for næringslivet. Prisen ble overrakt
under Kommunalpolitisk toppmøte i april, og Stavangers arbeid ble presentert under Arendalsuka.
Med tildeling av Mobilitetsprisen 2019 ble Stavanger kåret til Norges smarteste by innen transport. I tillegg utpekte
Den norske dataforening kommunens arbeid med åpne data til årets smartby-løsning. Dermed befestet Stavanger
sin posisjon som Norges smarteste by.
Kommunedelplan for kunst og kultur 2018- 2025 ble vedtatt av bystyret i fjor. Kulturplanen skisserer tre prioriterte
områder fram mot 2025: Stavanger 2025, Akropolis-visjonen og Å leve av kunst og kultur.
En fargerik visuell profil for den nye kommunen ble tatt i bruk fra årsskiftet – med grafiske former inspirert av et
mangfoldig øyrike.

9.2 Kunnskapsbyen Stavanger og Ullandhaug 2023

Å videreutvikle Stavanger som regionalt senter for utdannelse, forskning og innovasjon – Kunnskapsbyen
Stavanger – står sentralt i kommunens arbeid.
I 2019 har særlig arbeidet med gjennomføring av forprosjektet Ullandhaug 2023 og tilrettelegging for et videre
planarbeid med sikte på en strategi for Kunnskapsbyen Stavanger hatt oppmerksomhet.
Stavanger kommune har deltatt i UiS’ arbeid med utviklingsplanen for campus og er en aktiv partner
i HelseCampus Stavanger (HCS). Planarbeidet for utvikling av campus vil avsluttes første kvartal 2020 og skal, etter
en bred høring, endelig behandles av styret ved UiS.
HCS åpnet i september et test- og innovasjonssenter i kunnskapsparken i universitetsområdet. HCS mangler
fortsatt en tydelig og helhetlig strategi. Partnerne har nå tatt initiativ til å gjennomføre en strategiprosess.
Kommunen deltar aktivt i prosesser med mål om å etablere medisinutdanning ved UiS, og vil gi innspill til
Grimstadutvalgets høring tidlig i 2020. Videre har Stavanger kommune tatt initiativ til styrking av forskningsbasert
kunnskapsutvikling innen primærhelsetjenestene.
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Det er viktig at Kunnskapsbyen ses i sammenheng med øvrige prosesser som pågår. I lys av arbeidet med
Ullandhaug 2023 ble det besluttet å gi et oppdatert mandat til arbeidet med Kunnskapsbyen, basert på behovet
for et tilstrekkelig samlet grep om utviklingen av området.
Resultater og erfaringer fra Ullandhaug 2023 vil inngå i arbeidet med Kunnskapsbyen, og legges frem som egne
saker for formannskapet i mars 2020. Arbeidet med Kunnskapsbyen, herunder videreutviklingen av
universitetsområdet på Ullandhaug, fikk i 2019 en høyere og mer overordnet prioritering ved overføring av ansvaret
til kommunedirektøren og området innbygger- og samfunnskontakt. Kommunedirektørens ledergruppe vil
dermed ha en sentral rolle i det videre arbeidet.

9.3 Innbyggerdialog

Avdelingen har i 2019 endret navn fra innbyggerservice til innbyggerdialog. Dette ble gjort med etableringen av
nye Stavanger, ettersom innbyggertorg på Rennesøy og Finnøy blir en del av avdelingens ansvarsområde. I tillegg
er frivillig sektor flyttet organisatorisk fra tjenesteområdet oppvekst og utdanning til innbygger- og
samfunnskontakt.

Forenkling og digitalisering

Stavanger kommune bidrar sterkt i videreutviklingen av løsning og konsept for Aktiv kommune. Ved utgangen av
2019 var Aktiv kommune i bruk i kommuner med til sammen 836 000 innbyggere. Innovasjonsmidler fra Stavanger
kommune bidro også til videreutvikling av en løsning som gjør det mulig for beboere, frivillige lag og organisasjoner
å benytte møterom ved utvalgte kommunale bygg.
I 2019 hadde Stavanger kommune 92 elektroniske skjemaer i bruk. Totalt mottok kommunen 7 670 utfylte skjemaer
til behandling. De mest brukte søknadsskjemaene er:

Barnehage – søknad om lavere pris (totalt 1136 mottatte skjemaer i 2019)
Gratis busskort for studenter i Stavanger – søknad (1 049 mottatte skjemaer)
SFO – søknad om lavere pris (517 mottatte skjemaer)
Søknad om pant på ovn (498 mottatte skjemaer)
Søknad om tilskudd fra kommunedelsutvalgene (338 mottatte skjemaer)

Det har vært en jevn økning i digital korrespondanse via løsningen SvarUt. I 2019 ble det sendt 107 556 brev
via SvarUt, mot totalt 48 688 i 2018.

Kanalstrategi

Innbyggerdialog nås via telefon, e-post, innboksen til kommunens Facebook- side, innsending av e-skjema for
utvalgte søknadsprosesser (eksempelvis legat og gratis busskort for studenter) samt personlig
oppmøte. Innbyggerdialog evaluerer jevnlig hvilke kanaler innbyggerne foretrekker.
To ytterligere kanaler har vært prioritert i 2019: Chat bot (kommune- Kari) og chat- funksjon.
Tester av Chat bot- teknologien kommune- Kari startet i 2019 og videreføres inn i starten av 2020. Testingen gir
grunnlag for vurderinger av videre utvikling og bruk, inkludert anskaffelsesprosess i 2020.
Forberedende arbeid med Chat-funksjon startet i 2019 med forventet innføring i 2020. En slik chat-funksjon vil
innledningsvis være tilgjengelig og bemannet av medarbeidere i innbyggerdialog i kommunens åpningstider.
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Innbyggertorg og frivillighet

Innbyggertorgene i Stavanger kommune – inkludert kommunedelene Finnøy og Rennesøy – skal være gode og
aktive møteplasser mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet og frivillige lag og organisasjoner. Hensikten er å
skape arenaer for samarbeid, engasjement og utvikling i lokalsamfunnene, og gi innbyggerne tilgang til kommunale
tilbud og tjenester.
Arbeidet i 2019 har vært konsentrert rundt prosjektet som utformer konsept og ansettelse av
innbyggertorgkoordinatorer med ansvar for å drifte tilbudet.
Stavangers fem nåværende frivilligsentraler er fra og med 1. september 2019 etablert som en egen seksjon i
avdelingen innbyggerdialog. Det er ansatt en seksjonssjef, og arbeidet med å videreføre det gode nettverket og gi
faglig løft for sentralene er i gang. I tillegg har arbeidet med å integrere Finnøy og Rennesøy frivilligsentral og legge
til rette for nye Hundvåg frivilligsentral vært prioritert.

9.4 Næring

Avdelingen har vært under omlegging, og ny næringssjef startet 1. mars 2019. Det er jobbet med etablering av et
nytt landbruks- og havbrukskontor på Judaberg som en egen seksjon under næringsavdelingen. En egen
seksjonssjef for landbruks- og havbrukskontoret og fire rådgivere ble ansatt for å kunne ha kontoret operativt fra 1.
januar 2020.

Beste vertskommune for næringslivet

Stavanger ble i fjor kåret til landets beste vertskapskommune for næringslivet av KS og NHO. Prisen ble overrakt
under Kommunalpolitisk toppmøte i april, og Stavangers arbeid ble presentert under Arendalsuka på et
arrangement i regi av NHO og KS.

Vekstfond

Vekstfondet ble opprettet under oljenedeturen noen år tilbake for å bidra til næringsutvikling, omstilling og skape
arbeidsplasser. Fondet har blitt brukt aktivt, særlig for å styrke regionens klyngesatsinger innenfor smartby og
blåsektor. I 2019 ble det foretatt to tildelinger: Stiim Aqua Klyngen og Smart City Innovation Lab.
Havbruks-klyngen Stiim Aqua fikk kr 1 mill. Tildelingen utløste midler fra Innovasjon Norge, og Stiim Aqua fikk status
som arenaklynge. Klyngen skal bidra til ny vekst og bedret lønnsomhet i havbruksnæringen – et viktig
satsingsområde i nye Stavanger kommune.
I tillegg ble det bevilget kr 2,25 mill. til Smart City Innovation Lab (nå Innoasis). Senteret skal drive
innovasjonsaktiviteter som kan skape arbeidsplasser gjennom akselerasjonsprosesser, konkurranser, workshops og
problemløsning. Kommunen bidro sammen med Smedvig, Lyse, Microsoft og Tieto. Det er et mål at Innoasis vil
kunne bidra til et sterkere samarbeid mellom innovasjonsmiljøer, offentlige instanser, industrien og internasjonale
aktører i regionen.
Næringsavdelingen har et omfattende arbeid med behandling av søknader om støtte til næringsutvikling. I 2019
ble det innført digitalt skjema for å forenkle søkeprosessen.

Næringsstrategi og regional organisering
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Arbeidet med å revidere Handlingsplan for Stavanger kommunes næringsarbeid 2018-2021 er satt i gang for å
inkludere hele den nye storkommunen. Etableringen av det nye landbruks- og havbrukskontoret på Judaberg har
vært en prioritert oppgave. Videre har næringsavdelingen forsterket dialogen med viktige aktører
som Greater Stavanger, Næringsforeningen, Næringslivets organisasjoner, Universitetet i Stavanger, Helse
Stavanger, Rogaland fylkeskommune, Gladmat og forsknings- og innovasjonsmiljøene.

Partnerskapsavtaler

Stavanger kommune jobber med næringsutvikling via nettverk og partnerskap. 11. februar 2019 vedtok Stavanger
bystyre (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976362) en ny partnerskapsavtale med Greater Stavanger.
Kommunestyret besluttet imidlertid å si opp avtalen i møte den 16. desember 2019
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1236418?agendaItemId=223215), og det er satt i gang et arbeid med å finne nye
former for regionalt samarbeid. Det ble i fellesnemnda 12. desember 2019
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1234830?agendaItemId=223242) vedtatt en videreføring av partnerskapsavtale for
Skape (førstelinjetjeneste) og Region Stavanger. Det ble også inngått en ny tjenesteavtale med Ryfylke
næringshage for 2020.

Samarbeid med næringslivet

Næringsarbeidet skjer i tett samarbeid med regionens næringslivs-aktører. Klyngene har hatt særlig prioritet, det
samme har arbeidet med å forsterke posisjonen som energihovedstad. I 2019 ble det etablert en ny møtearena Treffpunkt Stavanger- i samarbeid med Næringsforeningen. Tema for møtene var næringsarbeid og
havbruk. Kommunen har også jobbet sammen med Sandnes og Sola kommune for å etablere
et felles digitalt kontaktpunkt for næringslivet.
Stavanger kommune har fortsatt stor oppmerksomhet på Stavanger sentrum AS, og
følger arbeidet med City Impact District (CID-prosjektet) tett for å styrke samarbeidet mellom aktørene.

Internasjonalisering

Stavanger kommunes internasjonale arbeid består av prosjekter, ulike samarbeidsrelasjoner, nettverk og mottakelse
av delegasjoner. Arbeidet har hatt lavere prioritert det siste året grunnet omdisponering av ressurser i forbindelse
med etablering av nye Stavanger. Det er imidlertid ansatt en ny ressurs som skal jobbe med dette fra første kvartal
2020.
Stavanger kommune deltok på den første Nordic Expo i Bejing og har tatt imot flere delegasjons-besøk fra Kina,
deriblant et besøk 17. mai 2019. Stavanger kommune var vertskap for Delice- nettverket sitt årsmøte, med deltakere
fra 21 byer fra 17 land under Nordic Egde.
Avdelingen har også vært ansvarlig for, eller involvert i, en rekke utredninger og større enkeltsaker i 2019:

Mulighetsstudie Flørli. Arrangert idedugnad sammen med relevante aktører.
Nasjonal Havvindkonferanse. Planlegging er nå igangsatt
Sjakk VM 2020. Norway Chess valgte i juni 2019 å trekke sitt kandidatur, etter at Magnus
Carlsen trakk seg.

9.5 Kommunikasjon
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Klarspråk

Fase 2 i delprosjektet Klart språk i kommunes beslutningstekster startet opp i fjor, og fortsetter utover 2020.
Resultatene av kartleggingen i fase 1 har fått nasjonal oppmerksomhet, og vært tema blant annet
på NRK Språkteigen, i publikasjoner fra Språkrådet og på den årlige klarspråkpris-utdelingen i regi av kommunal og
moderniseringsdepartementet. Språkarbeidet til Stavanger kommune ble også presentert på den internasjonale
språkkonferansen Plain 2019, hvor Norge var vertskap.
Ny språkprofil er utarbeidet og vil lanseres når endelig oppfølging av målformvedtaket er besluttet.
Innarbeiding av konseptet klarspråk for alle (også kalt lettlest) på kommunens nettsider pågår kontinuerlig. Dette
er et konsept som flere kommuner nå legger til grunn for utforming av egne nettsider.

Visuell profil

En fargerik visuell profil for den nye kommunen ble tatt i bruk fra årsskiftet. Den visuelle identiteten er inspirert av
kommunens mangfoldige øyrike. De grafiske elementene er basert på øyer og kystlinjer fra hele kommunen.
Profilen gjelder både for kommunens trykte og digitale kommunikasjonsflater, og skal bidra til at kommunen er en
tydelig og enhetlig avsender i all kommunikasjon. Kommunens harmoniserte nettsider framsto i den nye drakten
rett før jul. Profilen vil i løpet av 2020 gradvis tas i bruk på de ulike kommunikasjonsflatene.

Bruk av kanaler

Nettsidene
Kommunens nettsider - stavanger.kommune.no – hadde 4,2 millioner sidevisninger i 2019. Det er en trafikkvekst på
20,42 %. Den store økningen skyldes i stor grad nye digitale tjenester som Finn tømmekalender
(https://www.stavanger.kommune.no/renovasjon-og-miljo/tommekalender/finn-kalender/), nyåpning av Stavanger svømmehall og nye sider knyttet til
lokalvalget. I tillegg ble det brukt SMS-varsling til innbyggerne i forbindelse med sykkelrittet Hammer Stavanger, og
tekstmeldingen lenket til informasjon på nettsidene. Samtidig viser statistikken at besøket går ned på tjenester som
innbyggerne har blitt kjent med, som for eksempel piggdekkavgiften og barnehage/skoleinformasjon.
De aller fleste finner informasjonen direkte fra Google. Kommunens nettinnhold holder høy kvalitet og er høyt
vurdert av Google, noe som gjør det enklere for innbyggerne å finne informasjonen de trenger. Svært lite av
trafikken til nettsidene kommer fra sosiale medier (4,0 %). Nesten 60 % bruker nå kommunens nettsider på
mobile enheter.
Sosiale medier
Kommunen har opplevd stor vekst på Instagram, og har snart rundet 10 000 følgere. Instagram stories har vist seg å
være en svært populær tilleggskanal. Instagram og Linkedin er kanalene som prosentvis vokser mest. Økningen på
Facebook har til dels flatet ut.
Se all nettstatistikk for 2019 her (https://infogram.com/nettstatistikk-2019-stavanger-kommune-1h7z2lzn1vwg6ow?live).
Intranett
Nytt intranett ble utviklet i 2019 og rullet ut i årsskiftet. Løsningen er bygget på Office 365, og laget uten spesielle
systemtilpasninger. Tidlige kalkyler tyder på at plattformen er et langt mer effektivt samhandlingsverktøy enn
tidligere interne flater.

Store informasjonssaker i 2019
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Valget :
Valgdeltakelsen i Stavanger økte ved fjorårets lokalvalg. God kommunikasjon i flere kanaler er en viktig del av
forklaringen.
Hammer Stavanger :
Kommunen fikk mye ros for informasjonen til innbyggerne da det store sykkelrittet gikk av stabelen.
17. mai:
Nettsidene har overtatt som hovedkanal for informasjon om 17. mai-feiringen. Informasjon om togruter, rekkefølge
og alt annet praktisk hadde 46 756 sidevisninger.

Krisekommunikasjon

En beredskapsvaktordning som skal sikre en tilgjengelig kommunikasjonsressurs 24/7 ble utredet i 2019 og settes i
drift første kvartal 2020.

9.6 Politisk sekreteriat
Strømmetjenester av politiske møter

Direkte, digital avspilling av bystyremøter og formannskapsmøter har vært en av de prioriterte oppgavene i 2019.
Tiltaket er viktig for å bedre innbyggernes mulighet til å orientere seg om det som vedtas i kommunen, og for å
skape et bredere engasjement for politiske saker.
Bystyrets og formannskapets møter er strømmet og publisert på kommunens nettside stavanger.kommunetv.no.
Strømmetjenesten har fungert bra og blir benyttet både av innbyggere og folkevalgte. Løsningen er innrettet slik at
en kan følge møtene direkte, eller se dem i opptak.

Antall visninger på direktesendingene: 3801
Antall visninger på tidligere sendinger/arkivklipp: 2073

Strømmetjenesten videreføres i 2020.

Vielser – utvikling av tilbudet

Vielser ble en del av kommunens ansvarsområde i januar 2018. Politisk sekretariat vil i kommende planperiode
styrke tilbudet som gis til brudepar.
Det ble gjennomført totalt 250 vielser i 2019, fordelt på 17 vigslere. Vigslerne har vært oppnevnt av bystyret og
bestått av ordfører, varaordfører, medlemmer av formannskapet og administrative ledere i kommunen. Vielsene har i
all hovedsak vært gjennomført i formannskapssalen på fredager og enkelte lørdager, men kommunens vigslere har
også gjennomført vielser i privat regi.
Det er innarbeidet et godt og veldrevet vielsestilbud i kommunen, som fremstår både profesjonelt og fleksibelt.

Valget i 2019

Med kommunesammenslåingen fikk valget i 2019 ekstra oppmerksomhet, både med tanke på valggjennomføring,
konstituering av nytt kommunestyre og øvrige politiske utvalg og råd.
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Politisk sekretariat har hatt ansvar for den praktiske tilretteleggingen for konstituering av nytt kommunestyre og de
øvrige politiske utvalg og råd. Videre har avdelingen hatt planleggings- og gjennomføringsansvar for
folkevalgtopplæringen. Alle innvalgte medlemmer har gjennomført opplæringsdager, med både overordnet og
mer fagspesifikt innhold.

9.7 Smartby
Samarbeid og erfaringsutveksling

Innbyggerinvolvering, arbeidsmetodikk og samarbeid med ulike instanser har stått sentralt i året som
gikk. Avdelingen har vært med å etablere et regionalt smartbykontor kalt Forus Lab, som innebærer samarbeid og
erfaringsdeling med nabokommuner. På nasjonalt nivå var Stavangers erfaringer viktige bidrag til nytt
nasjonalt smartby-veikart, og internasjonalt deltar avdelingen blant annet i et nordisk samarbeid om å skape mer
bærekraftig cruiseturisme.
Smartbyavdelingen har også fått en plass i styringsgruppen til universitetets nye forskningsnettverk for smartby,
som skal drive tverrfaglig forskning på utvikling av bærekraftige byer.
Stavanger har det siste året jobbet tett med andre kommuner gjennom det nasjonale nettverket Smartbyene. I
tillegg har avdelingen jobbet mye med andre nordiske byer gjennom nettverket Nordic Smart City Network. I 2019
startet arbeidet med å kopiere det finske smartby-prosjektet agile piloting – en ny anskaffelsesmetode som lar
kommunen og næringslivet eksperimentere og teste ut nye løsninger sammen.

Arbeidsmetodikk og kursing

Smartbyen representerer en ny måte å jobbe på. Fremgangsmåten baserer seg på designmetodikk og kjennetegnes
av involvering, samarbeid og tidlig testing. Avdelingen veileder andre avdelinger i bruk av disse arbeidsmetodene.
I løpet av 2019 har Smartbyen utviklet grunnlaget for to etter- og videreutdanningskurs: ett i tjenesteinnovasjon og
servicedesign og ett i samskaping. Felles for begge kursene er økt innsikt i brukerbehov.
Kurset i tjenesteinnovasjon og servicedesign er utviklet sammen med Universitetet i Stavanger og designbransjen,
og skal gjennomføres i 2020. Kurset i samskaping, som også starter opp i 2020, utvikles sammen med Nordic Edge
AS og Universitetet i Stavanger.
Samskapingsmetoden er allerede brukt i flere prosjekter, eksempelvis Lervig park. Her har
smartbyavdelingen samarbeidet med arkitekter, innbyggere og næringsliv for å forstå behovene til de som bruker
bydelen.
I 2019 testet kommunen et såkalt samskapingshus. Testen viste at det var behov for et kreativt sted utenfor
kommunens administrasjonsbygg. Høsten 2019 flyttet konseptet som ble testet i Erichstrups gate til Kvitstøygata 3
på Storhaug. Her flyttet også områdesatsingen på Storhaug inn, sammen med frivillighetssentral og sosiale
entreprenører.

Infrastruktur for innovasjon

Med tildeling av Mobilitetsprisen 2019 ble Stavanger i fjor kåret til Norges smarteste by innen transport. I tillegg
kåret Den norske dataforening kommunens arbeid med åpne data til årets smartby– løsning. Dermed befestet
Stavanger sin posisjon som Norges smarteste by.
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Sammen med etableringen av et regionalt Lorawan-nettverk har arbeidet med åpne data skapt markedsmuligheter
for lokale selskaper og åpnet dørene for mer telling og måling av forskjellige driftsområder – alt fra luftkvalitet og
støynivå til søppelbøtter og havnivå.
For å øke bruken av data i ulike beslutningsprosesser har smartbyavdelingen utviklet og testet et internt
sanntidsbilde sammen med en privat aktør. Sanntidsbilde vil i tillegg gjøre det lettere for de som drifter byen vår å
prioritere oppgaver.

Fullførte prosjekter

Avdelingen fullførte flere prosjekter i 2019. To av dem var Mitt Stavanger og lading i lyktestolper, som begge bestod
av utstrakt samarbeid og ekstern finansiering fra Innovasjon Norge og Klimasats.
Mitt Stavanger er en innbyggerapp som setter sikker datahåndtering og brukeren i sentrum. Prosjekter ble gjort i
samarbeid med Bolder AS og ble ansett som modig og annerledes i en kommunal kontekst. Her har kommunen
bidratt til næringsutvikling og utvikling av ny teknologi som setter innbyggerens digitale personvern i sentrum.
I løpet av året fikk Stavanger ni nye elbilladere i lyktestolper for å gi et bedre ladetilbud til elbileiere med
gateparkering.

9.8 Kultur
Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025

Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 (https://kulturplanen.stavanger.kommune.no/2-visjon-hovedmal-og-perspektiv/) ble vedtatt
av Stavanger bystyre 27.05.2019 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976366?agendaItemId=220497).
Kulturplanen skisserer tre prioriterte områder fram mot 2025: Stavanger 2025, Akropolis-visjonen og Å leve av
kunst og kultur.

Stavanger 2025: Byens 900-årsjubileum

I 2025 vil Stavanger kommune være involvert i flere større historiske markeringer: 900-årsjubileene for Stavanger
by og Stavanger domkirke, og 200-årsmarkeringen for starten på utvandringen. I tillegg kommer andre større
jubileer i årene fram mot 2025.
Forprosjektet for Stavanger 2025 ble satt i gang vinteren 2018 og vedtatt av Stavanger bystyre 17.06.2019
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976367?agendaItemId=220842). Forprosjektet beskriver overordnede rammer for
jubileet med Stavanger kommune som hovedarrangør og gir forslag til organisering, koordinering og innhold.
Anbefalingene fra forprosjektet er fulgt opp i 2019.
I 2022 er det 1150 år siden Norge ble samlet til ett rike i Hafrsfjord. Stavanger kommune inngikk et samarbeid med
Sola kommune og Rogaland fylkeskommune om gjennomføring av et forprosjekt for Rikssamlingsjubileet 2022.
Forprosjektet ble gjennomført første halvår 2019, og Stavanger kommune vil videreføre sin deltakelse i videre
planlegging av jubileet.
Det ble nedsatt en politisk styringsgruppe for arbeid med et Vikingsenter i Stavanger våren 2019. Styringsgruppa
har hatt fem møter i 2019 og arbeidet fortsetter i 2020.

Akropolis-visjonen
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Akropolis-visjonen innebærer en re-etablering gjennom nytenkende bevaring og utvikling av to av Stavangers
eldste kulturbygninger og -institusjoner, Rogaland Teater og Stavanger museum (MUST).
Arkitektfirmaet Helen & Hard la i 2019 fram sin mulighetsstudie for Akropolis-visjonen på oppdrag fra Rogaland
Teater og Museum Stavanger. Mulighetsstudien ble oversendt Stavanger kommune, og kommunen har tatt en rolle
som pådriver i det videre arbeidet med Akropolis-visjonen. Sak vil legges fram for Stavanger kommunestyre våren
2020.
I samarbeid med Grønn By, Rogaland Teater og Museum Stavanger arrangerte Stavanger kommune Grønn Aftens
4. november 2019. Inviterte foredragsholdere så nærmere på hvilke muligheter en samlet utbygging av teater og
museum kan gi for byen.

Å leve av kunst og kultur

Et prioritert område i kulturplanen er å utvikle en tydeligere kunstnerpolitikk. Mandat for ny kunstplan er vedtatt og
arbeid med rammevilkår for kunst i offentlig rom pågår.
Kulturavdelingen gjennomførte en rapport over kommunens tilskuddsordninger til kunst og kultur 2016-2019
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1236744?agendaItemId=222311). Rapporten viser at det har vært en positiv
økonomisk utvikling i perioden som har bidratt til å styrke rammevilkårene for det frie kunst- og kulturlivet i
Stavanger. Rapporten viser også at den økonomiske veksten i hovedsak har gått til større ordninger, og at det er
store variasjoner mellom tildelingene til kunst- og kulturfeltene. Tilskuddsordningene fanger heller ikke godt nok
opp den utviklingen som skjer i feltene. Det legges fram en mandatsak for evaluering av tilskuddsordningene i
2020.
Byggetrinn 2 av Tou ble ferdigstilt i 2019, og omfattet utvidelse og oppgradering av scenen i Maskinhallen
og Tou Lyd som består av 18 øvingsrom, fire studio og et live innspillsrom. Med Tou Lyd har musikklivet fått en arena
for utvikling av både bransje og talenter. Byggetrinn 3 er ferdig prosjektert i 2019, og i løpet av 2020 vil blant
annet Ølhallene, Scene 1, Loftet og diverse kontorområder oppgraderes. Dette er siste kommunale byggetrinn.

Oppfølging av kulturplanens handlingsdel

I kulturplanen er det definert seks perspektiv (https://kulturplanen.stavanger.kommune.no/2-visjon-hovedmal-og-perspektiv/) som tar opp i seg
utfordringer for kulturbyen Stavanger og er utgangspunkt for kulturplanens handlingsdel. Kulturavdelingen har satt
i gang flere tiltak, blant annet evaluering av kunstnerboliger, digitalisering av kommunens kunstsamling og regionalt
kompetansesenter for maritime fag.
Som en del av smart kunst-satsingen er ulike teknologiske løsninger for formidling av kunst og kultur testet ut i
samarbeid med kulturaktører: Google Arts & culture-plattformen er testet av Nuart, mens Screencity har utviklet
appen SonAR. Prosjektene følges opp og drives av smartbyen Stavanger.
Norge var offisielt gjesteland under Bokmessen i Frankfurt 2019, og Stavanger kommune var representert sammen
med det internasjonale fribynettverket ICORN (International Cities of Refuge Network) på
Sølvberget. ICORNs stand og sceneprogram formidlet ytringsfrihet, mangfold og internasjonal solidaritet i
samarbeid med Sølvberget bibliotek og kulturhus, Kapittel-festivalen, Kiellandsenteret, Stavanger Symfoniorkester,
Stavanger Aftenblad, Pelikanen forlag og flere andre av Stavangers kulturaktører.

Stavanger kommunes kunstutvalg

Stavanger kommunes kunstutvalg har i 2019 gjennomført fem møter med til sammen syv befaringer og har
behandlet 22 saker. Kunstutvalget har prosjektansvar for alle kunstprosjekt knyttet til kommunale bygg. I
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forbindelse med nybygg og større rehabiliteringer avsettes det to prosent av entreprisekostnadene opp til
maksimum en million kroner som skal brukes til kunst i byggene. I 2019 ble tre kunstprosjekt ferdigstilt:

Stavanger svømmehall/Olav Kyrres gate 19
Hinna skole
Lassaveien bofellesskap

9.9 Økonomi

Regnskapsresultatet samlet for Innbygger- og samfunnskontakt viser et mindreforbruk på kr 8,4 mill. av en
budsjettramme på kr 251,8 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 96,7.
I Kulturavdelingen viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 1,7 mill. Mindreforbruket skyldes i
hovedsak at driftsmidler på kr 1,6 mill. til Holmeegenes ikke ble utbetalt. Flytting ble gjennomført i 2019, og drift vil
komme i 2020.
Kommunikasjonsavdelingen viser et mindreforbruk på i underkant av kr 0,1 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent
på 99,3 og er tilnærmet balanse.
Innbyggerdialog viser et mindreforbruk på kr 2,7 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent
på 87,7. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere lønnskostnader på grunn av høyt sykefravær.
Politisk sekretariat viser et mindreforbruk på kr 0,7 mill. Dette gir en forbruksprosent
på 93,5. Mindreforbruket skyldes primært langtidssykemeldte, samt mindreforbruk på driftsmidler da det ikke har
vært gjennomført kurs/opplæringer/reiser i 2019.
Smartby viser et mindreforbruk på kr 1,9 mill. Dette gir en forbruksprosent på 81,4. Mindreforbruket skyldes i
hovedsak forsinkelser i leveranser på noen prosjekter på Smartby, samt at avdelingen optimaliserer pengebruken
gjennom å dele utgifter med partnerne (næringsliv og akademia) gjennom nye former for samarbeidsavtaler som
FoU-U osv.
Næringsavdelingen viser et mindreforbruk på kr 1 mill. Årsaken til mindreforbruket er lavere lønnskostnader som
følge av vakant stilling.
Fra vekstfondet ble det utbetalt kr 3,8 mill. i 2019.
Tildelt

Beløp

Sak

NORDIC EDGE AS/Innoasis

750

FSK 5 /19

BLUE PLANET/Ocean of Opp

550

FSK 204/17

BLUE PLANET/Stiim Aqua Cluster

500

FSK 5/19

RISAVIKA BIOPRODUCTION AS

2 000

FSK 252/16

Tabell 9.1 Utbetalt fra vekstfondet. Tall i tusen kr.
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10 Kommunale foretak
10.1 Stavanger parkeringsselskap KF
ÅRSBERETNING 2019

Stavanger Parkeringsselskap KF (Foretaket) ble etablert i april 2002 som et kommunalt foretak under Stavanger
kommune i medhold av Kommunelovens § 11. Dette var en videreføring av særbedriften Stavanger
Parkeringsselskap SB. Selskapet har et datterselskap, Rogaland Parkering AS, og som er heleid av foretaket
(morselskapet). Datterselskapet ble etablert i desember 2008 for å ivareta de konkurranseutsatte forhold ved
driften, jamfør eierstrategiens punkt 4 nedenfor.
Stavanger Parkeringsselskap KF sine oppgaver er tydelig definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak
(KF) av 2010:

. Stavanger Parkeringsselskap KF skal bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk
. Stavanger Parkeringsselskap KF skal forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, samt
håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til
kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven
. Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige
parkeringsanlegg utenfor offentlig vei
. Stavanger Parkeringsselskap KF kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor
Stavanger kommune
. Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tråd
med parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor
tjenesteområdet
. Foretaket skal sikre en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen, en betryggende
økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
. Stavanger Parkeringsselskap KF skal søke å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor
parkeringsområdet. Stavanger kommune skal nyttiggjøre seg av foretakets kompetanse ved å
aktivt anvende foretaket som høringsinstans i både planarbeid og enkeltsaker
. Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen.
Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil

Selskapets hovedformål er med andre ord håndheving av statlige parkeringsbestemmelser, utøvelse av
kommunens parkeringspolitikk samt drift av parkeringsanlegg og parkeringsplasser. Selskapet utøver den
parkeringspolitikk som til enhver tid er vedtatt av bystyret, og er dermed et viktig redskap i kommunens
byutviklingspolitikk. Stavanger Parkeringsselskap KF har som en direkte konsekvens av dette organisert seg som
følger:
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Oppgavene til foretaket kan sammenfattes i to hovedområder; Forvaltning og Drift.
Forvaltningen i foretaket består av to avdelinger:

. Håndheving
. Brukertorg

Håndheving er avdelingen som håndhever trafikkbestemmelsene og annen trafikkhåndheving på offentlig veg
med hjemmel i Vegtrafikkloven. Håndhevingen av parkeringsbestemmelsene er delegert til Stavanger
Parkeringsselskap KF av vegdirektoratet og denne omfatter den nye Stavanger kommune. Foretaket har dermed
fått et større geografisk område å jobbe med. Foruten kontroll av parkeringstillatelser og parkerte motorvogner på
og utenfor offentlig veg, har avdelingen kontroll av piggdekkoblater i samarbeid med Statens Vegvesen.
Forvaltningsavdelingen, det vil si Brukertorget, har mange oppgaver, der de vesentligste omfatter håndtering av
boligsoneordningen, søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, klage på ileggelser, behandling av
innkommende henvendelser og spørsmål om parkering i kommunen, samt administrasjon og innkreving av
piggdekkavgift på vegne av Stavanger kommune. Det er ikke til å legge skjul på at den nye parkeringsforskriften av
2017 har skapt et mer komplekst saksbilde innen parkeringshåndheving, særlig innen bevisførsel. I tillegg har
saksmengden innen parkering for forflytningshemmede økt betydelig. Dermed har behovet for mer ressurser ført
til at Brukertorget nå har flere ansatte enn tidligere.
For alle ansatte innen forvaltningen har foretakets ansatte gjennomført og bestått kurs i fagene hos
bransjeforeningen Norpark, som er den eneste sertifiserte organisasjonen til å avholde og gjennomføre slike kurs av
Vegdirektoratet.

Videreføring av piggdekkavgift i Stavanger kommune

For foretaket var det usikkerhet knyttet til hvorvidt piggdekkavgiften skulle fortsette eller ei, basert på
piggfriandelen. Det er nå bestemt at denne avgiften fortsetter og det skaper større forutsigbarhet for Stavanger
Parkering. Ettersom man nå har hatt denne avgiften i noen sesonger har piggfriandelen gått kraftig opp og dermed
er mye av målet nådd. Samtidig har avgiften innbrakt betydelige inntekter til Stavanger kommune og det er siden
oppstart nå overført 44,3 millioner kroner til kommunekassen. Ettersom flere og flere kjører piggfritt, er det
naturligvis færre som kjøper piggdekkgebyr. Dermed går inntektene ned. Foretaket har jobbet med å få ned
kostnadene slik at netto resultat er bedre enn inntektsnedgangen skulle tilsi.
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Økonomi og årsregnskap

Årsoppgjørsnotatet fra Rogaland Revisjon IKS datert 28.02.2020 konkluderer i punkt 4 med følgende:
«Vi oppsummer våre konklusjoner med hensyn til avdekkede feil, uenighet om estimater og risiko, til å ligge
innenfor et akseptabelt nivå. Vi vil avlegge en normal revisjonsberetning. Kontrollutvalget har i henhold til
kontrollutvalgsforskriften $ 8 ansvaret for å påse at de merknader revisor har gjort, blir fulgt opp. Dette gjelder
likevel ikke merknader vedrørende løpende forbedring og effektivisering av normal drift. For 2019 er det ingen
forhold kontrollutvalget plikter å følge opp.»
Budsjetteringen innenfor 2019 var ekstra utfordrende på grunn av bomringen med start 1. oktober 2018 samt
innføring av rushtidsavgift. Alle steder foretaket har undersøkt som har innført liknende ordninger, har innføring av
bompenger medført nedgang i biltrafikk og parkering, og økning i kollektiv, buss og gange. Dermed har foretaket
basert på dette, samt en nedadgående trend i parkeringsbelegg siden høsten 2016, budsjettert med en nedgang i
parkeringsbelegg for 2019 på 4%. Ut over våren og høsten 2019 har parkeringsbelegget økt i gjennomsnitt med
nesten 7% fra 2018-2019. Hele veksten kommer fra elbil (fossilbiler har en reduksjon).
Elbilandelen var ved utgangen av 2019 hele 31,6%. Elbilandelen har vokst jevnt og trutt i 2019. Det har vært
avtakende vekst, noe som er helt naturlig. Den kraftige veksten er etter våre erfaringer sammensatt. Elbiler betaler
ikke bomavgifter og har samtidig halv pris på parkeringen hos Stavanger Parkering. Dermed er kostnaden for å
komme til Stavanger sentrum mer konkurransedyktig sammenliknet med kjøpesentre i regionen som stort sett har
gratis parkering. Et annet viktig moment er at foretaket har innført automatisk skiltlesing som gjør inn- og utkjøring
av parkeringshus med bom svært kundevennlig. Denne automatikken har vært en kjempesuksess målt i antall
aktiviseringer som var om lag 25.000 i slutten av desember 2019. I tillegg ser vi at gjenkjøpsgraden har økt
betydelig i alle p-hus med automatisk skiltlesing. Den tredje årsaken er at foretaket har brukt mye ressurser på å
informere om nye og bedre løsninger, særlig automatisk skiltlesing, men også andre nyheter som for eksempel alle
ladepunktene foretaket har etablert og at det meste av parkering nå er digitalisert og forenklet. Bekreftelsen på at
nye og enklere betalingsløsninger fungerer godt, er at trenden for kontrollsanksjoner («bot» for ikke å ha betalt
parkeringsavgift) er fallende. Parkering og ikke minst betaling av denne er blitt langt enklere, det er det ingen tvil
om.
Stavanger Parkeringsselskap KF har som følge av økningen i parkeringsbelegg også økt inntekten mer enn det som
var budsjettert. Omsetningen endte på 103,76 millioner kroner som er det nest høyeste omsetningstall noensinne,
og bedre enn 2018. Økningen i omsetning på automatisk skiltlesing og gateparkering bestilt via app var 8,7
millioner i forhold til 2018, der om lag 4,5 millioner var flytting av omsetning fra ordinære betalingskort til app. Dette
er gledelig for foretaket og en ønsket utvikling fordi det reduserer foretakets kostnader i form av
innløserprovisjoner og mindre slitasje på kortlesere. Inntektene fra ileggelser har gått noe ned, som forventet ut fra
at betalingsløsningene er blitt bedre.
Kostnadene er også høyere enn budsjettert, noe som blant annet skyldes økte avskrivninger og har sammenheng
med de økte inntektene. Når inntektene på enkelte parkeringsplasser øker, øker også leiekostnaden. Kostnadene til
reparasjon og vedlikehold av bygningsmassen har økt og dette er nødvendig vedlikehold som må gjennomføres. I
tillegg er det kjøpt noe mer konsulenttjenester som følge av påbyggingen av en etasje på P-Forum. Driftsresultatet
endte på 31,5 millioner kroner som er 3 millioner bedre enn budsjetter. For første gang er årsresultatet bedre enn
driftsresultatet. Årsaken er at finanspostene er forbedret med om lag 1,8 millioner kroner, som i hovedsak skyldes
bedre forvaltning av foretakets fondsmidler. Årsresultatet ble 31,65 millioner kroner som er 5,5 millioner kroner
bedre enn budsjett og 1,2 millioner bedre enn 2019.
Stavanger Parkeringsselskap KF gav eierutbytte på 30 millioner kroner i 2019 og siden 2013 er de samlede
utbytteutbetalingene til eier nå 175,5 millioner kroner. Dette er mulig fordi Stavanger Parkering selv eier de fleste
parkeringsanleggene. Om lag 35% av overskuddet fra parkeringshusene stammer fra P-Jorenholmen.
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Samfunnsansvar og miljø

Eierstrategiens punkt 8 fastslår at Stavanger Parkeringsselskap KF skal være miljøsertifisert gjennom
miljøstyringssystemet Miljøfyrtårn. Foretaket ble re-sertifisert i 2018. En rekke krav innen områder som arbeidsmiljø,
energi, veiing og sortering av avfall, innkjøp, kartlegging av drivstofforbruk med videre må oppfylles for å bli
sertifisert. Alle dokumenter som omhandler samfunnsansvar og miljø, som f.eks ROS-analyser, lover og forskrifter i
Stavanger kommune, foretakets miljøpolicy, aktivitetsplaner/årshjul er tilgjengeliggjort for alle ansatte.
Foretaket har et bevisst fokus på å minimere papirbruk ved å satse på gode digitale verktøy for de ansatte, og å
redusere utslipp og forbruk av drivstoff og elektrisitet ved å satse på mer effektive energibærere. Foretaket har over
noe tid skiftet ut det aller meste av lysarmatur i parkeringsanleggene med LED-lys.

HMS

Stavanger Parkeringsselskap KF er sertifisert som Miljøfyrtån der rutinene er grundig dokumentert. Alle ansatte har
fått tilbud om hev/senk pult.
Sykefraværet gikk fra 6% i 2018 til 7% i 2019 og ligger dermed noe over samlet målsetting i Stavanger kommune
som er 6%. Historisk sett er dette et lavt tall, men det er et mål om å få ned sykefraværet til maksimalt 6% noe som
vil bli adressert fremover. Det er til dels store variasjoner i sykefraværet i de forskjellige avdelingene, noe som er helt
naturlig da belastningen for ansatte på kontor og i felt er svært forskjellige. Det satses mye på aktiv fritid blant annet
gjennom deltakelse i konkurranser som Dytt, samt godt tøy og gode sko og investeringer i ergonomisk kontorutstyr
tilpasset den enkelte.
Det er i løpet av året foretatt vernerunder på alle våre P-anlegg, månedlige branninspeksjoner og blant de
kontoransatte er tiltak iverksatt der det har vært et behov. Det foretas jevnlige branntilsyn i foretakets
parkeringsanlegg i tillegg til rutinemessige daglige befaringer.

Likestillings- og diskrimineringsarbeid

Foretaket hadde 36 ansatte ved utgangen av 2019. Det er i dag slik fordeling mellom kjønn: 15 kvinner og 21 menn.
Det er et mål å ha god balanse mellom kjønnene. Foretaket har hatt en i avgang i løpet av året. 8,3% av staben er av
utenlandsk opprinnelse.
Styret besto av 3 kvinner og to menn, der styreleder er mann. Selskapets ledergruppe består av to menn og en
kvinne.
Medarbeidertilfredshet
Stavanger Parkeringsselskap KF følger Stavanger kommune sitt opplegg for medarbeiderundersøkelser. I 2019 ble
det avhold en helt ny type undersøkelse som heter 10-Faktor KS medarbeiderundersøkelse. Poengsummen totalt
for Stavanger Parkering var 43,1, for Stavanger kommune 42,9 og for Norge 42,6, altså marginalt bedre for
Stavanger Parkering. Undersøkelsen viser at medarbeiderne i foretaket har god selvtillit, fleksibilitet og
mestringstro men at forskjellene sammenliknet med Stavanger kommune er små. Alt i alt viser undersøkelsen at
foretaket skårer bra på alle 10 faktorer samlet sett, men at det er avdelingsvise forskjeller. Det vil bli satset på HRarbeid i foretaket ved å knytte til seg en ressurs, som vil få i oppgave blant annet å jobbe med å følge opp
undersøkelsen.

Kundetilfredshet

En kundetilfredsundersøkelse der utvalget består av respondenter fra Stavanger, Sandnes, Finnøy, Rennesøy,
Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå ble gjennomført på slutten av 2019. Det er lite kunnskap om
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kjennskap og bruk av anleggene av personer i omkringliggende kommuner og det er derfor lagt inn et ekstra stort
utvalg for å få mer kunnskap om preferanse og bruk i regionen samlet sett. Ett viktig poeng denne gang var også å
se hvorvidt bomringen har medført endringer i adferd. Undersøkelsen viser at det er merkbart færre
sentrumsparkeringer for de som bor utenfor bomringen. Undersøkelsen konkluderer med at det er bra tilfredshet
med betalingsløsningene men at det er klare forbedringspotensialer når det gjelder tilfredshet og at dette er noe
man må jobbe med i kommunikasjonen mot publikum. Undersøkelsen viser at 86% av de spurte kjente til PJernbanen mens 78% kjente til P-Jorenholmen. Det foretrukne anlegget for folk fra Jærkommunene er PJernbanen mens for Stavangers innbyggere er Jorenholmen en klar vinner.

Marked

Stavanger Parkeringsselskap KF har hatt en ekstra offensiv tilnærming til markedet i 2019. Årsaken er at det har
blitt innført nye løsninger, det vil si automatisk skiltlesing, digitale parkeringsautomater, og det har blitt investert
tungt i ny ladeinfrastruktur i parkeringsanlegg. For at publikum skal ta i bruk nye og bedre løsninger må de vite om
dem ellers har ikke investeringene noen verdi. Det ble laget en egen brosjyre om endringene som er fulldistribuert
til om lag 75,000 husstander i Stavanger, Sola, Randaberg, Rennesøy og Finnøy. I tillegg har foretaket vært aktiv i
andre kanaler samt hatt fokus på å få medieoppslag om de nye kundevennlige løsningene som er innført. Stavanger
kommune ble kåret til årets elbilhovedstad mye takke være den kraftige økningen av ladepunkter i foretakets
parkeringsanlegg. Ved siden av dette har budskapet vært på fremkommelighet for utryknings-kjøretøy, bruk av
refleks og samfunnsnytten av ordnede parkeringsforhold. Samtidig er det fremdeles et stort potensial i å få flere til å
benytte både automatisk skiltlesing og våre nye elbilladere.

Drift teknisk

Som det eneste foretaket i parkeringsbransjen i Sør- Rogaland har Stavanger Parkeringsselskap KF en egen
driftsavdeling med kompetent teknisk personell. Det vil si at alt utstyr, som ANPR kameraer, overvåkningskameraer,
bomløsninger, betalingsautomater med mer, fungerer godt og problemer tas tak i raskt av våre teknikere. Dette gjør
at nedetiden på våre anlegg har i de siste årene vært svært lav. Samtidig arbeider foretaket for å være langt fremme
i bruk av nye teknologiske løsninger som innebærer at man har mange parallelle prosjekter gående. Kompetansen
foretaket besitter er også etterspurt av andre aktører om veiledning og råd innenfor parkeringsdrift der trenden er
at det er flere og flere som henvender seg til foretaket for assistanse.

Utfordringer og fremtidsplaner

Trenden innen parkering er skiltlesing og bomfrie parkeringshus. Arbeidet er påbegynt og kommer til å fortsette inn
i 2020. Det jobbes videre med å få til mer effektive håndhevingsløsninger og samtidig flytte ressurser fra
kontrollsanksjoner over på parkeringsgebyrtilfeller. For å få dette til er planen å konvertere bomfrie parkeringshus
fra automater til skiltlesingssystemer. Dette arbeidet er påbegynt. Det har vært stort fokus på etablering av nok
ladere i foretakets parkeringshus, og foretaket har nå en betydelig overkapasitet. Veien videre her er å tilrettelegge
for enda enklere løsninger for kundene for å få opp bruken.
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Vedlegg:
Årsroppgjør med noter (PDF) (https://arsrapport2019.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/26/2020/03/Arsregnskap-Stavanger-Parkeri-ngsselskap-KF-2019signert.pdf)

Revisors beretning (PDF) (https://arsrapport2019.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/26/2020/03/2019-Stavanger-Parkering-KFRevisjonsberetning_pades.pdf)

10.2 Sølvberget KF
Årsberetning 2019 – Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus
Innledning – et begivenhetsrikt år

Sølvberget er fylkets best besøkte kulturinstitusjon og har tradisjon for å være et framtidsrettet bibliotek og
kulturhus. Bokåret 2019 har preget Sølvberget og tilbudet til publikum. Bokåret markerte at det var 500 år siden
de to første norske bøkene ble trykket. Sølvberget hadde en rekke arrangement gjennom året. Bokmessa i
Frankfurt, der Norge var årets gjesteland og der ICORN var en viktig samarbeidspartner var et høydepunkt for
organisasjonen. Stavanger kommune, Sølvberget og ICORN deltok på bokmessa under team “Safe – not silent”, og
var sterkt til stede med et viktig budskap om ytringsfrihet.
I 2019 har Sølvberget vært involvert i arbeidet med kommunesammenslåingen. 7. februar 2019 ble organiseringen
av den nye kommunen vedtatt av prosjektrådmannen, og folkebibliotekene I Finnøy og Rennesøy ble organisert
under Sølvberget KF.
Sølvbergets visjon: Sølvberget skal være den beste formidlere av kunnskap for alle, og landet fremste arene for
kreativitet. Gjennom opplysning og opplevelser skal trofaste gjester beholdes og nye mennesker begeistres. Byens
største møteplass skal dyrke romslighet og refleksjon. Sølvbergets kunnskap og kompetanse skal ikke vokse i takt
med byens og regionens befolkning – vi skal ligge foran. Vi skal formidle de gode historiene og være en trygg
veiviser i en informasjonsjungel som stadig vokser seg tettere. Visjonen gjennomsyrer arbeidet som foregår ved
kulturhuset, og er godt innarbeidet hos de ansatte. Sølvbergets virksomhet består av drift av bibliotek,
190

gjennomføring av arrangementer og aktuelle debatter, aktiv litteratur-, film- og musikkformidling,
programvirksomhet, internasjonalt kulturnettverk, nettsider, galleri, sosiale medier, Nordisk Barnebokkonferanse
og Kapittelfestivalen. Hovedaktiviteten er i Sølvberget. I tillegg drives bibliotek Madla, i Kvernevik og i Stavanger
fengsel. Fra 2020 driver Sølvberget også bibliotek på Rennesøy og Finnøy.

ICORN – International cities of refugee network – 74 medlemsbyer, 235 mennesker
har fått beskyttelse

ICORN er en uavhengig medlemsorganisasjon som består av byer og regioner som tilbyr beskyttelse til forfattere,
artister og kunstnere som blir forfulgt i sine hjemland for sitt arbeide for å forsvare demokratiske verdier og for å
fremme internasjonal solidaritet. ICORNs sekretariat har kontor på Sølvberget og tar del i en rekke aktiviteter på
Sølvberget og er et viktig fagmiljø for ytringsfrihet og demokrati.
Bokmessa i Frankfurt – the dream we carry
Norge var hovedland under verdens største bokmesse i Frankfurt. ICORNs arbeid var en viktig del av begrunnelsen
når norsk litteratur ble tildelt den æren, og ICORNs arbeid ble utgangspunktet for samarbeidet om en egen scene,
med fullt program under messa. Som ICORN sin vert i Stavanger, var det naturlig for Sølvberget å ta en
koordinator-rolle for satsingen i Frankfurt. Vi bidro til å planlegge et omfattende program og gjennomføringen av
en stand som profilerte den globale ytringsfriheten og flere fribyforfattere, men også Stavangers rolle som kulturog ytringsfrihetsby. Satsingen fikk stor oppmerksomhet og har bidratt til å befeste Stavanger og Sølvbergets viktige
nasjonale og internasjonale rolle som tilrettelegger for ytringsfriheten. Frankfurt-satsingen ga også opphav til nye
relasjoner og samarbeidsformer mellom Sølvberget og andre kulturaktører i Stavanger som deltok i Tyskland, blant
annet Stavanger Symfoniorkester, som bidro med et fast kammerorkester til scenen.

Økonomi – et begivenhetsrikt år innenfor rammene

Drift
2019 var et år med mange aktiviteter for Sølvberget. Året endte med et lite regnskapsmessige mindreforbruk på kr.
32 973,32.
Driftsinntektene er kr. 2,79 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes både økt tilskudd fra Stavanger kommune på
grunn av lønnsoppgjør o.a., og ekstern støtte fra ulike offentlige og private instanser. Totalt tilskudd fra Stavanger
kommune var kr. 69,618 mill. De viktigste eksterne bidragene kom fra Nasjonalbiblioteket, Rogaland
fylkeskommune, Fritt Ord, Norsk kulturråd og Den kulturelle spaserstokken.
Sølvberget fører regnskapet for ICORN. Selv om ICORN har egne inntekter, betyr dette at Sølvbergets regnskap
øker både på inntekts- og utgiftssiden. ICORNs totale inntekter i 2019 var kr. 8,151 mill og ga et overskudd
pålydende kr. 86 962.- som føres videre til 2020.
Driftsutgiftene var kr. 0,8 mill. høyere enn budsjettert i motsetning til fjorårets avvik på kr. 0,3 mill. Sølvberget har
klart å oppnå atter en gang å få husets økonomi i havn med klare prioriteringer, tross et hektisk år uten store avvik.
Investeringer
Bystyret har godkjent et investeringsbudsjett for Sølvberget KF på 6,65 millioner for 2019, der Kiellandsenteret er
den største kostnaden. Investeringsbudsjettet ble revidert ved 2. tertial, og da ble noen av investeringskostnadene
justert innen den vedtatte rammen. Investeringene ble hovedsakelig finansiert ved hjelp av opptatte lån.
Faktisk forbruk var kr. 7,345 mill. fordelt på fire ulike prosjekt samt utgifter til KLP og dekning av fjorårets udekkede
finansieringsbehov. Det var opprinnelig budsjettert med et låneopptak på kr. 6,21 mill for 2019, av dette har
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Sølvberget tatt opp 4,2 mill, og varslet kommunen å ta opp ytterligere 2 mill i 2020.
Ferdigstillelse av hele Kiellandsatsingen var lagt til februar 2019, og de største investeringene kom dermed i løpet
av våren 2019. Det var grunnen til at Sølvberget fikk godkjent i HØP 2019-2022 at kr 5,9 mill av budsjettrammen
ble forskjøvet til 2019 for å fullføre Kiellandssenteret.
Sølvbergets disposisjonsfond per 31.12.2019 var på kr. 1 059 265,24.

Ansatte – arbeidsmiljø og HMS

Resultatmål: beholde og rekruttere gode medarbeidere og sørge for at de har den kompetanse som trengs for å
være gode formidlere av Sølvbergets totale innhold.
Sølvberget hadde 70 fast ansatte fordelt på 63 årsverk, hvorav 3 årsverk var knyttet til prosjektstillinger ved
utgangen av 2019. 32,39 % av arbeidstakerne var menn og 67,61 % kvinner. Det var 50 % menn i ledende stillinger.
Det ble i 2019 ansatt 4 nye medarbeidere i fast stilling, og det sluttet 3 ansatte (hvorav 2 av dem valgte å pensjonere
seg).
Sykefraværet var 5,2 % i 2019 (4,43 % i 2018), hvorav 1,31% var egenmeldt sykefravær og 3,89 % var sykemeldt
sykefravær. Sykefraværet har gått opp siden 2018. Dette kan gjerne ses i sammenheng med at det har vært
krevende år for Sølvberget med åpningen av Kiellandsenteret, Frankfurt, budsjettkutt og ellers høy aktivitet. Det
har ikke vært registret noe arbeidsrelatert sykefravær.
Sykefraværet på Sølvberget er lavt sammenlignet med resten av Stavanger kommune som hadde et sykefravær på
8,1 % i 2019. Det er likevel viktig å følge med på utviklingen, og jobbe med å holde fraværet nede.
Det har i 2019 blitt registrert 303 saker i avvikssystemet Simployer. Til sammenligning ble det registrert 215 i 2018.
Sannsynligvis er en av grunnene til dette at de ansatte har blitt flinkere til å registrere avvik. Det ble også avholdt
obligatoriske kurs i avviksregistrering og Simployer på våren 2019. Av de 303 sakene som ble registrert var det
ingen kritiske saker, mot 5 i 2018.

Brukerne – besøk, utlån og aktiviter

Selv om besøket på Sølvberget gikk ned med 8,2% (133 874 færre besøk enn i 2018)*, er det øvrige aktivitetsnivået
høyere enn på lenge. I 2019 ble det lånt ut 461164 ulike medier. Utlånet økte med 8,4% (35583 flere lån), og det er
en fin økning både på hovedbiblioteket og på filialene. Vi må tilbake til 2011 for å finne et høyere utlånstall. Det var
en vekst i det øvrige aktivitetsnivået på Sølvberget i 2019: det ble avholdt 1638 arrangement i 2019. Dette var ca. 50
færre enn i 2018, men besøket på arrangement steg med 9,8%, som tilsvarer 6150 flere besøkende.

2020 – et desentralisert tilbud for en ny tid

I februar 2019 åpnet Kvernevik- og Smiodden skoler i samarbeide med Sølvberget et nyrenovert skolebibliotek i
Kvernevik. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket med fattigdomsmidler. Prosjektet har vært et godt
samarbeid mellom skolene, Sølvberget og fagstab for skole i Stavanger kommune, der vi har gjort erfaringer som
det skal bygges videre på i 2020. Sølvberget vil være en lagspiller i arbeidet med å heve kvaliteten på
skolebibliotekene i kommunen.
Sølvbergets organisasjon vil i 2020 fortsette arbeidet med å strømlinjeforme organisasjonen og for å sørge for at
innbyggerne i den nye storkommunen får gode kultur- og litteraturtilbud. Samtidig må det gjøres et arbeid når det
gjelder samordning med innbyggertorgene og andre relevante kommunale tilbud på Rennesøy og Finnøy.
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Vedlegg:
Årsoppgjør med noter (pdf) (https://arsrapport2019.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/26/2020/03/16-Solvberget-KF-Arsregnskap-2-019-24022020-kl1435-002.pdf)

Revisors beretning (pdf) (https://arsrapport2019.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/26/2020/03/2019-Revisjonsberetning-Sølvberget-KF_pades.pdf)

10.3 Stavanger byggdrift KF
Årsberetning 2019

Stavanger byggdrift KF (SBD) ble etablert i 2001 som et kommunalt foretak opprettet i medhold av kommuneloven
§11. Vi er for tiden 347 ansatte som fordeler seg på avdelinger som renhold (197), kjøkken og kantinedrift (16) ,
drift/vedlikehold (50) , prosjekt (65), boligselskaper (2) og støttefunksjoner som regnskap, personal HMS/KS og
administrasjon (17) Foretaket forestår drifts-, vedlikeholds- og renholdstjenester for bygninger tilhørende Stavanger
kommune. Vi leverer også mat til sykehjem og barnehager fra eget produksjonskjøkken som er etablert på Stokka.
Foretaket står ellers fritt til å drive samme type relaterte tjenester overfor andre offentlige eller private institusjoner
også i andre kommuner.
SBD sine oppgaver er definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) :

. Stavanger Byggdrift KF skal forestå drifts-, vedlikeholds-, og renholdstjenester for bygninger
tilhørende Stavanger kommune. Foretaket kan også forestå produksjon og distribusjon av mat.
Foretaket kan videre tillegges andre oppgaver av Stavanger kommune etter avtale.
. Stavanger Byggdrift KF skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets
formål, forutsatt at dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor
kommunen.
. Stavanger Byggdrift KF skal ha en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv
tjenesteproduksjon.
. Stavanger Byggdrift KF kan innenfor styrets myndighetsområde ta initiativ til å etablere
interkommunale samarbeidsløsninger som vil styrke tjenestetilbudet overfor kommunen og gi
en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.
. Stavanger Byggdrift KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets fagkompetanse innenfor de
ulike virksomhetsområdene.
. Stavanger Byggdrift KF skal utvikle tjenestetilbudet overfor kommunen i tråd med endringer i
prioriteringer og behov.
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. Stavanger Byggdrift KF skal bidra til en konstruktiv samhandling med bestillerenhetene.
Samhandlingen skal preges av åpenhet, forutsigbarhet og gjensidig respekt for de ulike
funksjonene partene ivaretar.
. Stavanger Byggdrift KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal
blant annet ha en klar miljøprofil.

SBD er utfører av de eiendomsrettede drifts-, vedlikeholds- og rengjøringstjenestene Stavanger kommune
etterspør. Stavanger eiendom er foretakets største kunde. Det er en god og utstrakt kontakt på operativt nivå.
Samarbeidet fungerer godt og det er etablert gode møtetreffpunkt for å finne bedre og smartere løsninger på
tjenestenivå.
Andre større bestillere er Stavanger Boligbygg KF (SB) som bestiller oppdrag for utførelse i kommunale boliger,
både oppussing/istandsetting og akuttjobber. I 2019 gjennomførte vi sammen med SB en organisasjonsutvikling
med fokus på krav og forventinger til hverandre. Det ble utarbeidet en handlingsplan hvor begge foretak her
bidratt til å forenkle og effektivisere tjenesteområdet til fordel for begge foretak og «kommunekassen».
I sommer 2019 startet foretaket nytt forretningsområdet med salg av kompetanse og trygghet til borettslag og
sameier. I og med at dette området er til privatmarkedet skilles det med klare linjer i alle ledd på privat og
kommunal drift. Forretningsområdet og dets rapportering er avstemt sammen med Rogaland Revisjon. Det har
siste halvåret blitt solgt 12 fastpriskontrakter og innenfor disse en god omsetning allerede til neste år. Dette er i
overkant enn hva vi forventet det første året. Vi har stor tro på en god vekst innen dette tjenesteområdet.
Helse og Velferd er bestillere til mat for sykehjemsbeboere. SBD driver kommunens eneste sentralkjøkken som
produserer etter «sous vide» metoden og leverer mat til flere sykehjem med postkjøkken. SBD har fra 2016 driftet
kantinen i Olav kyrresgt.23. Sentralkjøkkenet og kantinen ledes av en og samme leder hvor tjenesteområdet er
døpt om til Måltidsutvikling. Måltidsutvikling leverer i dag også varmt fiskemåltid til enkelte barnehager med en
positiv tilbakemelding
SBD leverer flere tjenester til andre kommunale virksomheter som blant annet Stavanger Parkering, Stavanger
utvikling KF, Sølvberget KF og Vann/avløpsavdelingen på Forus, ansatte i kommunen og kommunens leietakere i
formålbygg.
Vi har også et utstrakt samarbeid med Stavanger Natur & Idrettservice KF og spesielt innen samhandling i
forbindelse med arbeidet frem mot nye Stavanger.
Bilde nedenfor viser utviklingen av kunder/bestillere av varer og tjenester fra Stavanger byggdrift KF. Fra
opprinnelse (2001) var kunden/bestilleren Stavanger Eiendom, virksomheter (skoler, sykehjem etc) og beboere.
Stavanger byggdrift KF har utviklet seg til å bli en dyktig og samhandlende leverandør til mange av foretakene og
avdelingene/virksomhetene i Stavanger kommune. I tillegg et nytt satsningsområdet opp mot styrene i borettslag
og sameier.
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Økonomi og årsregnskap 2019

Andre salgs- og leieinntekter
Overføring med krav til motytelse
Overføring uten krav til motytelse

Budsjett Budsjett 31.12 Resultat 31.12
2019

2 204 562

2 204 562

Avvik

Resultat h.i
fjor

10 948 968 8 744 406

10 506 718

305 870 119 305 870 119 296 195 989 -9 674 130 293 188 843
1 094 852

1 094 852

1 644 003

549 151

1 177 934

Sum driftsinntekter

309 169 533 309 169 533 308 788 960

-380 573 304 873 495

Lønnsutgifter

-136 051 047 -136 051 047 -140 088 679 -4 037 632 -132 175 108

Sosiale utgifter

-51 222 352

Kjøp av varer og tj. som inngår i foretakets
tj.prod

-117 797 000 -117 797 000 -103 983 829

-51 222 352 -45 515 449 5 706 903

-41 651 751

13 813 171 -106 635 139
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Budsjett Budsjett 31.12 Resultat 31.12
2019

Økonomi og årsregnskap 2019

Avvik

Resultat h.i
fjor

Kjøp av varer og tjenester som erstatter
foretakets tj.prod

-3 468 200

-3 468 200

-3 382 701

85 499

-3 709 545

Overføringer*

-1 520 000

-1 520 000

-16 389 184 -14 869 184

-18 272 216

Avskrivninger

0

0

-30 000

-30 000

Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter

-610 387

-610 387

-544 711

30 000

-310 088 599 -310 088 599 -309 970 229

118 370 -302 988 470

Brutto driftsresultat

-919 066

-919 066

-1 181 269

-262 203

1 885 025

Resultat eksterne finanstransaksjoner

790 000

790 000

1 492 819

702 819

1 158 115

0

0

610 387

610 387

544 711

Netto driftsresultat

-129 066

-129 066

921 937

440 616

3 587 851

Interne finansieringstransaksjoner

6 573 941

6 573 940

6 573 941

1

13 019 869

Sum avsetninger **

-5 395 219

-5 395 218

-6 107 990

-712 772

-10 033 777

Regnskapsmessig mindreforbruk

1 049 656

1 049 656

1 387 888

338 232

6 573 943

Motpost avskrivninger

Tabell 10.1

Drift og prosjektavdelingen har svikt i salget dette året. Svikten skyldes i hovedsak mindre bestilling av varer for
videresalg sett opp mot 2018. Lavere bestilling av varer fra kunde gir også utslag i lavere bemanning og dermed
lavere lønnsutgifter. Driftskostnadene er lavere enn budsjettert i tillegg til en større inntekt på finans. Summen blir
at regnskapsmessig mindreforbruk blir høyere enn budsjettert. Renholdsavdelingen har et positivt netto
driftsresultat etter fordeling av felleskostnader sammenlignet med budsjett. Dette skyldes noe økt omsetning,
lavere kostnader og større finansinntekter. Kjøkken/kantine leverer et bedre driftsresultat enn budsjettert. Dette
kan sees opp mot blant annet mersalg i kantine og tilpasset tilskudd. I tillegg til dette lavere lønnskostnader for
deler av året. Borettslag/sameier er nystartet i juni med inntekter fra oktober og ut året. Markedet og utviklingen er
positiv, som sees opp mot en større omsetning i årene fremover.
Salg
Netto driftsresultat

Tabell 10.2

Drift/prosjekt

Renhold

Kjøkken/kantine

Borettslag/sameier

164 400 688

108 509 942

33 696 225

618 146

-1 148 322

3 379 224

-48 039

-794975
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HMS

Arbeidsmiljøet i foretaket er generelt godt, med en fin tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen. Utfordringer
dette året og som har skapt en del frustrasjon er forskjellen på lønnen til fagarbeiderne i drift og
prosjektavdelingene. De siste års garantilønn og ansiennitetstabeller utgjør større lønnsforskjeller og kommer
skjevt ut for foretaket. Som et resultat av dette har det til tider vært utfordringer med rekruttering, spesielt innen
vaktmestertjenesten. I mai vedtok styret å bevilge midler til en utjevning av lønnsforskjellene gjeldende fra
september 2019. Med dette tiltaket har vi fått en mer rettferdig lønn blant likestilte ansatte og frustrasjonen er
tilbakelagt.
Det har vært avholdt 5 møter i foretakets arbeidsmiljøutvalg med behandling av 24 saker.
Faste saker til hvert møte er:

Systematisk HMS arbeid blant annet med vernerunder
Info fra bedriftshelsetjenesten
Sykefravær
Avviksrapportering i synergi
Info fra administrasjonen

Det er utarbeidet egen policy og retningslinjer vedr. rusmidler og spilleavhengighet. Årsrapport med
oppsummering av alle saker behandlet i Amu foreligger.
Foretaket har opprettet egen HMS gruppe dette året. Gruppen består av verneombud, HMS koordinator og
personalsjef som har det overordnete delegerte HMS ansvaret i foretaket.
Foretakets ledelse har jobbet mye med SHA, HMSK, verdigrunnlag, etikk, kultur, adferd og rollemodeller med
innbyggerperspektiv i alle arbeidsoppgaver. Dette vil foretaket bli enda tydeligere på i 2020.
Gjennom året har det vært fokus på lov og regelverk – spesielt Internkontrollforskriften, Byggherreforskriften og
Arbeidsmiljøloven.
Til dette har vi spesifisert prosesser og standarder (styringsdokumenter) i arbeidet med implementering og
oppfølging.

Annet som er revidert og eller innført innen Personalledelse og HMS er:

«Si ifra!»
Risikovurdering
ECO online, unngå og redusere bruk av kjemikalier i arbeidet
bilsatsing, utfasing av fossildrevne biler.
Brannvern
Beredskapsplan
Miljøfyrtårn
Arbeidsforhold: Fokus på lov og regelverk (arbeidsavtaler, midlertidig ansettelser,
oppfølgingsplikt – sykefravær)
Rekruttering: Fokus på offentlig lov og regelverk. Utarbeide og følge vedtatte rutiner.
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Samarbeidsplattformer: Fokus på kommunikasjon. Bruk av tillitsvalgte, verneombud,
samarbeidsutvalg, AMU, HMS-gruppe, Fagansvarlige, hjemmeside, intranett, facebook).
Organisasjon og ledelse: Arbeid med kultur, adferd, roller og ansvar, stillingsbeskrivelser,
personaloppfølging.
IA arbeid: Stavanger byggdrift KF har mulighet og anledning til å tilby enda flere mennesker et
meningsfylt arbeid enn vi allerede har i dag. Vi ønsker å være en pådriver, samt å bidra mer i
arbeidet med å tilby meningsfylt arbeid til mennesker i ulike livssituasjoner. IA-samarbeidets
overordnede mål er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og
frafall,- og på denne måten øke sysselsettingen. Stavanger byggdrift KF ønsker at arbeidet skal
være en integrert del av vår forretningsstrategi for å sikre at samfunnsansvaret ivaretas i den
daglige driften. Vi ønsker en livsfaseorientert personalpolitikk, som setter fokus på alle parter i
arbeidslivet. Dette ansvarsområdet og forståelsen for dette viktige arbeidet må forankres enda
bedre i basisorganisasjonens administrasjon og våre bestillere. I markedet i vår satsning til
borettslag og sameier opplever vi en entusiasme blant våre kunder for at foretaket tar dette
samfunnsansvaret,- og flere av vedlikeholdskontraktene er bestilt utfra kundens trygghet og
vårt samfunnsengasjement.

Også i år har vi hatt stort engasjement på byggeplasskontroll og HMS/SHA. Vi har et godt samarbeid med politi,
nav, arbeidstilsynet, skatt vest og innkjøpsavdelingen i Stavanger kommune. Etter vår internrevidering som ble
startet i 2018 har vi fornyet og forenklet prosedyrer og rutiner hvor de ulike lovverkene er styrende. Kompetansen
og forståelsen innen dette viktige arbeidet med sikker jobb analyse, avvikshåndtering og HMS/SHA planer og
rolleansvar på byggeplasser er økt godt i 2019. Dette arbeidet fortsetter med samme fokus også til neste år. Vi har
tatt initiativ og gjennomført læring i roller, myndighet og ansvarsområder sammen med våre bestillere. Vår
opplevelse er at alle parter må heve kompetansen innen dette viktige området.

Utvikling i sykefraværet 2016 – 2019

Det er et vedvarende stort fokus på arbeidet med oppfølging av sykemeldte med tiltak for tilrettelegging og
reduksjon av sykefraværet gjennom hele året. Kartlegge arbeids- og funksjonsevnen sammen med sykemeldt,
sette inn tiltak tilpasset arbeidsplassvurdering og bruk av helseavtale med fysioterapaut. Det som preges
sykemeldte mest er muskel/skjelett plager. Ved inngang til 2016 var sykefraværet 11,4% og ved utgangen 2019 var
dette redusert til 7,81%. Det vil si en nedgang på 3,59%. Foretaket er fornøyd med nedgangen og jobber for
ytterliggere reduksjon.
Korttidssykefravær 2019: variasjon fra måned til måned mellom 1,04% – 3,28%
Langtidssykefravær 2019: variasjon fra måned til måned mellom 3,28% – 6,83%
Hva koster sykefravær
Pr. 3. kvartal 2019; Legemeldt sykefravær på 5,6% og omregnet i dagsverk utgjorde dette 1186 tapte dagsverk. Tall
fra NAV som viser til den statistiske kostnads-kalkulator er estimert til ≥ Nok 3000,-/tapte dag ≥ . Omregnet
dagsverktap beløper dette seg til Nok 3,5 mill.

Tiltak for reduksjon av sykefravær

Ledelse og organisasjon (inkludering/ samarbeid/ møter)
Synlig ledelse (vernerunder og hyppige besøk)
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Kompetanseheving
Systematisk HMS-arbeid (risikovurdering)
Rutiner for oppfølgingsarbeidet
Synliggjøring av fraværet med dialog
Arbeidsutprøving/ tilrettelegging
Full ferieavvikling
Motivere til aktivitet og trening. Eget treningsrom.
Tilbud om fysioterapi v/ E. Egenberg
Hjem-Jobb-hjem ordning
Sykle til jobb-kampanje
Etablert HMS-gruppe

Hendelser gjennom året

Foretaket har gjennomført en intern medarbeiderundersøkelse som sendes ut sammen med innkalling til
medarbeidersamtale. Tilbakemeldingen fra de ansatte viser at arbeidsmiljøet preges av trygghet, ærlighet og at
ansattes trives og er stolt av jobben sin. Flere respondenter tilbakemelder god oppfølging fra sin leder og at de får
den nødvendige opplæringen. Kompetansekartlegging og informasjonsstruktur er tilbakemeldinger vi kan bli
bedre på. Ledergruppen har igangsatt dette med å tilpasse medarbeidersamtalen som en
utvikling/kompetanseplan for den enkelte. Likeså jobbes det videre med å få på plass en informasjonsstruktur slik at
riktig informasjon gis til alle på samme tid.
Til dette ser vi nærmere på foretakets hjemmeside og foretakets intranett.
Kurs og kompetanseheving basert etter handlingsplan etter medarbeiderundersøkelsene og
medarbeidersamtalene. Vi har gjennomført fagkurser, lovpålagte kurs, førstehjelpskurs og norskkurs for å nevne
noen. Sistnevnte kurs er spisset inn mot renholdsavdelingen og er et kurs som går over deler av året 2 ganger pr.
uke. Dette er en satsning og et samfunnsmessig arbeid vi gjør for å lære ansatte bedre norsk, noe som igjen gjør at
ansatte er mer rustet til å søke andre jobber med den kompetansen de har med seg fra sitt hjemland.
Ledergruppen har vært på studiereise til Aalborg kommune i slutten av året. Dette var to innholdsrike dager hvor vi
fikk en presentasjon og status i kommunesammenslåingen Aalborg gjennomførte i 2007. Vi var på besøk i et
pleiehjem og fikk innblikk i driften og beboers inkludering. I tillegg hadde vi erfaringsoverføring med teknisk
avdeling hvor vi både så på utførelse og våre ulike organiseringer.
Vi gjennomfører fagkurs innen renhold i egenregi. Dette er kurs som «ruller» gjennom hele året. Kurset
videreutvikles stadig og nye elementer trekkes inn og nye moduler utvikles.
Ledergruppen har også dette året gjennomført lederutviklingskurs utfra bedriftens målsetninger. Vår
handlingsplan bygger på:

Et team som styrer og beslutter i henhold til verdier, målsetninger strategier, hvor HMS og
kvalitet er og blir en del av kulturen.
Et team som ser det «store bildet»
Et team som jobber etter verdibasert og strategisk ledelse.
Et team som jobber etter miljøprofil, etiske retningslinjer og kjøreregler, – og som følges opp
med konsekvenser.
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Et team som i fellesskap jobber for å levere enda bedre tjenester enn vi gjør i dag.
Et team som setter kunden først.

Vi tar et større samfunnsansvar med lærlinger og flere i arbeidstrening. Våre samarbeidspartnere i dette arbeidet er:
Bygg Opp, NAV, Johannes læringssenter og Stavanger kommune. Stavanger byggdrift mener seg godt rigget til å
ta dette ansvaret med en positivitet inn i det viktige arbeidet. Vår utfordring er å få alles forståelse for dette når vi
ofte blir sammenlignet med hvilken som helst annen leverandør fra privatmarkedet. Å ta dette ansvaret krever til
tider mye for ansatte og ledere. Stavanger byggdrift vil gå foran og ta initiativ til dialog med samarbeidspartnere får
å finne en smidigere måte å gjøre dettepå. Et av tiltakene er større fokus med eget personell som koordinerer og
følger opp personene vi har på arbeidstrening/utprøving. Her må vi i større grad få til en mer permanent ordning fra
samarbeidspartnere.
I år hadde vi i tillegg oppdrag til sommervikarer/studenter, i alt 29 personer. Dette er også et gledelig arbeid som
engasjer mange i Stavanger kommune. Men det krever også sitt både med opplæring i fag og spesielt opplæring og
forståelse av HMSK og sikker arbeidsplass.
Strategimøte med styret og ledergruppen ble gjennomført i februar 2019. Hver leder for sitt forretningsområde
presenterte status fra forrige strategimøte. I tillegg hadde vi med oss Rådmann (nå kommunedirektør) Per Kristian
Vareide og Direktør i Viking FK Eirik Henningsen hvor førstnevnte holdt foredrag innen ledelse og sistnevnte innen
lagbygging og hvordan gjøre hverandre gode. Magne Christensen (vår leder og spesialist innen måltidsutvikling)
holdt foredrag om ernæring og underernæring ved sykehjem. I tillegg fikk vi en presentasjon av pilotprosjektet
varmt fiskemåltid til barnehagene.
For å øke informasjon til ansatte er det i år sendt ut 5 nyhetsbrev til alle ansatte. Nyhetsbrevene finnes også på
foretakets hjemmeside. For å sette større fokus på personvern og etiske retningslinjer sender vi ukentlige e-post til
alle ansatte. Denne type informasjon ser vi stor nytte av og vil derfor også fortsette i 2020.
Avdelingene renhold og drift har i år jobbet med å ivareta flere kollega som følge av etablering av ny kommune. Nye
kollega fra Finnøy og Rennesøy er blitt møtt med kartleggingssamtaler og oppfølgingssamtaler/møter. Ledere har
gjort seg kjent i befaringer på flere av øyene, stedene, bygg og kollega i den kommende nye kommunen. Daglig
leder har sammen med andre foretaksledere deltatt på seminar og samhandlingsmøter i forbindelse med
etableringen. Ansatte, tillitsvalgte og hovedverneombud i Stavanger byggdrift er blitt informert fortløpende, både i
møter og nyhetsbrev. Prosessene er jevnlig blitt informert i Amu og ledergruppen. Det har også vært et fruktbart og
godt samarbeid mellom Stavanger byggdrift og Stavanger Natur & Idrettsservice i denne sammenheng. Prosessen
har vært spennende og interessant og hvor arbeidets detaljer med innplassering, opplæring, tilpasning og
samhandling starter fra 1.1.2020.
Foretaket har stort fokus på at ansatte skal trives på jobb og har sosiale sammenkomster for å inkludere ansatte.
Flesteparten av ansatte arbeider ute på byggene i Stavanger kommune, – og er lite sammen med kollega fra
foretaket i det daglige. Det er derfor viktig å ha arenaer å treffes på og vi har opprettholdt våre faste arrangementer
som felles båttur, bowling, juleavslutning og en sammenkomst med lunsj for pensjonistene. I tillegg ble det
gjennomført et arrangement på lageret i vårt «nye» bygg på Forus. Dette var en markering for innflytting i det nye
bygget hvor alle ansatte ble invitert til god mat og musikk.
Det har vært utstrakt samarbeid med Stavanger boligbygg KF gjennom året. Begge foretak har vært opptatt av å
finne bedre løsninger. Fokuset har vært hvordan vi sammen kan levere enda bedre tjenester til fordel for begge
parter og «kommunekassen». Vi har sammen utarbeidet en punktvis handlingsplan som begge foretak har jobbet
med, både sammen og hver for seg. Vi har utfordret oss selv til å se det «store bilde» og startet arbeidet med
avklaringer, krav og forventninger til hverandre, HMSK/SHA, effektivisering og bedret rapporteringslinjene.

Likestilling og integreringsarbeid
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Den største avdelingen i foretaket er renhold som har en klar overvekt av kvinner, og innen drift og vedlikehold flest
menn. Det har vist seg vanskelig å rekruttere det underrepresenterte kjønnet til avdelingene, selv om dette er et
ønske for foretaket. Vi har en bevisst holdning til dette ved ansettelser, – og vi har to kvinnelige driftsoperatører
(vaktmester) og flere menn i renholdsavdelingen. I kantinen og på kjøkkenet er det tilnærmet lik fordeling mellom
kjønnene.
I administrasjonen er fordelingen 7 kvinner og 4 menn og styret har består av 2 kvinner av 5 faste medlemmer.
Foretaket har et multikulturelt miljø med ansatte fra 41 forskjellige nasjonaliteter. Det er ikke blitt rapportert noen
hendelser om diskriminering av ansatte gjennom året.

Styret

Foretaket har et styre der 4 av medlemmene er oppnevnt av bystyret og et medlem valgt av og blant foretakets fast
ansatte. Styreperioden følger kommunevalgperioden.
Det har vært et velfungerende styre som i 2019 har avholdt 5 styremøter hvorav strategimøte gikk over to dager.
Styret har behandlet 33 saker. Strategimøte med styret og ledergruppen som var planlagt i juni 2018 ble av ulike
årsaker avviklet i februar 2019.
Styret får jevnlige oppdatering på foretakets økonomi, medarbeiderundersøkelse med etter-påfølgende
handlingsplan, HMS arbeidet, sykefraværet og satsningsområdene. Det er tidligere rapportert at kommunens
valgte system for økonomiforvaltning (Easy/FS) fortsatt er lite hensiktsmessig og må følges opp med tidkrevende
manuelle rutiner.

Etikk

Stavanger kommune har utarbeidet etisk standard og regelverk for ansatte og folkevalgte. Foretaket har
implementert dette regelverket som et supplement til sitt eget i en enkel folder. Etikk står jevnlig på agendaen når
foretakets ansatte har møter. Det har i 2019 blitt varslet en sak om kritikkverdige forhold. Saken ble behandlet i
Amu og informert om i styret. Rutinen er endret slik at vi ikke kommer i lignende situasjoner i fremtiden. Etikk og
personvern har i år hatt stort fokus, noe som også fortsetter til neste år.

Marked

Foretaket leverer det vesentligste av sin produksjon i egenregi. Stavanger Eiendom, Stavanger boligbygg KF, Helse
og Velferd, Stavanger utvikling KF, Stavanger parkering er og administrasjonens basisorganisasjon er blant de
største kundene våre. Vi leverer til enhver tid det vi blir forespurt om og vi har et stort fokus på å gjøre tjenestene
våre enda bedre dag for dag. Vår kundegruppe er stadig voksende og flere avdelingen/virksomheter bestiller våre
tjenester. Det er vår styrke å kunne snu oss fort rundt, tilpasse oss og leverer etter forespørsel og behov.
I 2019 fattet styret vedtak om at Stavanger byggdrift skulle satse i det private markedet innen borettslag og
sameier. Formålet er å gjøre de kommunale tjenestene rimeligere med finansiering fra det private markedet i form
av fordeling av felleskostnader og på sikt økt inntjening. Vi er en kompetansebedrift som kan være med å styrke og
samarbeide med styrene i borettslag og sameier innenfor deres ansvarsområder. I juni ansatte vi leder for det nye
forretningsområde. I september ansatte vi arbeidsleder som jobbet aktivt inn mot borettslagene, noe som
resulterte i stadige nye oppdrag. Vi brukte de første mnd. ledige ressurser fra prosjektavdelingen og etter hvert har
vi knyttet til oss en lærling i faget. Oppdragene er etter hvert blitt flere og vi vil i starten på 2020 ansatte gartner.
Gledelig er det at vi også er blitt en av de foretrukne leverandørene til boligselskapet Obos. Fra september til
desember har vi inngått 12 vedlikeholdskontrakter med ulike borettslag.
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Utfordringer og fremtidsplaner

Organisering av kommunens eiendomsforvaltning har vært bebudet som politisk sak over lengre tid. Uteblitt
avgjørelse fører til at også andre prosesser blir satt på vent, som et nytt FDV/økonomi system. Vi er kjent med at
Stavanger Eiendom jobber med å få på plass et nytt FDV system. Systemet som er valgt er Farmac web.
Representanter fra foretaket skal delta i utviklingen av enkelte moduler. Foreløpig er vi fortsatt brukere av Easy/FS
og IK bygg. Sistnevnte digitaliserte arbeidsmetodene våre innen datalagring av eiendommer, timerapportering,
bestillinger, avviksbehandling i utførerleddet. Vi har fortsatt tunge manuelle arbeidsoppgaver hva gjelder inn og ut
rapportering av våre arbeidsoppgaver og økonomioppfølging.
Foretaket ville kunne oppnådd smartere drift ved en digitalisering av rapporterings- og registreringsrutinene i et
sammenstillet system med bestiller. Foretaket har som omtalt startet digitaliserings arbeidet nettopp for å ivareta
en mer effektiv drift.
IK- Bygg systemet brukes også i dag av Stavanger boligbygg KF og Vann/avløpsavdelingen. Systemet erstatter
også den manuelle «vaktmesterboken» med egen bestillingsmodul for virksomhetene.
Vi er positive til nye systemer som effektiviserer våre leveranser og vil vurderer disse fortløpende etter vårt behov.

Disponering av årsresultatet

Årsresultatet endte opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,39 mill. for 2019
Styret sier seg tilfreds med et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 1,39 mill. basert på et nøkternt budsjett. Styret
foreslår følgende disponering av regnskapsmessig mindre forbruk:
Til disposisjonsfond: kr. 1,39 mill.

Vedlegg:
Årsoppgjør med noter (pdf) (http://arsrapport2019.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/26/2020/03/Årsregnskap-2019-Stavanger-byggdrift.pdf)
Revisors beretning (pdf) (http://arsrapport2019.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/26/2020/03/2019-Revisjonsberetning-Stavanger-Byggdrift-KF_padeskunde.pdf)

10.4 Stavanger natur- og idrettsservice KF
Årsberetning 2019
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Innledning

Stavanger natur- og idrettsservice KF ble opprettet 1. januar 2006.
Foretakets formål er presisert i §3 i vedtektene slik:
Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg,
idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og
parker. Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt fokus
på sentrum.
Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En rendyrking av
driftsmiljøet vil kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og markedsmessige utfordringer,
herunder kommunens krav til tjenestekvalitet og effektivitet.
Foretaket skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, dersom dette ikke får
negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.
Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og
tilpasningsdyktig.
Eierstyring kommunale foretak
Stavanger bystyre er foretakets øverste myndighet (eierorgan). Bystyret er således direkte overordnet styret i et
kommunalt foretak og utgjør foretakets generalforsamling. Bystyret fastsetter rammene for styrets myndighet og
foretakenes virksomhet gjennom vedtektene.
Bystyret oppnevner 4 medlemmer med varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder. Valgperioden er 4 år og
følger kommunevalgperioden. Styremøtene holdes for åpne dører. 1 medlem med varamedlem velges blant de fast
ansatte.
Stavanger kommune ivaretar en rekke roller overfor de kommunale foretakene. Kommunen er bl.a. bestiller,
myndighetsutøver og eier av foretakene. Det er således hensiktsmessig å rendyrke og ansvarliggjøre eierrollen
overfor foretakene. Stavanger kommune har derfor utarbeidet eierstrategi for Stavanger natur- og idrettsservice
KF, jmf. vedtak i bystyret den
20. september 2010 i sak 86/10 – ”Forslag til eierstrategier for kommunale foretak (KF)”. Dette arbeides det tett
med mellom administrasjonen i Stavanger natur- og idrettsservice KF og ledelsen i hhv avdeling Park og vei og
Idrettsavdelingen i Stavanger kommune. Andre områder i kommunen, kan der mulig og formålstjenlig, benytte
leveranser fra Stavanger natur- og idrettsservice KF. Plan og anlegg og Stavanger eiendom er gode eksempler på
det.

Foretakets driftsområder

Park, vei og anlegg er delt inn i seks hovedavdelinger.
Park har ansvar for grønt miljø rundt offentlige og private uteområder, parker, badestrender og friområder.
Avdelingen er organisert i to grupper der den største har ansvar for parkområder i kommunen og den andre er
etablert med spesielt ansvar for Hinna bydel. Vei har ansvar for drift og vedlikehold av trafikkarealer dvs.
veivedlikehold sommer og vinter, renhold i sentrum, trafikksikkerhet, god fremkommelighet, miljø og service. Barns
uterom leverer tjenester innen etablering, rehabilitering og vedlikehold av lekeplasser og barnehager. Anlegg har
ansvar for opparbeidelse av grøntanlegg, lekeplasser og turstier, og opparbeidelse og rehabilitering av
infrastruktur. Prosjektgruppen ivaretar spesialområder som fri sikt, friområder og andre. Verkstedet er også
underlagt denne avdelingen og har blant annet teknisk vedlikehold og reparasjoner av maskiner og utstyr.
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Bad og idrett har ansvar for drift, vedlikehold og tilsyn av kommunens svømmehaller, idrettshaller og kombinert
bygg.
Ansatte i avdelingen foretar forefallende vedlikehold, følger opp brukere av anleggene og besørger generelt orden
og låsing. En viktig oppgave for ansatte i Bad og idrett er sikkerhet og trygghet i og utenfor anleggene og det stilles
høye krav til personalet med hensyn til livredning, årvåkenhet og forebyggende opplæring. Av den grunn kreves
det av operatørene kompetanse og erfaring innen livredning, konfliktløsning og risikovurdering. Det stilles også
krav til kompetanse om byggrelaterte risikoforhold for å ivareta brukeres sikkerhet all den tid de oppholder seg i
bygget eller i uterommet.
I tillegg har Bad og idrett en avdeling Uteidrett har ansvar for uteområder rundt idrettsanleggene. Det er
grøntområder til forskjønning av området eller baner og arenaer som er i daglig bruk.
Anleggsgartnergruppa var en nyetablert avdeling i 2016. Avdelingen har ansvar for private oppdrag og andre
offentlige oppdragsgivere enn Stavanger kommune.

Begivenheter og utfordringer i løpet av året

Stavanger svømmehall åpnet igjen etter omfattende rehabilitering i april 2019. Svømmehallen hadde da vært
stengt i to år. Arkitektene brukte 70-talls material- og fargepalett når de valgte farger og treverk i rehabiliteringen.
De nye møblene har også et retro-preg. Dette for å opprettholde stilen fra det opprinnelige bygget, da det stod
ferdig i 1971.
Grøntvedlikeholdet i Tasta bydel ble i perioden 2015-2019 driftet av privat leverandør, for å benchmarke foretaket
på pris og kvalitet sett opp i mot tilsvarende grøntvedlikehold i Hinna bydel. Evalueringen av benchmarkingen viste
at foretaket leverte tilsvarende kvalitet til en lavere pris, og grøntvedlikeholdet i Tasta bydel ble som et resultat av
dette tilbakeført til foretaket fra og med januar 2020.

Beredskapsarbeidet

Som trenden de siste år viser var også 2019 et år med store og små kriser. Beredskapen ble testet på både brøyting
og islagte veier. Foretaket oppnådde enda bedre og tettere samarbeid
med både nødetater og oppdragsgivere. Gevinsten av det gode samarbeidet er raskere responstid, bedre utstyr og
generelt tryggere by for besøkende og innbyggere i Stavanger. Takket være lærevillige ansatte og ledere
kombinert med god innsats ble krisene i 2019 håndtert med begrensede materielle ødeleggelser. Forbedring og
utvikling innenfor beredskapsområdet fortsetter i 2020 og nytt og enda bedre utstyr er forhåpentligvis på god veg.
Foretaket har et bredt ansvarsområdet innen beredskapsarbeidet og i tillegg til vintervedlikehold kan blant andre
nevnes:

Forebygging og skadebegrensning ved springflo eller overvann
Skadebegrensning og oppsamling av oljesøl i sjø og på land
Fjerning av rotvelt og opprydding etter storm og uvær
Varsling og avstenging i Stavanger ved kriser i samarbeid med politi, brannvesen, kommune og
andre etater
Utrykning og behandling av alvorlige saker innmeldt via VOF som f.eks hull i vei, ras eller lekkasje
i vann og avløp.

Miljøfremmende tiltak
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Foretaket økte i 2016 elektriske enheter fra 1 til 8. Elektrifiseringen har fortsatt i de påfølgende årene, med
henholdsvis 3 biler i 2017, 2 biler i 2018 og 3 biler i 2019. Det er fortsatt ønskelig å bytte flere kjøretøy som drives av
fossilt brennstoff over til el-kjøretøy og det forventes at dette arbeidet fortsetter i 2020. I 2018 ble det bygget
ladestasjoner for el-biler, med kapasitet til å lade 6 biler samtidig, og i 2019 ble denne utvidet med ladekapasitet til
ytterligere 8 biler.
Fokuset på miljø holdes også i valg av metoder og tjenesteutførelse. I den forbindelse startet foretaket i slutten av
2016 et prosjekt som heter «Fra avfall til ressurs». Dette prosjektet er videreført i 2019 og er forventet å bidra stort i
vårt foretak mht Co2 fangst. Organisk materiale blir omgjort til flis for oppvarming med bruk av BIOkull-ovner.
Foreløpig er det bare Sandnes kommune som har denne energiløsningen, men det forventes at foretaket også kan
levere til Stavanger kommune i fremtiden. I 2018 ble det signert kontrakt med Bane Nor for leie av areal hvor denne
flisproduksjonen skal finne sted. Arbeidet med å utvikle tomten og legge til rette for flisproduksjon har fortsatt i
2019. I 2019 har en rubbhall på 60 x 15 meter blitt satt opp på tomten, strøm er koblet opp, ladestasjon for el-biler er
på plass, og arbeidsbrakker med kjøkken og toalettfasiliteter for arbeiderne er også på plass. Planen er å komme i
gang med flisproduksjon i 2020.
Konseptet med «Bare vann» ble også opprettholdt i 2019. Stavanger kommune er fortsatt eneste kommune som
har innført totalforbud mot kjemiske sprøytemidler og vi behersker bedre og bedre ugressbekjempelse ved bruk av
bare vann. Målet om å lykkes 100% innen 2020 står fast.
Det ble også investert i ny feiebil i 2019, med ny og innovativ teknologi. Feiemaskinen tar svevestøv helt ned i
fraksjon PM 2,5. Dette er en stor forbedring fra forrige generasjons-feiebiler, som kun klarte å fange opp svevestøv
ned i fraksjon PM 10. Ifølge Folkehelseinstituttet er svevestøv fraksjon PM 2,5 og PM 10 en av de viktigste
miljøårsakene til for tidlig død. Veistøv fra dekk- og asfaltslitasje samt utslipp av eksos er de vanligste kildene til
svevestøv.

På tvers av kommunegrenser

I 2019 har NIS økt antall tjenesteleveranser til Finnøy og Rennesøy kommune. I en overgang frem mot Nye
Stavanger 2020 har denne tilnærmingen stor betydning for å unngå «unødvendig» investering i kompetanse- og
kapitalkrevende ressurser. Foretaket har hatt god dialog med både Finnøy og Rennesøy, og overdragelse av
ansatte samt samarbeidsavtaler med eksterne om f.eks. vintervedlikehold er signert. Foretaket er dermed godt
rustet for å ivareta sine oppgaver og forpliktelser fra 01.01.2020.

Etikk

Den vedtatte arbeidsgiverstrategien til Stavanger kommune, med « Etisk standard for ansatte» ligger også til grunn
for foretakets arbeid. Dette innebærer at vi skal ha en høy etisk standard. Åpenhet og redelighet skal prege vår
virksomhet og være grunnlaget for tillit mellom kollegaer og forholdet til våre brukere som er Stavangers
innbyggere.
Høy etisk standard krever en kontinuerlig prosess der åpen kommunikasjon og refleksjon rundt etiske
problemstillinger og dilemmaer blir ivaretatt. Slike prosesser er viktige for å styrke og utvikle den etiske standarden
som skal kjennetegne foretaket som er en del av Stavanger kommune.

Likestilling

Styret bestod i 2019 av 2 kvinner og 3 menn, styreleder er mann ved utgangen av 2019. Ansattes representant var
mann i 2019.
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Daglig leder av foretaket er mann. Det er 1 kvinne i ledergruppen. Foretaket har en kjønnsfordeling blant ansatte
med ca. 20 % kvinner og 80 % menn.
Hovedverneombud er mann og verneombudene består av en mann og en kvinne. Plasstillitsvalgte var ved
utgangen av 2019 fra to fagforeninger og var hhv mann og kvinne.
Det er ikke funnet nødvendig å iverksette spesielle tiltak for å ivareta likestilling da det er godt forankret i foretaket
at menn og kvinner har like rettigheter og samme muligheter. Ved rekruttering vil kvalifikasjon og personlig
egnethet være gjeldende og det er like sjanser for å få arbeid uavhengig av kjønn. Ved lik kvalifikasjon og personlig
egnethet kan foretaket beslutte å la kjønn bli vektlagt dersom det er store skjevfordelinger av
kjønnssammensetninger hos laget/ avdelingen som har behov for arbeidskraft. Det er også en bevissthet rundt at
kjønn ikke skal påvirke hvilket lønnsnivå man skal ha – her er det kun kvalifikasjoner og ansiennitet som er rådende
elementer i denne vurderingen. I tillegg til likhet og likebehandling for de ulike kjønn gjelder overnevnte også
forhold som f.eks. religion, legning og etnisitet m.m.
Alle personalprosesser i forbindelse med arbeidstakers rettigheter og plikter er i tråd med arbeidsmiljøloven og
arbeidstakere blir behandlet på lik linje uavhengig av kjønn eller andre forhold.
Foretaket skal utøve respekt for ulikhet, slik at mangfold og inkludering viser igjen. Vi skal forholde oss på en måte
som ikke krenker menneskeverdet eller menneskerettigheter.

Inkludering

Foretaket har revidert IA avtalen og er opptatt av sitt samfunnsansvar når det gjelder ivaretakelse av mennesker
som lett kan falle utenfor arbeidslivet. Vi har også i 2019 opprettholdt 10 arbeidsplasser for ulike former av
arbeidstrening i samarbeid med NAV og andre instanser. Hovedfokuset er på unge-voksne, eldre arbeidstakere og
ansatte med innvandrerbakgrunn. Dette viktige samarbeidet fortsetter i 2020. Dette til tross for NAV IA etter nye
retningslinjer skal forsterke innsatsen mot bedrifter med mer enn 40 ansatte og et sykefravær over 6%.
Det betyr at NIS ikke faller inn under målgruppen med særlig behov, med mindre ikke virksomheten selv ber om
samarbeid.

Helse, miljø og sikkerhet

Foretaket har eget Arbeidsmiljøutvalg (AMU), som i 2019 var sammensatt av to representanter fra arbeidsgiver og
to representanter fra arbeidstakerne. Arbeidstakere har hatt ledervervet i 2019. Fra kommunens HMS-avdeling
møter faglig rådgiver som observatør. Det var 5 AMU-møter i 2019.

Synergi

Det er registrert totalt 45 synergiavvik i 2019 for Stavanger natur- og idrettsservice KF. Dette har i hovedsak vært
mindre alvorlige hendelser, men en alvorlig hendelse som likevel endte med lettere personskade på to ansatte. Til
sammenligning ble det registrert totalt 54 avviksmeldinger for 2018, og 71 avviksmeldinger for 2017.
Ansatte har avviksblokker for avviksrapportering og disse legger til rette for at det skal være enklere å registrere
uhell, nestenulykker og utilfredsstillende forhold.
Foretaket har fokus på ansattes og brukeres sikkerhet ved utførelse av arbeid. Skader, nestenulykker og
utilfredsstillende forhold meldes inn og tiltak vurderes.
Seksjonsleder og arbeidsleder går rutinemessig gjennom innmeldte saker med innmelder/arbeidssted, HMS
gruppa og VO, med tanke på å finne egnede tiltak for å unngå gjentakelse (forebygge) og rette opp feil
(skadebegrensende).
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Statistikken for innmeldte saker for hele 2019 viser at det ble meldt inn 45 avvik:
Kvartal

1

2

3

4

Totalt

2019

11

9

12

13

45

2018

16

12

10

18

56

2017

31

11

19

10

71

Tabell 10.3

Mot slutten av 2019 begynte opplæring og implementering av nytt avvikssystem, Si fra. Systemet vil være ferdig
implementert innen 28. februar 2020, samme dato som Synergi avvikles. Nytt avvikssystem forventes å ha større
brukervennlighet både med hensyn til registrering, behandlig og lukking av avvik. Det gir også bedre muligheter for
statistikk og etterbehandling av data.

Økonomisk resultat 2019

Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS) har budsjettert med et nullresultat. Regnskapet viser et overskudd på kr
5 845 452,-, jfr tabell under:
Avdeling

Regnskap
2019

Budsjett
2019

Avvik Regnskap Årsbudsjett
budsjett
2018
2018

justert for
stabskost Verksteds
kost felleskost

Stab og
felles

23 627 092 24 890 000 1 262 908 22 593 379 22 777 000 -23 627 092

Anlegg

-3 077 284 -2 677 000 400 284 -1 938 299 -3 054 000

Haller

-2 581 182

Bad

0

0

2 891 251

451 489

265 456

-443 000 2 138 182 -5 192 615 -3 908 000 3 879 600

0

1 298 418

-10 732 058 -8 681 000 2 051 058 -4 901 818 -4 113 000

Uteidrett -2 588 698 -1 528 000 1 060 698 -1 190 714

3 961 976

0 -6 770 082

-957 000

1 499 585

234 170

-854 943

Park

-8 984 012 -7 466 000 1 518 012 -6 646 307 -6 347 000

7 117 452

1 111 437

-755 123

Vei

-3 974 325 -6 678 000 -2 703 675 -6 936 203 -6 755 000

4 277 228

667 919

970 822

Verksted

2 465 015 2 583 000

0 -2 465 015

0

Total

-5 845 452

117 985 2 123 609 2 357 000

0 5 845 452 -2 091 968

0

0

0 -5 845 452

Tabell 10.4

Kommentarer til de ulike avdelinger i regnskapet
Resultatet er ca kr 5,8 mill. bedre enn budsjett og ca kr 3,8 mill bedre enn regnskapsresultatet i fjor.
Det har vært gjort en fordeling av kostnader og inntekter for de ulike avdelingene for å gjøre resultatene pr avdeling
så nøyaktig som mulig. Vi har også gjort en fordeling av stabs- og verkstedskostnader for å kunne se på resultat
etter forbruk av fellestjenester. Haller og bad er ikke tillagt verkstedskostnader da disse ikke forbruker dette. I
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tillegg har vi i desember internfakturert avdelingene for utlån og innleie av arbeidskraft, for eksempel i forbindelse
med vinterberedskapen.
Når vi ser på resultat pr avdeling ser vi at samtlige driftsavdelinger går med positivt driftsresultat før fordeling av
felleskostnader. Bad, uteidrett og park går med positivt driftsresultat også etter fordeling av felleskostnader.
Vei har et resultat dårligere enn budsjettert, samtidig som alle andre avdelinger har et resultat som er bedre enn
budsjettert.
Årsaken til at det nå er flere avdelinger som har et merforbruk etter justering for felleskost, skyldes at kr 7,5 mill. av
årets investeringer på kr 10,9 mill. er kostnadsført i drift.
Stab og felles har er et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 1,3 mill, av et årsbudsjett på 23,7 mill. Årsaken til
budsjettavviket skyldes at to ansatte som midlertidig hadde sin lønnskost i stab (omplasseringstilfeller) har fått fast
jobb på annet hold, en intern flytting, og en person har fått jobb hos annen arbeidsgiver.
Mindreforbruket på Anlegg utgjør kr 0,4 mill. Årsaken til dette er et høyere variabel-salg til kommunen enn
budsjettert, og skyldes både noen store oppdrag, samt et vesentlig større volum av små oppdrag enn hva som var
forventet. Særlig høsten har vært økonomisk gunstig. Så sent som i august 2019 hadde avdelingen et merforbruk i
forhold til budsjett på kr 0,8 mill. Variabel-salget er også vesentlig bedre enn i 2018.
Mindreforbruket på Haller og Bad utgjør kr 2,1 mill. på hver, og skyldes flere forhold. Halvparten av mindreforbruket
skyldes lavere kostnader enn budsjettert på fast- og variabel lønn. Dette fordi det har vært en del gjennomtrekk av
arbeidskraft, og at disse stillingene i perioder har stått ubemannet. Det har også vært en del sykefravær, uten at det
har vært leid inn vikarer. I tillegg har det vært vesentlig lavere forbruk av arbeidsmateriell (arbeidsklær, håndverktøy,
verneutstyr m.m.) enn forventet.
Uteidrett har et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 1,1 mill. Årsaken til mindreforbruket skyldes mindreforbruk
på fast-lønn. Dette skyldes en ansatt som sluttet i januar, og som ikke vil bli erstattet, samt en annen ansatt som har
blitt internt omplassert i april 2019, men som ikke ble erstattet før januar 2020.
Park har et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 1,5 mill. Dette skyldes hovedsaklig ekstrabestillinger utover fast
driftsavtale på lekeplasser, grøntanlegg langs vei samt parkarbeid ved bofellesskap og omsorgsboliger. I tillegg har
det også vært noe mindre bruk av overtid og ekstrahjelp enn budsjettert.
Vei har et merforbruk i forhold til budsjett på kr 2,7 mill. Når vinteren uteblir både i januar/februar og i
november/desember, så betyr det vesentlig lavere inntekter for avdelingen enn budsjettert. Da hjelper det lite at
mindreforbruket på variabel-lønn nesten beløper seg til kr 0,7 mill.
Verksted har et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 0,1 mill. Dette skyldes refusjonsinntekter for sykemeldt
arbeidstaker, hvor avdelingen har fått det til å fungere kun med noe utvidet bruk av overtidsarbeid.
Foretakets hovedformål er å være en utførerenhet for Stavanger kommune. Oppdrag som utføres for andre
kommuner eller private aktører skal følgelig ikke ha en negativ effekt på tjenesteleveransene overfor
hovedbestillere i Stavanger kommune.
Foretaket generer inntekter hovedsakelig gjennom avtaler med Park og vei, Idrettsavdelingen og Stavanger
Eiendom. Det er således bestillerenhetenes budsjett som er styrende for overføringen fra bestiller til foretaket.
Foretaket har både faste kontrakter med bestillerne i Stavanger kommune, og variable kontrakter, som foretaket
tildeles direkte eller via anbudskonkurranser. NIS har også i 2019 videreført satsingen og fokuset på omsetning
utenfor Stavanger kommune, blant annet gjennom den eksterne anleggsgartnergruppen. Dette har ført til en
omsetning utenom Stavanger kommune på kr 10,3 mill. Av denne summen utgjør salget til ekstern-gruppa kr 6,5
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mill. Denne omsetninger kommer både fra private og andre offentlige institusjoner (stat, kommuner,
fylkeskommune).
Tabellen under viser utvalgte nøkkeltall for 2019 og utvikling siden 2016:
Regnskapsår

2019

2018

2017

2016

190 271

181 732

160 002

159 281

Brutto driftsresultat:

10 317

6 399

1 834

-3 264

Netto driftsresultat:

13 332

8 989

4 791

6 369

Regnskapsmessig mer/mindreforbuk

5 845

2 092

4 791

6 369

Omløpsmidler:

51 816

43 548

45 230

37 582

Anleggsmidler:

247 146

229 265

211 079

202 185

Sum eiendeler

298 962

272 814

256 309

239 767

Kortsiktig gjeld:

28 356

25 934

29 707

25 831

Langsiktig gjeld:

229 302

213 246

205 931

200 444

41 304

33 634

20 671

13 492

298 962

272 814

256 309

239 767

Resultatregnskap:
Driftsinntekter:

Balanse:

Egenkapital:
Sum egenkapital og gjeld

Tabell 10.5

Tabellen viser at foretaket har en positiv egenkapital på kr 41,3 mill. pr 31.12.2019. Dette er en forbedring på ca kr 7,7
mill i forhold til 2018. Endringene skyldes overskuddet i 2019 på kr 5,8 mill., samt endringer i kapitalkontoen (avdrag
på lån, tilgang i anlegg, regnskaps-messige avskrivninger m.m.) på kr 1,9 mill.
Som vi ser av tabellen øker den langsiktige gjelden kraftig år for år, noe som er et resultat av økte
pensjonsforpliktelser.
Inntekter og utgifter
INNTEKTER

Regnskap 2019 Regnskap 2018 Budsjett 2019

Budsjettavvik 2019

Salg til kommune/foretak fast

-116 037 514

-107 716 432

-116 130 000

-92 486

Salg til kommune/foretak variabelt

-48 600 961

-48 942 344

-50 494 000

-1 893 039

Moms

-10 464 968

-10 984 499

-9 660 000

804 968

Salg av varer og tjenester

-10 439 180

-10 456 196

-10 089 000

350 180
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INNTEKTER

Avskrivninger

Regnskap 2019 Regnskap 2018 Budsjett 2019

Budsjettavvik 2019

-5 095 705

-4 672 173

-4 950 000

145 705

Refusjon sykepenger

-3 217 751

-2 072 139

-1 360 000

1 857 751

Bruk av fjorårets mindreforbruk

-2 091 968

-4 791 079

-2 092 000

-32

Internsalg

-1 653 000

-1 084 000

-1 085 000

568 000

Tilskudd og refusjoner

-1 195 993

-1 150 421

-850 000

345 993

Rente og finansinntekter

-401 962

-238 773

-210 000

191 962

Refusjon svangerskapspermisjon

-349 212

-179 462

-40 000

309 212

-192 287 518 -196 960 000

2 588 214

Sum inntekter
UTGIFTER

-199 548 214

Regnskap 2019 Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjettavvik 2019

Lønn fast, pensjon og arb.g.avg.

90 757 345

85 264 024

93 343 000

2 585 655

Viderefakturering

28 205 303

29 283 306

29 263 000

1 057 697

Lønn variabel

14 574 675

15 668 449

15 133 000

558 325

Moms

10 464 968

10 984 499

9 660 000

-804 968

Transport, biler og maskiner

9 650 139

9 890 710

9 902 000

251 861

Egenfinansiering av investeringer

7 486 327

6 897 226

7 487 000

673

AFP og reguleringspremie KLP

6 563 099

5 999 573

6 556 000

-7 099

Avskrivninger

5 095 705

4 672 173

4 950 000

-145 705

Bygningsutgifter

3 679 464

3 248 857

3 350 000

-329 464

Diverse materiell, varer og tjenester

3 737 927

2 708 979

2 829 000

-908 927

Regnskap og kontorutgifter

2 590 330

2 372 035

2 607 000

16 670

Arbeidsmateriell

2 358 796

2 562 841

3 566 000

1 207 204

Avdrag

2 208 787

2 055 000

2 200 000

-8 787

Avsetning disposisjonsfond

2 091 968

4 791 079

2 092 000

32

Internkjøp

1 653 000

1 084 000

1 085 000

-568 000

Rente, gebyrer, forsikringer og avgifter

1 226 883

931 386

1 334 000

107 117

Reise, kurs og møteutgifter

639 107

502 966

831 000

191 893

Velferdstiltak

304 418

231 928

402 000

97 582
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INNTEKTER

Regnskap 2019 Regnskap 2018 Budsjett 2019

Budsjettavvik 2019

Kjøp og overføring til kommunen

269 401

181 476

220 000

-49 401

Vask og renhold

145 120

865 043

150 000

4 880

Sum utgifter

193 702 762

190 195 550

196 960 000

3 257 238

Resultat

-5 845 452

-2 091 968

0

5 845 452

Tabell 10.6

Administrasjonen har et stadig fokus på å holde kostnadene nede i alle avdelinger. Ca 54% av kostnadene i
foretaket er lønnsrelaterte utgifter, og det er således viktig å holde fokus på dette.
Faste lønnskostnader er gått opp en del i forhold til fjoråret, men hensyntatt generell lønnsvekst, helårseffekt av
drift på Hetlandshallen samt åpning av Stavanger svømmehall etter rehabilitering, er den reelle økningen i
lønnskostnader svært moderat. Årsaken til at kontogruppen fastlønn, pensjon og arbeidsgiveravgift har et
mindreforbruk i forhold til budsjett skyldes hovedsakelig pensjonsavregningen i desember, hvor vi fikk uforutsette
inntekter på kr 1,7 mill. Variabel lønn er kraftig redusert siden i fjor, og er også vesentlig lavere enn budsjettert. Dette
skyldes i stor grad en mild vinter, som gir færre utrykninger.
Omsetningen viser en reduksjon i variabelt salg til Stavanger kommune. Dette henger blant annet sammen med
reduserte variable inntekter som følge av en vinter med lite brøyting og strøing, som gir redusert salg til kommunale
kunder. Økningen i inntekter fra fastkontrakter skyldes drift av nye anlegg. Salg til eksterne kunder er omtrent på
samme nivå som fjorårets, og marginalt bedre enn budsjettert.
Foretaket betalte i 2019 kr 2,5 mill. i renter og avdrag på tidligere opptatte lån. Dette tydeliggjør foretakets strategi
om i størst mulig grad å egenfinansiere investeringer ved hjelp av overskudd i drift. Alternativet er at økende
gjeldsforpliktelser etter hvert vil gjøre foretaket avhengig av overføringer fra kommunen for å kunne betjene
fremtidige utgifter.
På kort sikt er også investeringsbehovet økende, da et lavt investeringsbudsjett over flere år kombinert med noen
få svært dyre biler/maskiner, har gjort at den øvrige maskin- og bilparken har blitt gammel og slitt. I 2018 brukte vi
f.eks. kr 340.000,- på reparasjoner og service på en feiemaskin med antatt verdi i på ca kr 200.000,-. I 2019 kjøpte
vi ny feiemaskin til kr 2,1 mill. Denne feiemaskinen bandt opp en stor andel av investeringsbudsjettet på kr 6,0 mill,
men har tidligere ikke kunne blitt prioritert grunnet skrikende investeringsbehov på annet hold. For å komme ajour
med nødvendige investeringsbehov, vil foretaket noen år ha behov for et økt investeringsbudsjett. Dette bør
finansieres ved en kombinasjon av lån og egenfinansiering for å unngå en problematisk fremtidig gjeldssituasjon.
Foretaket får refundert kostnader knyttet til lønnsoppgjør, men ikke kompensasjon for økte priser på varer og
tjenester. Dette rammer foretaket hardere enn de fleste kommunale virksomheter, da f.eks. en skole vil ha
begrensede kostnader knyttet til kjøp av varer og tjenester i forhold til totalbudsjettet. På sikt vil manglende
priskompensasjon føre til en større økonomisk utfordring for foretaket.
Disponering av overskudd
I henhold til sak 106/08 «Stavanger kommunes eierskapsmelding», vedtatt av Bystyret den 20. oktober 2008, skal
det kun utbetales utbytte dersom foretakenes egenkapitalandel overstiger 10%, og foretakets gjeldsgrad er lavere
enn 8%.
Per 31.12.2019 er foretakets egenkapitalandel 13,8%, og foretakets gjeldsgrad er 16,0%. Dvs. at foretaket oppfyller
kravene til å utbetale utbytte iht. foretakets egenkapitalandel, men ikke iht. foretakets gjeldsgrad. Ettersom begge

211

forutsetningene må være på plass for å utbetale utbytte, kan vi ikke foreslå å utbetale utbytte

Medarbeidertilfredshet

Medarbeidertilfredshet i foretaket oppleves som god. De ansatte svarte på en medarbeiderundersøkelse i regi av
KS januar 2019. Denne ble gjennomført som en
10-faktors-undersøkelse, hvor 10 temaer ble gjennomgått. Svaralternativene ble rangert på en skala fra 1 til 5, hvor 1
var svært dårlig, og 5 var svært godt. Snittet i foretaket på de 10 temaene er 4,22, som oppfattes som bra. Dette er
også omtrent identisk med landsgjennomsnittet på 4,25. Tabellen under viser temaene som var berørt, samt
snittverdi for foretaket og landet.
Navn

Natur- og
idrettsservice

Norge

Faktor 1

Indre motivasjon

4,2

4,3

Faktor 2

Mestringstro

4,3

4,3

Faktor 3

Autonomi

4,3

4,3

Faktor 4

Bruk av kompetanse

4,3

4,3

Faktor 5

Mestringsorientert ledelse

4,1

4

Faktor 6

Rolleklarhet

4,4

4,3

Faktor 7

Relevant kompetanseutvikling

3,7

3,7

Faktor 8

Fleksibilitetsvilje

4,4

4,5

Faktor 9

Mestringsklima

4

4,1

Faktor 10

Prososial motivasjon

4,5

4,7

Faktor

Tabell 10.7

Forøvrig kan nevnes at foretaket har et velfungerende verneapparat. Verneapparatet er dedikerte medarbeidere
som tar sikkerhet på alvor, og både verneombud og tillitsvalgte deltar i faste møter sammen med ledelsen.
Velferdsgruppa i NIS organiserer turer og ulike aktiviteter som virker samlende på både store og små grupper av
ansatte.
Det bør også trekkes frem god lederkompetanse hos våre mellomledere som er sentrale i det mellommenneskelige
arbeidet i «grønn sone».

Sykefravær

Sykefraværet kan også si noe om medarbeidertilfredshet. Det totale sykefraværet er lavt også i 2019, noe som kan
tyde på et godt arbeidsmiljø. Det er også innenfor målsetningen, som er et sykefravær <6%.
Periode

1.kv

2.kv

3.kv

4.kv

Totalt
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Periode

1.kv

2.kv

3.kv

4.kv

Totalt

2017 i %

8,1

6,2

6,3

6,4

6,7

2018 i %

5,7

3,8

4,6

7,2

5,2

2019 i %

6,4

5,4

5,6

6,4

5,9

Tabell 10.8

Det er ulike forhold og komplekse sammenhenger som påvirker sykefraværet. Den enkelte arbeidstaker følges
rutinemessig opp av sin leder ved sykefravær. Foretaket har i flere år vært en IA-bedrift, hvor vi forplikter oss til
oppfølging av de mål og delmål som er definert i avtalen. Sykefravær og nærværsarbeid må ses på i en
sammenheng. For å lykkes må leder arbeide systematisk og målrettet med å forebygge sykefravær gjennom å
skape en kultur for nærvær, samtidig som de følger opp det enkelte sykefravær. Gjennom fokus på Lederløftet i
2019, ønsker foretaket å styrke arbeidsleder sitt systematiske arbeid for å forebygge og redusere sykefraværet.
Flere former for tilrettelegging er tatt i bruk for å unngå eller redusere sykefravær. Det kan være tilrettelegging av
arbeidstid, arbeidsoppgaver eller arbeidssted. I noen tilfeller er det blitt kjøpt inn tekniske hjelpemidler for å unngå
eller redusere sykefravær.

Brukertilfredshet

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser for områder som vedrører foretaket i 2019, men vi henviser
gjerne til Årsberetning for 2018, hvor brukerundersøkelser for idrettsanlegg og parkanlegg ble gjennomført. For
idrettsanleggene svarte både brukere og trenere på undersøkelsene, og for parkanleggene ble både
destinasjonsparker og nabolagsparker gjenstand for brukerundersøkelser. Med unntak av toalettfasiliteter i
parkanleggene, var samtlige forhold besvart fra snittkarakter god til svært god. Vi har ikke fått noen indikasjoner på
at dette inntrykket er endret.

Framtidsutsikter

Stavanger natur- og idrettsservice KF har i tillegg til vårt driftsansvar en sentral posisjon i Stavanger kommune både
med hensyn til miljø, innovasjon og beredskap. Legger vi til evnen til å rekruttere og implementere ansatte i
organisasjonen fremstår foretaket sterkt og synlig i Stavanger kommune.
Dagens organisasjon gjenspeiler formålet med foretaket og Stavanger kommune, ved bystyret som eier, kan se
frem mot flere år der ansvarsområdene vi har blir ivaretatt til det beste for innbyggerne i Stavanger kommune.
Lederløftet i NIS med oppstart i 2017 ble videreført i 2019 og fokuserer på samhandlingen mellom administrasjon
og mellomledere. Formålet med Lederløftet er å øke ansvar og oppgaver til ledere og mellomledere for å
optimalisere hver enkelt avdeling og underavdeling. Programmet består i hovedsak av personaloppfølging og
økonomi innen eget ansvarsområde. Med de interne tiltak som er iverksatt er foretaket mer robust for fremtidig
vekst og ytterligere sysselsetting. Fokus på arbeidsoppgaver og ansvarsområder for den enkelte ansatte, bidrar til å
styrke den ansattes rolle i foretaket og ledere blir trent til å arbeide innenfor de rammebetingelser foretaket har å
forholde seg til. Avhengig av samfunnskonjunkturene fremover og eiers vilje til å satse på foretaket er det er
sannsynlig at NIS kan ansette 5-10 nye medarbeidere hvert år de neste 5 årene. Dette er mulig på grunn av
fremtidig naturlig avgang fra organisasjonen, samt foretakets evne til utvikling og endring innenfor viktige
ansvarsområder.
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Foretaket stiller fortsatt sterkt i konkurransen om arbeidskraft og arbeidsvilkår. Sykefraværet er på nivå med de
beste som det er naturlig å sammenligne oss med. Ved behov for nyansettelser er pågangen stor fra både private
og interne søkere. Sunn arbeidskultur og gode rekrutteringsmuligheter gir godt grunnlag for å lykkes i alle
markeder.
Med økte investeringsrammer kan foretaket endelig styrke maskin- og utstyrsparken som i dag preges av forfall og
brekkasje. En slik satsing er avgjørende for å lykkes med våre tjenesteleveranser.
Foretaket ser generelt positivt på fremtiden, og evner stadig å bli en enda bedre samarbeidspartner for Stavanger
kommune både med hensyn til kvalitet, økonomi og beredskap.

Styret

Foretaket har et styre der 4 av medlemmene er oppnevnt av bystyret og et medlem er valgt av og blant foretakets
faste ansatte. Det har i 2019 vært holdt 7 styremøter og styret har hatt 40 saker til behandling. Styret får jevnlige
oppdateringer på foretakets økonomi, sykefravær, avviksmeldinger i synergi, foretakets satsningsområder samt
øvrige driftsrelaterte forhold.

Styrets oppsummering

Styret vurderer foretakets arbeid i 2019 som grundig, bærekraftig og fremtidsrettet. Viktige prosesser er videreført
fra 2018 og forankret i foretakets organisasjon gjennom hele året. I tillegg til å fokusere på å utføre tjenester for
Stavanger kommune på en kostnadseffektiv og god måte blir nye prosjekter igangsatt og gjennomført innenfor
tildelte rammer.
Styret og ledelsen prioriterer HMS høyt og det synes i stabilt gode målinger gjennom hele året. Foretaket har vist
evne til å tilpasse seg endringene i omgivelsene, men samtidig sett nye løsninger innenfor sine ansvarsområder.
Med nye investeringsrammer vil også standarden på maskin- og utstyrspark kunne heves til nødvendig nivå for å
utføre tjenester og beredskapsarbeid på akseptabelt nivå.
Styret ønsker også å trekke frem foretakets evne til å arbeide med fokus på miljøriktige tiltak, ivareta ansattes
rettigheter og samspillet med oppdragsgivere. Det er etter styrets oppfatning viktige forutsetninger for å lykkes
også kommende år.
Takk til alle ansatte i Stavanger natur- og idrettsservice KF. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid der styret fortsatt
skal bidra der vi kan.
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Vedlegg:
Signert balanse (pdf) (http://arsrapport2019.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/26/2020/03/Balanse-NIS-signert.pdf)
Revisors beretning (pdf) (http://arsrapport2019.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/26/2020/03/Revisjonsberetning-Stavanger-Natur-og-idrettsservice-KF2019_signert-KS.pdf)

10.5 Stavanger utvikling KF
FORMÅL OG OPPGAVER

Stavanger utvikling KF (SU) skal være et strategisk og effektivt verktøy for å realisere kommunens bolig- og
utbyggingspolitikk. Foretaket ble vedtatt etablert fra 1. juli 2016 som et kommunalt foretak under Stavanger
kommune med hjemmel i kommunelovens kapittel 11.
Stavanger utvikling KF`s kjerneoppgaver er å – utvikle kommunens utbyggingsområder, strategiske
byutviklingsprosjekt og andre utviklingseiendommer – tilrettelegge for overordnet infrastruktur i
utbyggingsområder – skaffe eiendommer til kommunale og offentlige utbyggingsbehov. Til grunn for foretaket
virksomhet ligger kommunens bolig- og utbyggingspolitikk som fremkommer i kommuneplanen, handlings- og
økonomiplaner mm.
Foretakets virksomhet skal primært utøves i Stavanger med utgangspunkt i foretakets eiendomsportefølje.
Stavanger utvikling KF kan også eie og erverve eiendommer og inngå samarbeidsprosjekter i andre kommuner, så
sant dette kan bidra til regional tilrettelegging av ønsket byutvikling. Foretakets kan danne datterselskap når dette
er hensiktsmessig.
Foretaket skal være selvfinansierende i den forstand at det ikke ytes årlig driftstilskudd fra kommunen.
Foretakets strategiske mål er tydelig definert i dokumentet Eierstrategi for Stavanger utvikling KF , vedtatt av
bystyret 9.mai.2016:

Foretaket skal være kommunens viktigste verktøy for å nå mål om boligproduksjon -ledende og
fremtidsrettet
Foretaket skal være pådriver for utvikling av strategiske byutviklingsprosjekter – en aktiv aktør –
der det er formålstjenlig
Foretaket skal være en kostnadseffektiv og leveringsdyktig aktør, av eiendommer til kommunale
og offentlige utbyggingsbehov
Foretaket skal ha en sentral posisjon i forhold til eksterne/private aktører – strategisk og operativt
– både innenfor bolig- og næringsutvikling
Til enhver tid arbeide for å optimalisere verdiene av eiendommene i forhold til marked
Foretaket skal gjøres i stand til å foreta strategisk oppkjøp
Virksomheten skal være selvfinansierende
Foretakets handlinger og disposisjoner skal preges av langsiktighet og mål om begrenset risiko
Foretrukken arbeidsgiver

Visjon – Vi skaper an attraktiv by
Verdier – Handlekraft, ansvarlig og modig
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Det er utarbeidet et sett av langsiktige mål for 2025 som underbygger overnevnte strategiske mål (ambisjoner). I
tillegg settes det årlige mål.

STYRET OG ADMINISTRASJON

Kommunestyret i Stavanger oppnevnte i sak 23/19 nye styre- og varamedlemmer til kommunale foretak for
perioden 2019-2023. Fra 01.01.2020 består styret i Stavanger utvikling av sju medlemmer – fem folkevalgte, en
ekstern og en representant valgt av ansatte. Av disse er det fem menn og to kvinner. Styremedlemmene har
personlige varamedlemmer. I driftsåret 2019 var det 6 styremedlemmer.
Styret har utarbeidet styreinstruks.
Det er i 2019 avholdt 9 styremøter.
Foretaket har 10 årsverk som består av 3 kvinner og 7 menn. I tillegg kommer sentrale økonomiske- og
administrative tjenester som deles med Stavanger boligbygg KF, der vår andel utgjør 0,9 årsverk. Utover dette er
det inngått egne tjenesteavtaler med støttefunksjoner i Stavanger kommune.
SU flyttet til nye lokaler i Bergelandsgården AS i mars 2019.

ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

Den vedtatte arbeidsgiverstrategien til Stavanger kommune, med «Etisk standard for ansatte» ligger også til grunn
for foretakets arbeid. Dette innebærer at foretaket skal ha en høy etisk standard.
Foretaket legger vekt på å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven.
SU er opptatt av å opprettholde og videreutvikle et høyt faglig nivå. På bakgrunn av dette er det avholdt flere
seminar og prosjektmøter der tverrfaglig satsing og utvikling ble berørt.
I tillegg til kompetanseheving bidrar dette også til bedre felles forståelse av oppgaver som foretaket står overfor,
samt bedre samhandling.
Det er gjennomført medarbeidersamtaler med fokus på kompetanseutvikling.
Styret anser arbeidsmiljøet som meget godt.
I 2019 har en registrert et sykefravær på 0,7 %.
Det er inngått avtale med Bedriftshelsetjenesten om leveranse av bedriftshelsetjenester.
Det er utnevnt både verneombud og brannvernleder. Det er i 2019 gjennomført vernerunde, der det ble avdekket
avvik mht manglende info fra brannvernleder på bygget (Bergelandsgården AS). Dette er fulgt opp i ettertid.
Dagens virksomhet gir ingen negativ påvirkning av ytre miljø. Det arbeides for å få i stand gode rutiner og
prosedyrer for i minst mulig grad påvirke ytre miljø ved fremtidige prosjekter.

AKTIVITET 2019

Som i 2018 har det vært noen toneangivende prosjekter som har krevd betydelig ressursbruk.
Disse er – Jåttåvågen 2 (planutvikling og partnersøk), Nytorget (oppfølging arkitektkonkurranse), Teknikken
(programmering, dokumentasjon bygg), eiendommer ved Lagårdsveien (konsepter, reguleringsplan), utvikling
Østre Havn – Bekhuskaien (planprogram, rettsbygning), Sentrallager tomt på Forus (driftsmodell), Madla Revheim
(forhandling intensjonsavtale infrastruktur), Sandvikveien (anleggsbidragsavtaler, undergang mm) og Ullandhaug
(eiendomsutvikling, samarbeid RFK).
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Flere store utbyggingsområder (Madla Revheim, Jåttåvågen 2 og Atlanteren) går nå over i en gjennomføringsfase –
der SU har ansvar for overordnet infrastruktur. Dette medfører en dreining av ressursinnsats/kompetansebehov.
I 2019 er det fremforhandlet en rekke samarbeidsavtaler.
Østre Havn – samarbeidsavtale utvikling Østre havn med Stavangerregionen havn IKS, Atlanteren –
samarbeidsavtale gjennomføring av overordnet infrastruktur med Østerhus AS, Madla Revheim – intensjonsavtale
gjennomføring av overordnet infrastruktur Hafrsby AS og Coop/Masiv AS, Jåttåvågen2 – samarbeidsavtale
gjennomføring overordnet infrastruktur Jåttåvågen2 Utvikling AS, Sandvikveien undergang mm – intensjonsavtale
anleggsbidrag fra 6 grunneiere.
Foruten nevnte utviklingsarbeid, så har SU også et ansvar for forvaltning av våre 200 eiendommer med tilhørende
bygningsmasse. I dette ser vi behovet for å gå til anskaffelse av system for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).
Samarbeid med Stavanger Eiendom vurderes.
Alle eiendommer er gjennomgått med den hensikt å avklare hvilke eiendommer som anses å ha
utviklingspotensialer og hvilke som kan/bør avhendes. Flere eiendommer er i prosess for salg.
SU vil få overført utviklingseiendommer fra Finnøy og Rennesøy kommuner fra 2020.
Stavanger utvikling har i 2019 tatt initiativ til å styrke og formalisere det boligpolitiske samarbeidet og dermed sikre
en mer helhetlig og koordinert boligpolitikk på tvers av sektorene og avdelingene i kommunen inkludert Stavanger
boligbygg KF. Dette vil i hovedsak skje gjennom de foretakets prioriterte prosjekter med vesentlig innslag av bolig
(bl.a. Teknikken, Jåttåvågen mv). Tiltaket er forankret i foretakets formål å være et effektivt verktøy for å
gjennomføre kommunens boligpolitikk, bl.a. gjennom å bidra i tilrettelegging for boligutbygging og også for at
denne er nyskapende og bærekraftig.
SU har i 2019 etter vår vurdering forsterket sin posisjon i markedet som en betydningsfull aktør og tilrettelegger. SU
sin rolle er etter hvert blitt langt tydeligere – både innen kommunen og eksternt i markedet.

Selskaper

Stavanger utvikling KF er i dag eier/medeier i følgende selskaper – Jåttåvågen2 AS (100%), Jåttåvågen2 Utvikling
AS (50% gjennom Jåttåvågen2 AS) og Stokkavik AS (8%).
Område- og eiendomsutvikling
Jåttåvågen2 – har også i 2019 vært foretakets største og viktigste utviklingsprosjekt (bolig/næring, 205.000 m2
BRA, potensiale = 1500 boliger – 6000 arbeidsplasser). Foruten forvaltning av foretakets eiendommer/bygg, har en
i 2019 brukt betydelige ressurser på å optimalisere gjeldende områdereguleringsplan mht
gjennomføringsmulighet. Planjustering ble vedtatt i november 2019.
Parallelt med dette er det gjennomført partnersøk og avtaleforhandlinger som resulterte i salg av 50% av
eiendommen for videreutvikling av eiendommene i samarbeid med privat aktør. Eiendommene ble i den
forbindelse overført til Jåttåvågen2 AS i desember 2019 som tingsinnskudd, med en verdi på kr 802,5 mill. Dette
gjør at det vil vises en stor regnskapsmessig gevinst i selskapet for 2019, men det ligger betydelige forpliktelser til
utbygging av infrastruktur, samt at innbetalinger for eiendommens verdi fra utbyggingsselskapet vil ligge noe
framover i tid.
Parallelt med dette pågår prosjektering og gjennomføring av teknisk infrastruktur. Skråtårnet inngår i foretakets
eiendomsportefølje (overføres Jåttåvågen2 Utvikling AS i 2020). Skråtårnet medførte betydelig driftskostnader
også i 2019.
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Atlanteren – totalt ca. 880 boliger, derav ca. 450 boliger som tilligger SU. Det er inngått avtale om utbygging av
området med Østerhus AS. SU har prosjektert første etappe av overordnet infrastruktur for planområdet.
Opparbeidelse forventes igangsatt våren 2020.
Nytorget – I januar 2019 ble vinneren for arkitektkonkurranse (begrenset Plan og designkonkurranse med
juryering) offentliggjort. Etter konkurransen har foretaket jobbet med en forankring av resultatet av
arkitektkonkurransen og avklaringer av videre prosess i samarbeid med Stavanger kommune. Ansvaret for å sikre
god koordinering av en helhetlig utvikling har er tillagt Park og Vei og Stavanger utvikling. Foretaket har satt i gang
mulighetsstudier for kommunen sine utviklingseiendommer C11 og BS1med den hensikt å bearbeide
vinnerforslaget og for å undersøke mulighetene for lokalisering av Ungdom og Fritid med Metropolis.
Utviklingsarbeidet for C11 skjer i nært samarbeid med Entra Eiendom AS. Våren 2019 fikk SU ferdigstilt
forprosjektet for rehabilitering av de gamle toalettene i Jugendmuren.
Sentrallagertomt Forus – Forus Lab (lokalisert i tidligere brannstasjon), en møteplass for innovasjon, ble åpnet i
februar 2019. SU har vært ansvarlig for rehabilitering. Creator Makerspace er leietaker og tilrettelegger for
aktiviteter og arrangementer i lokalene. Forus Lab har blitt en interkommunal møteplass for smartbyene i regionen.
SU bistår arbeid med relokalisering av IKS Renovasjon og VA- verket. For sistnevnte arbeides det med lokalisering
til nybygg på Åsen (tidligere Ungdommens motorsportsenter). SU avventer interkommunal kommunedelplan for
Forus ifb videre utvikling av eiendommen.
Teknikkentomten – Programmering/arealbruk er avklart. Mulighetsstudie gjennomført. I samarbeid med
Stavanger eiendom er det igangsette detaljregulering og diverse arbeider, bl.a. miljøsaneringsrapport og
rivesøknad, og for å tilrettelegge for en 10 avdelings kommunal barnehage på nordre del av tomten. Boligformål på
resten av tomten med prosjektkonkurranse i samarbeid med private boligaktører, for nye boformer med vekt på
miks av boliger, seniorer, førstegangsetablerere, økonomisk vanskeligstilte og evt. kommunale og-/eller private
bofelleskap.
Lagårdsveien – SU har jobbet aktivt med eiendommene i Lagårdsveien innenfor rammene i vedtatt KDP-Sentrum.
Arbeidet i 2019 har hovedsakelig hatt fokus på å optimalisere rammevilkår for utvikling av tomtene som er avsatt til
utviklingseiendommer.
Ullandhaug/sykehusområde – SU er grunneier til noen mindre teiger i området. I tillegg er Stavanger kommune
deleier (15%) i de eiendommer som Rogaland fylkeskommune besitter. Foretaket er gitt i oppdrag å representere
Stavanger kommune som grunneier på området. Det er god dialog mellom foretaket og fylkeskommunen om
strategisk prioritering av områder eid i fellesskap og eventuell byggemodning av disse.
Infrastruktur
Madla Revheim – Stavanger utvikling inngikk høsten 2019 en inngått en intensjonsavtale med Hafrsby AS, Masiv
og Coop om finansiering og bygging av overordnet infrastruktur for planområdet. Avtalen etablerer rammene for
en formell utbyggingsavtale, og forutsetter godkjenning av kommunestyret. Totalt utgjør kostnader til overordnet i
størrelsesorden kr. 1 mrd som adresseres til utbyggere i området. Foretaket har i dag en mindre eiendom med
utviklingspotensialer, vil kunne gi ca. 200 boenheter. Det er regulert inn et omfattende offentlig program som
foretaket på sikt skal utvikle/byggemodne.
Hillevåg og Paradis – SU har en koordinerende rolle for å gjennomføre sentrale deler av overordnet infrastruktur i
området. Det er inngått intensjonsavtaler om bygging av undergangen i Sandvikveien med tilhørende
vegomlegginger. Det er satt i gang arbeid om mulig kjøp av Essotomten (Bane Nor Eiendom) som er regulert til
friområde. Foretaket har intensjon om å forskottere nødvendige investeringer med anleggsbidrag fra utbyggere.
Sikre offentlige behov
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Ny rettsbygning – Stavanger utvikling har en rolle på vegne av Stavanger kommune for å bidra aktivt med
tilrettelegging av tomt for ny rettsbygning i Stavanger. Stavanger formannskap har vedtatt at rettsbygning skal
lokaliseres til Bekhuskaien. Arbeidet gjøres i nært samarbeid med Stavangerregionen Havn IKS.
Østre Havn – Foretaket har jobbet aktivt sammen med Stavangerregionen havn IKS om tidligfaseutvikling av
byutviklingsområdene i Østre Havn. Dette omfatter blant annet deltagelse i arbeidet med planprogram i regi av
planavdelingen i Stavanger kommune. Engasjementet er med bakgrunn i inngått samarbeidsavtale om utvikling av
havneområder i Østre Havn.
Salg og kjøp av eiendom
Jåttåvågen2 – SU har overført arealer som er avsatt til byggeformål som tingsinnskudd til Jåttåvågen2 AS. Det er
inngått avtaler om videre salg av disse til Jåttåvågen2 Utvikling AS i 2020 for utvikling i samarbeid med H2O
eiendom AS (Entra, Obos, Camar).
Vålandstuntomten ble solgt i februar 2019. Her utvikles 37 seniorboliger i privat regi.
Det er ellers solgt en erstatningstomt på Tastarustå. Videre en enebolig i Jåttå Nord solgt til Jåttå
Utbyggingsselskap AS.
SU har i 2019 kjøpt Bergsagelveien 10-12 med tanke på utvidelse av tilliggende barnehage.
SU er for øvrig i prosess inn mot flere sentrale eiendommer som anses å være av strategisk betydning for foretaket
(supplement i eiendomsportefølje) og Stavanger kommune (offentlige program).
Tomtereserve per 31.12.2019
I de utbyggingsområder der SU har eierposisjon, ligger det en samlet tomtereserve avsatt til utbygging i
størrelsesorden 400 daa. Her inngår Jåttåvågen2 (137 daa), Madla Revheim
(81 daa), Atlanteren (81 daa), Jåttå Nord (17 daa), Husabørryggen Sør (16 daa), Dusavik (1,5 daa), Hillevåg (5 daa),
Lagårdsveien (13 daa), Nytorget (3 daa), Sentrallagertomt Forus (45 daa).
I tillegg besitter SU en rekke enkelteiendommer som totalt utgjør ca 200 daa byggeområder.
Grad av tilrettelegging for boligproduksjon
SU har et langsiktig mål for 2025 knyttet til boligproduksjon – Være involvert i 30% av ferdigstilte boliger (del av
produksjon) – gjennom salg, samarbeid prosjekt andre utbyggere, tilrettelegge infrastruktur, mm
I de områder SU er involvert i – primært gjennom samarbeid med ulike utbyggere – ligger det i størrelsesorden et
potensiale på 9000 boliger. I disse utbyggingsområdene besitter SU arealer tilsvarende 1500 boliger. Her inngår
foretakets «andel» i Jåttåvågen2 Utvikling AS. SU sitt engasjement er primært knyttet til gjennomføring av
overordnet infrastruktur.
Markedsutvikling
I Forretningsplan for Stavanger utvikling (2017) ble eiendomsmarkedet analysert. Her kom det klart frem at i dagens
marked (også 2019) vil det være fornuftig å erverve tomter til fremtidig bruk. Særlig pekes det på å dra nytte av
kjøpers marked i næringseiendommer gjennom langsiktige strategiske kjøp. For næringseiendom skjer det en
dreining mot sentrum, som igjen medfører en økning i priser her, mens mindre attraktive eiendommer i utkanten
kan kjøpes enklere og for en lavere pris.
Vi vurderer også strategiske kjøp for å sikre en best mulig eiendomsportefølje for offentlige program i bydelene.
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Boligmarkedet anses å være balansert ved at utbudet er godt, og prisene holdes noenlunde i balanse. Dette tilsier
at det er letter for SU å få hånd om arealer til en fornuftig pris sammenlignet tidligere år. Derimot har markedet vist
seg å være svakt mht salg, noe som vil kunne bety mye for når SU legger våre delfelt ut for salg, eks. Atlanteren.
Stavanger utvikling overvåker eiendomsmarkedet gjennom hele året.

MÅLOPPNÅELSE

Styret i Stavanger utvikling KF behandlet i styremøte den 24.01.2020 en sak om måloppnåelse 2019. Årlige mål
underbygger langsiktige mål 2025, som igjen er basert på bystyrets forventninger gjennom strategiske mål (jfr.
Eierstrategi mai 2016)
Målene for 2019 viser en stor bredde i oppgavene og høye ambisjoner for å nå disse. Målene er gruppert under:

. Plan og utviklingsarbeid rettes mot foretakets formål og oppgave – kalt Bestillerne
. Utviklingsmål for organisasjon, rammer – kalt Drift – samarbeid – økonomi
. Arbeidsgiver, personale, HMS, mm – kalt Kolleger

Bestillerne
Oppgaver som ofte er preget av større komplekse saker, mange aktører, langsiktige prosesser, og til dels
beslutninger utenfor vår styring som virker på resultat. Flere av oppgavene var også i prosess før foretaket ble
etablert og dermed gitt en visse føring på vårt oppfølgende arbeid. Daglig leder konstaterer en bedre
måloppnåelse enn for 2018. I tillegg må en merke seg at de arbeider som knyttes til flere av målene er i prosess med
planlagt aktivitet. Dette indikerer at vi er på rett vei. En viktig årsak til manglende måloppnåelse er knyttet til vår
kapasitet ift ønsket produksjon/forventninger og manglende beslutninger/prosesser utover vår styringsmulighet.
Drift, samarbeid og økonomi
Målene har en noe bedre måloppnåelse. Men her gjenstår et betydelig arbeid knyttet til eiendomsforvaltning og
utvikling av ulike verktøy for vår virksomhet. Det har gjerne blitt slik at denne type arbeid blir satt noe til side når det
er tilvarende stor aktivist på plan- og utviklingsarbeid
Kolleger
Konkrete mål som delvis er oppnådd. Disse lider også delvis av mangel på kapasitet/prioritering.
Oppsummert
Vi må ha høye ambisjoner for å svare på kommunestyrets bestilling gitt i vår eierstrategi og det økonomiske
handlingsrom vi er gitt. Vi må videre være mere tydelig på prioriteringer av oppgaver og hvordan vi løser disse
(ressursbruk, arbeide smartere, samarbeid andre kommunale enheter, detaljeringsgrad, hva er godt nok). En stor
del av de oppgaver som vi ikke greide å levere på, videreføres til 2020 i den forståelse at de fortsatt er aktuelle og at
de er i planlagt positiv prosess. Videre ser vi at flere av målene som ble satt for 2019 har vært utydelig og dermed
vanskelig å følge opp, og/eller at en ikke har kunnet prioritere disse. Må vurdere om disse skal videreføres – følges
opp ved revisjon av mål 2020.

ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP

Stavanger utvikling KF har tidligere etablert et datterselskap og et datter- datterselskap (Jåttåvågen2 AS og
Jåttåvågen utvikling AS) for utvikling av tomteområder. Kommuneloven har i dag ingen krav om konsernregnskap
slik at foretakets offisielle regnskap dermed ikke viser konsernets fulle virksomhet. Datterselskap og datter
datterselskaps regnskaper viser negative resultat på hhv. kr 0,5mill. og kr 0,2 mill. Egenkapitalen pr 31.12.19 er på
hhv. 803,5 mill. og 0,6 mill.
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Årsregnskapet for Stavanger utvikling KF avlegges med et regnskapsmessig resultat på kr 0 etter at der er overført
kr 599 mill. til egenkapital. Årets regnskapsmessig mindreforbruk er av teknisk karakter som følge av overføring av
utviklingseiendommer i Jåttåvågen til Jåttåvågen2 AS som tingsinnskudd. Innbetaling for eiendommens verdi fra
utbyggingsselskapet vil skje etter hvert som utbygging skjer, og ligger noe fram i tid.
Linje

Særbudsjett Stavanger utvikling KF

Regnskap 2019

Justert budsjett 2019

Avvik

1

Sum driftsinntekter

742 918

41 200

701 718

2

Sum driftskostnader

137 243

20 500

-116 743

3

Driftsresultat

605 675

20 700

584 975

4

Sum finanstransaksjoner

-3 634

-2 300

-1 334

5

Ordinært resultat

602 041

18 400

583 641

6

Avsatt utbytte

3 000

3 000

7

Overført til annen egenkapital

599 041

15 400

-583 641

8

Årsresultat

0

0

0

Tabell 10.9

Budsjetterte driftsinntekter i 2019 var på kr 41,2 mill., hvorav kr 10 mill. var budsjettert i leieinntekter og kr 31,2 mill. til
salg av Vålandstunet. Foretakets driftsinntekter i 2019 var på ca. kr 742,9 mill. (linje 1 i tabell over) som er kr 701,7
mill. høyere enn budsjettert. Salgsinntekter var kr 699,7 mill. over budsjettet, hvorav kr 689,5 mill. skyldes
eiendomssalg i Jåttåvågen og resterende kr 10,1 mill. er relatert til salg av eiendommer i Jåttå Nord og
erstatningstomt i Tastarustå. I tillegg var leieinntekter kr 1,3 mill. høyere enn budsjettert og diverse ikke budsjetterte
refusjoner kr 0,7 mill.
Ved foretakets etablering ble en del av kommunens utviklingseiendommer overført til foretaket for bokført verdi.
Utviklingseiendommer omfatter også alle kommunens arealer i Jåttåvågen.
I desember 2019 er det inngått avtale med OBOS Nye Hjem AS, Camar Eiendom AS og Entra ASA om felles
videreutvikling av eiendommene i Jåttåvågen (eksl. O2 tomten) gjennom selskapet Jåttåvågen2 Utvikling AS.
Stavanger utvikling KF eier 50 % av aksjene i selskapet gjennom selskapet Jåttåvågen2 AS, mens de øvrige
aktørene eier til sammen resterende 50 %. I henhold til inngått avtale ble utbyggingseiendommene, som første
trinn i transaksjonen, overført til Jåttåvågen2 AS som tingsinnskudd, med en verdi på kr 802,5 mill. I tillegg til
økning av foretakets aksjekapital gir denne transaksjonen en regnskapsmessig nettogevinst på kr 576,6 mill. (etter
bokføring av varekost og periodisering av inntektsandel knyttet til infrastruktur). Innbetaling for eiendommens
verdi fra utbyggingsselskapet vil skje etter hvert som utbygging skjer, og ligger noe fram i tid. Samtidig presiseres
det at inngått avtale også innebærer betydelige forpliktelser knyttet til opparbeidelse av overordnet offentlig
infrastruktur. Infrastrukturarealene ligger i foretaket balanse og vil etter opparbeidelse overføres vederlagsfritt til
kommunen.
I driftskostnader (linje 2) inngår ulike kostnader relatert til foretakets drift og virksomheten for øvrig. Dette omfatter
blant annet kostnadsført bokført verdi av solgte eiendommer (varekostnad), personalkostnader, drift og
vedlikeholdskostnader av eiendommer, leiekostnader, kjøp av tjenester og honorarer.
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Siden foretaket fører regnskap etter regnskapslovens regler skal kostnader som er påløpt for å skape en inntekt
resultatføres i samme periode som inntekten (sammenstillingsprinsippet). Det innebærer at investeringskostnader
og personalkostnader som kan henføres til investeringsprosjekter kan periodiseres/aktiveres.
I 2019 utgjør aktiverte kostnader kr 18,8 mill. (kr 13,7 mill. aktiverte tilvirkningskostnader, kr 4,1 mill. lønnskostnader
knyttet til ulike investeringsprosjekter og kr 1 mill. aktiverte rentekostnader).
Samlet investeringsnivå i 2019 var kr 40 mill. av en investeringsramme på kr 172 mill. I 2019 er det tatt opp kr 50 mill.
i lån.
Foretakets driftskostnader for 2019 var om lag kr 116,7 mill. høyere enn budsjettert. Merkostnader skyldes i all
hovedsak bokføring av varekost knyttet til solgte eiendommer, hvorav kr 112,9 mill. relaterer seg til Jåttåvågen.
I finanstransaksjoner (linje 4) inngår rentekostnader knyttet til konsernintern gjeld korrigert for aktiverte renter.
Ordinært resultat (linje 5) i 2019 var kr 602 mill. som er kr 583,6 mill. bedre enn budsjettet la opp til som følge av
salg av arealer i Jåttåvågen.
Etter utbetalt utbytte til kommunen (linje 6) og overføring til annen egenkapital (linje 7) utgjør årsresultat kr 0 (linje
8).
Balanse
Linje

Balanse

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Endring

Eiendeler
1

Anleggsmidler

808 334

1 770

806 564

2

Omløpsmidler

454 235

523 461

-69 226

Sum eiendeler

1 262 569

525 231

737 338

3

Egenkapital

934 611

299 217

635 394

4

Langsiktig gjeld

316 584

156 956

159 628

5

Kortsiktig gjeld

11 374

69 058

-57 684

Sum egenkapital og gjeld

1 262 569

525 231

737 338

Tabell 10.10

Anleggsmidler (linje 1 i tabell over) er de eiendelene foretaket har til varig eie eller bruk. Bokført verdi av
anleggsmidlene var på kr 808,3 mill. ved utgangen av 2019 og består av varige midler (kr 0,3 mill.) egenkapital KLP
(kr 0,3 mill.) og aksjer (kr 807,7 mill., som består av kr 804 mill. Jåttåvågen2 AS og kr 3,7 mill. Stokkavik AS).
Omløpsmidlene (linje 2) omfatter utviklingseiendommer og tomter, kunde fordringer, andre fordringer,
bankinnskudd o.l. Bokført verdi av omløpsmidlene var på kr 454,2 mill. per 31. desember 2019, noe som er en
reduksjon på kr 69,2 mill. fra 2018.
Denne reduksjonen relaterer seg i all hovedsak til reduksjon av varebeholdning (utviklingseiendommer og tomter)
med kr 56,5 mill. og reduksjon av kundefordringer på kr 12,7 mill., eksl. avsetning til tap. Bankinnskudd per 31.12
utgjorde kr 61,5 mill.
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Bokført egenkapital (linje 3) var per 31. desember 2019 på kr 934,6 mill., som er kr 635,4 mill. høyere enn ved
utgangen av 2018. Økningen skyldes korrigering av foretakets åpningsbalanse på kr 36,3 mill. og økning av
egenkapital på kr 599 mill. som følge av positivt regnskapsresultat.
Langsiktig gjeld (linje 4) var per 31. desember 2019 316,6 mill. Dette er en økning på kr 159,6 mill. i forhold til året før.
Økningen er i all hovedsak relatert til nytt låneopptak fra Stavanger kommune (kr 50 mill.), betalt avdrag (kr 5,5
mill.), samt kr 115 mill. utsatt inntektsføring som i all hovedsak relateres til salgsinntekt til infrastrukturarealene i
Jåttåvågen.
Kortsiktig gjeld (linje 5) ble redusert med kr 57,7 mill. fra 2018 til 2019 og gjelder hovedsakelig reduksjon av
leverandørgjeld. Kortsiktig gjeld er gjeld som skal betales tilbake innen ett år og utgjorde kr 11,4 mill. ved utgangen
av året.
Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgraden. Nøkkeltallene forteller noe om
foretakets evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser med utgangspunkt i alle eller de mest likvide
omløpsmidlene. Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være
større enn 1. De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som
omløpsmidler, og som raskt kan omgjøres i kontanter.
Likviditetsgrad 2 var på 5,7 % ved utgangen av fjoråret.
Soliditet er i økonomi et uttrykk for en bedrifts evne til å tåle tap. En generell hovedregel er at jo større andel
egenkapital som finansierer selskapet, jo høyere og bedre er soliditeten.
Foretakets egenkapitalprosent i 2019 var 74 %. Dette er en økning på 17 % i forhold til året før.
Foretaket må ha en viss likvid beholdning siden inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tidspunkt. Størrelsen
på denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på inn- og utbetalinger. Differansen mellom omløpsmidler
og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet gir også uttrykk for foretakets likvide situasjon.
Arbeidskapitalen ble redusert med kr 11,5 mill. i 2019.

FORUTSETNING FOR FORTSATT DRIFT

Stavanger utvikling KF har en positiv utvikling med et godt resultat og solid balanse. Foretakets omløpsmidler
består i all hovedsak av tomter som ikke er de mest likvide omløpsmidler som raskt kan omgjøres i kontanter. Med
tanke på foretakets likviditet og evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser, samt betjening av framtidige
låneforpliktelser er det nødvendig å bygge opp egenkapital for å kunne realisere oppgaver tillagt av
kommunestyret gjennom handlings- og økonomiplaner.
Etter styrets vurdering er forutsetningene for fortsatt drift til stede.
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Vedlegg:
Årsoppgjør med noter (pdf) (http://arsrapport2019.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/26/2020/03/Årsoppgjør-2019-Stavanger-utvikling-signert.pdf)
Revisors beretning (pdf) (http://arsrapport2019.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/26/2020/03/Revisjonsberetning-Stavanger-Utvikling-KFregnskapslov_pades-KS.pdf)

10.6 Stavanger boligbygg KF
Årsberetning for 2019
FORMÅL OG OPPGAVER

Stavanger boligbygg KF skal være et sentralt verktøy i Stavanger kommunens boligpolitikk. Rammene for
virksomheten vil følgelig fastsettes i ulike kommunale planer og strategier, herunder kommuneplanen, handlingsog økonomiplaner, boligsosial handlingsplan og vedlikeholds strategi for bygg og uteområder. Visjonen for det
boligsosiale arbeidet i Stavanger kommune er at «alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø».
Stavanger boligbygg KF ble vedtatt etablert i bystyret fra 1. juli 2016 som et kommunalt foretak under Stavanger
kommune med hjemmel i kommunelovens kapittel 11. Foretakets strategiske mål er tydelig definert i dokumentet
Eierstrategi for Stavanger bolig KF, vedtatt av bystyret 9.mai.2016. Der kommer det tydelig fram at foretaket skal:

eie den kommunale boligmassen
ha ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold og utvikling av de kommunale boligene
stille boligene til disposisjon for Helse og velferd/Boligkontoret som tildeler boligene
være en profesjonell forvalter og byggherre, herunder sikre realkapitalen gjennom
verdibevarende vedlikehold
drives etter forretningsmessige prinsipper
ha ansvar for at det etter behov bygges etablererboliger og utleieboliger- både til vanskeligstilte
og andre
være et sosialt virkemiddel for å framskaffe boliger til målgruppen som kommunen til enhver tid
ønsker å tilgodese med et tilbud om bolig
inngå leiekontrakt med den enkelte leieboer
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sammen med Boligkontoret utgjøre kommunens boligsosiale tilbud
være kommunens kompetanseenhet innenfor offentlig boligforvaltning bl.a. gjennom plan-,
strategisk- og innovasjonsarbeid
innenfor sitt ansvarsområde bidra til å realisere mål fastsatt av bystyret i ulike kommunale planer
og strategier

Stavanger boligbygg KF skal være et sentralt verktøy i Stavanger kommunens boligpolitikk. Foretaket vil stimulere
til utvikling av nye konsepter som kan sikre at ulike målgrupper vil kunne skaffe seg en selveid bolig til en lavere pris
enn markedspris.

STYRE OG ADMINISTRASJON

Kommunestyret i Stavanger oppnevnte i sak 25/19 nye styre- og varamedlemmer til kommunale foretak for
perioden 2019-2023. Stavanger boligbygg sitt styre bestar av seks medlemmer, fem folkevalgte og en representant
valgt av ansatte. Av disse er det tre menn og tre kvinner. Styremedlemmene har personlige varamedlemmer.
Styret har i 2019 hatt 7 møter og behandlet 37 saker.
Ved utgangen av aret hadde Stavanger boligbygg KF 16 ansatte, 5 kvinner og 11 menn. I tillegg kjøper foretaket
noen administrative tjenester av kommunen i henhold til egne tjenesteavtaler. Dette gjelder blant annet regnskap,
revisjon, IT, bedriftshelsetjeneste o.l

ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

Den vedtatte arbeidsgiverstrategien til Stavanger kommune, med «Etisk standard for ansatte» ligger til grunn for
foretakets arbeid. Dette innebærer at foretaket skal ha en høy etisk standard. På grunn av lavt antall ansatte har
foretaket ikke eget Arbeidsmiljøutvalg (AMU). Det er imidlertid holdt ukentlige samarbeidsmøter hvor alle ansatte
deltar.
Stavanger boligbygg KF legger vekt på å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i strid med
likestillingsloven. Bedriftshelsetjenester leveres av Stavanger kommune.
I 2019 er det registrert et sykefravær på 2,28 %. Noe av sykefraværet ble antydet å være arbeidsrelatert, og det er
foretatt adekvate tiltak og tilrettelegninger på arbeidsplassen. Stavanger boligbygg KF samarbeider med ITavdelingen om verneombud, brannvern, ol. Det arbeides for å få i stand gode rutiner og prosedyrer for i minst mulig
grad påvirke ytre miljø. Vår byggeaktivitet følger TEK17 og Husbankenes krav til byggekvalitet og miljøhensyn.

AKTIVITET 2019

Drift og utleie av boligene går uavbrutt. Det merkes at det private utleiemarkedet tar seg opp, med den følge at
køen av boligsøkende til kommunal bolig vokser. Vedlikeholdsnivået er kritisk lavt og medfører økt bruk av
straksvedlikehold ved akutt behov. Forventningene til vedlikehold og oppussing er stort, også fra interne leietakere
som benytter våre lokaler til kontorer og base. Boligbygg har prosjektledelsen for planlegging av nye bofellesskap
for særlige grupper. Det er behov for å styrke dette arbeidet for å gjennomføringskraft til å kunne realisere vedtatte
planer. Det er besluttet å innføre nytt forvaltnings støtte system. Boligbygg var ikke delaktig i prosessen, men for å
oppnå at kommunen har ett enhetlig system for forvaltning av eiendom har vi valgt å delta. Enn så lenge vil vi
fortsatt benytte vårt FDV-system, IK-bygg for å bygge opp en solid info-base om våre bygg. Boligsosial
handlingsplan ble vedtatt og stiller forventninger til Boligbygg både med tanke på uttynning, nye boformer, flere
boenheter, bedring av bomiljø og flere tilrettelagte boliger. Dette vil i årene fremover kreve betydelig økte ressurser
til så vel planarbeid som investering.
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Stavanger boligbygg sammen med flere aktører internt i kommunen har jobbet med å styrke og formalisere det
boligpolitiske samarbeidet og dermed sikre en mer helhetlig og koordinert boligpolitikk på tvers av sektorene og
avdelingene i kommunen. Overtakelse av om lag 100 boliger fra Rennesøy og Finnøy, samt planlegging for
tilbakeføring av 220 «Rehab-boliger» har medført ekstra ressursbruk. Takket være stor innsats fra sentrale
medarbeidere er dette kommet i havn.

KOMMUNALE BOLIGER

Boligmassen som foretaket forvalter har fra 2018 til 2019 blitt økt med to enheter. Ved utgangen av året hadde
foretaket 2 577 leiligheter til forvaltning fordelt på totalt 170 000 m2. Boligmassen kan klassifiseres under to
hovedgrupper: ordinære boliger og bofellesskap og omsorgsboliger. Foretaket eier alle boligene med unntak av 28
omsorgsboliger tilknyttet sykehjemmet Rosendal, som eies av Stavanger eiendom, men forvaltes av boligforetaket.
Når det gjelder eierforhold utgjør egne boliger (selveier) 1 664 leiligheter og 913 borettslagsleiligheter tilknyttet
OBOS og BATE.
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Figur 10.3 Boligstørrelser

Boligene har ulik størrelse. Slik som det framgår av figur under består ca. 58 % av boligmassen av toroms leiligheter.
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Figur 10.4 Boligtype og eierforhold

Tilgang og avgang boliger
Tilgang og avgang boliger I løpet av året hadde boligporteføljen en netto økning på to boenheter som framkommer
slik: Det er tatt ut 20 enheter av porteføljen:

Overføring av resterende 15 boenheter i Ramsvigkroken 2 til Stavanger kommune.
Salg av 5 boenheter

I løpet av 2019 er det tilført 22 enheter:
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I Vassåsveien er det tatt i bruk 5 boenheter
I Vidars gate er det istandsatt og tatt i bruk 2 boenheter
8 boenheter ble tatt i bruk i Oddahagen
Det er kjøpt 7 boenheter

Tabell under viser årsak til endring i boligmassen de fire siste årene fordelt på de ulike boliggrupper.
Omsorg/bofelleskap kjøpt/bygget

2016

2017

2018

10

-1

4

2019

Herav kjøpte (bbl)
Herav nybygde/ombygde

8

7

Ordinær, kjøpt/bygget

6

6

17

15

Sum tilgang

24

5

21

22

Solgt/ombygd

3

7

6

5

Tatt ut av bruk

13

7

16

15

Sum avgang

16

14

22

20

Totalt

8

-9

-1

2

Tabell 10.11

Istandsetting av boliger
I 2019 ble det avsatt kr 40 mill. til oppussing av boliger i forbindelse med ut-/innflytting. I løpet av året ble det
oppusset totalt 380 leiligheter til en total kost på kr. 55,3 mill., hvorav kr 2,9 mill. skyldes hærverk utover vanlig
slitasje. Dette medførte at forbruket ble kr 15,3 mill. høyere enn budsjettert. Dette gir en snittpris per bolig på kr.136
718, inkludert hærverk.
Tabellen under viser at det er i 2019 oppusset 380 leiligheter det samme som året før, samtidig som
oppussingskostnader var kr 4,5 mill. høyere sammenlignet med budsjettåret 2018. Alle oppussinger er nøye vurdert
til en nøktern standard, men som følge av tidligere utsatt vedlikehold øker vedlikeholds omfang ved inn- og
utflytting. I 2019 er det i større grad foretatt utskifting av kjøkkeninnredninger som ikke lar seg lenger fikse med
kosmetisk vedlikehold i form av maling. Mange av disse er fra byggeår eller fra 80-90 tallet. Det samme gjelder
vinduer, garderobeskap, gulvbelegg, og bad som trenger totalrenovering. I tillegg ble det også skiftet ut gamle
sikringsskap med skrusikringer, samt monterer komfyrvakt på nye kjøkken.
Boligkontoret har i 2019 tildelt 321 boliger, hvorav 118 er bytter til annen kommunal bolig. Bytter er en naturlig ting
av boligforvaltningen i og med at leietakernes livssituasjon stadig endres. Bytter er imidlertid kostnadskrevende og
innebar i 2019 oppussingskostnader på kr 15,3 mill. Stavanger boligbygg har en løpende dialog med boligkontoret,
for å holde antall bytter på et så lavt nivå som mulig.
Utflyttingsårsak

2010 2011 2012

2013 2014 2015 2016 2017

2018

2019 2020
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Utflyttingsårsak

2010 2011 2012

2013 2014 2015 2016 2017

2018

2019 2020

Til bbl m/eget innskudd

7

6

8

15

10

19

10

9

10

4

Til selvbygger/eget hus/leil

16

29

40

40

27

29

23

28

19

13

Til privat leieforhold

44

54

30

40

45

61

99

84

84

75

Til alders/sykehjem

22

15

29

22

29

34

17 232

28

9

Død

45

37

51

45

37

36

46

33

43

37

Flyttet fra byen

32

30

28

14

30

40

41

29

30

31

Utkastelse

24

20

27

15

28

25

28

24

26

18

Bytte til annen kom. Leil.

48

39

77

67

69

90

97

118

101

125

Revet/solgt/brann

23

18

14

32

9

12

9

17

24

15

306 307 309

308

325 394 393 407

380

380

400

35,6 45,7 36,7 37,3 39,2

50,9

55,4

42

Antall pusset opp
Oppussingsutgifter per år
Oppussingsutgifter per leil.

29 30,3 27,7

94,9 98,8 89,7 115,73 140,6 93,3 94,9 96,5 133,94 136,72

Tabell 10.12

VEDLIKEHOLDSETTERSLEP

Foretakets eiendomsportefølje omfatter totalt 2 577 leiligheter med en varierende tilstand, fra helt nye boliger til
rehabiliteringsobjekter. For å angi byggetekniske tilstandssvekkelser på eiendommene benyttes følgende”
tilstandsgrader”: TG0 (ingen avvik), TG1 (mindre eller moderate avvik), TG2 (vesentlige avvik) og TG3 (stort eller
alvorlig avvik). I 2013 ble tilstand av kommunens bygg kartlagt. Kartleggingen viste at gjennomsnittlig teknisk
tilstand var på 1,65 for kommunale boliger. Oppgraderingsbehovet for kommunale boligbygningsmassen den gang
ble anslått til ca. kr 500 mill. Foretakets langsiktige mål er å bringe bygningsmassen til god teknisk standard
(tilstandsgrad 1). Det konstateres at 2019 ikke bragte oss nærmere dette målet.
Dagens vedlikeholds situasjon er uholdbar. Forfaller øker og blir mer og mer kostbart å ta igjen. Det er solgt unna
eiendommer som totale renoveringsobjekter fordi forfallet var kommet så langt at det var umulig å rette det opp
innenfor gitte rammer. Verditapet ved denne praksisen er ikke tallfestet, men er betydelig.
Forvaltningsrevisjon av vedlikeholdsetterslep i kommunale bygg ble utarbeidet i 2018 etter en bestilling fra
kommunens kontrollutvalg. Rapporten konkluderte med at tilstandsgradene for kommunale formolsbygg (skoler,
barnehager og sykehjem) er stort sett tilfredsstillende, mens for boliger synes situasjonen å være mer kritisk.
Vedtatt handlings- og økonomiplan legger ikke til grunn opptrapping av vedlikeholdsmidler. Det kan imidlertid
være tegn som tyder på at det kan være et berettiget håp om økte bevillinger til boligvedlikehold og boligsosialt
arbeid i de kommende år.

ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP
Driftsregnskap

230

Driftsregnskapet for Stavanger boligbygg KF avlegges med et regnskapsmessig resultat på kr 0 etter
forskriftsmessige strykninger. I henhold til regnskapsforskriftenes § 9, ble det ved regnskapsavslutningen foretatt
en pliktig strykning av budsjettert dekning av tidligere års merforbruk på kr 5 mill. Denne strykningen må dekkes
inn ved kommunestyrets behandling av regnskapet. Det foreslås at dekning av tidligere års merforbruk på kr 5 mill.
dekkes inn ved overføring fra kommunen, jfr. forslag til vedtak pkt 2.
Linje Hovedoversikt drift

Regnskap 2019 Justert budsjett 2019

Avvik

1

Sum driftsinntekter

257 096

256 400

696

2

Sum driftskostnader

248 298

236 500

-11 798

3

Brutto driftsresultat

8 798

19 900

-11 102

4

Sum finanstransaksjoner

-41 782

-46 900

5 118

5

Motpost avskrivninger

32 000

31 000

1 000

6

Netto driftsresultat

-984

4 000

-4 984

7

Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk

1 385

6 369

0

8

Bruk av avsetninger

2 369

2 369

0

9

Regnskapsmessig resultat

0

0

-4 984

Tabell 10.13

Foretakets driftsinntekter i 2019 var på kr 257,1 mill. (linje 1 i tabell over). Inntektene fordeler seg mellom
husleieinntekter (kr 242,1 mill.), momskompensasjon (kr 3,9 mill.), salg av tjenester til Stavanger utvikling KF
tilsvarende 0,9 stilling (kr 0,9 mill.), diverse refusjoner (kr 1,2 mill.) og overføring fra kommunen på kr 9 mill., hvorav
kr 4 mill. til dekning av fjorårets merforbruk i henhold til vedtak i bystyret i sak 58/19, og kr 5 mill. til styrkning av
vedlikehold i henhold til sak 102/19 i bystyret.
De samlede husleieinntekter var på kr 242,1 mill. Korrigert for utgiftsført leietap på kr 10,4 mill. var netto leieinntekt i
2019 kr 230,7 mill. Med leietap menes den leieinntekten en går glipp av i det tidsrommet en bolig av ulike årsaker
står tom. Av det samlede leietapet på kr 10,4 mill. skyldes kr 2,8 mill. at leilighetene ikke ble leid ut av Helse og
velferd og Flyktning seksjonen, som disponerer leilighetene. Totalt leietap har økt beløpsmessig i forhold til
tidligere år, mens antall dager per oppusset enhet er stabilt. Leitap i 2019 var kr 0,1 mill. høyere enn budsjettert.
Boligforetaket eier den kommunale boligmassen og står for utbygging, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av
den, mens Helse og velferd har tildelingsansvar for boligene. Når boligene står tomme, er det boligforetaket som
får et økonomisk tap i form av manglende inntekter / leietap. Økonomisk ansvar bør plasseres til den enheten som
kan påvirke / redusere det økonomiske tapet. Foretakets driftsutgifter i 2019 var på kr 248,3 mill. (linje 2), som er kr
11,8 mill. høyere enn budsjettert. Merforbruket framkommer som følge av overforbruk knyttet til istandsetting av
leiligheter ved inn- og utflytting (kr 15,3 mill.), lavere disponering av vedlikeholdsmidler (kr 1,4 mill.), samt en
kombinasjon av lavere driftskostnader og fordeling av lønnskostnader (kr 2,1 mill.) I driftskostnader inngår ulike
kostnader relatert til foretakets drift, avskrivninger og utbytte og virksomheten for øvrig.
Kostnader til foretakets drift omfatter blant annet personalkostnader, leie av lokaler, kjøp av tjenester, honorarer ol.
I 2019 er det budsjettert med kr 16,1 mill. i driftskostnader, samt kr 31 mill. i avskrivninger og kr 1,4 mill. til utbytte.
Regnskapet viser et mindreforbruk på ca. kr 0,4 mill. Kostnader til virksomheten kan hovedsakelig deles inn i faste
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kostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader. I 2019 er det budsjettert med kr 177,7 mill. til disse kostnadene,
hvorav kr 95,1 mill. til faste kostnader, kr 51,3 mill. til driftskostnader og kr 31,3 mill. til planlagt vedlikehold. I tillegg er
det budsjettert kr 10,3 mill. i leietap.
Faste kostnader utgjør en stor andel av de samlede kostnadene og omfatter faste utgifter som husleie til borettslag,
forsikring, serviceavtaler, strøm, eiendomsavgifter, driftsinstrukser og mye mer. Årets forbruk var om lag kr 3,6 mill.
lavere enn budsjettert. Driftsbudsjett i 2019 var på kr 51,3 mill., hvorav 40 mill. var avsatt til istandsetting av
leiligheter ved inn- og utflytting, kr 10 mill. til straks vedlikehold og kr 1,3 mill. til serviceavtaler.
Forbruk knyttet til igangsetting av leiligheter ved inn- og utflytting viser et merforbruk på kr 15,3 mill., hvorav kr 2,9
mill. skyldes hærverk utover vanlig slitasje. I fjor ble det pusset opp 380 leiligheter. Oppussingskostnader belastes
foretaket, mens det er Helse og velferd som har mulighet til å begrense /forebygge kostnadsomfanget. Basert på
regnskapsanalyse ved utgangen av august, samt tidligere års erfaring, ble det varslet i 2. tertial et merforbruk på
inn- og utflyttingskostnader. Rådmannen ble anmodet å styrke budsjettet med kr 8 mill., og Helse og velferd ble
anmodet om å holde antall bytter på et så lavt nivå som mulig. Anmodning om budsjettøkning ble ikke tatt til følge.
Justert budsjett til planlagt vedlikehold for 2019 var på kr 31,3 mill. etter en økning på kr 5 mill. i 2.tertial, som ble
vedtatt i kommunestyret den 16.desember. Grunnet sein tilførsel av vedlikeholdsmidler ble midlene ikke disponert i
sin helhet, og vedlikeholdsutgifter var ca. kr 1,4 mill. lavere enn justert budsjett.
I tillegg er det bokført leieitap på kr 10,4 mill., samt kr 1,8 mill. i tap på husleiefordringer. Til sammen øker disse to
postene merforbruket med kr 1,9 mill.
I finanstransaksjoner (linje 4) inngår i all hovedsak rentekostnader og avdrag knyttet til konsernintern gjeld.
Grunnet lavere låneopptak enn lånerammen tilsier, samt mottatte renteinntekter på ubrukte lånemidler utgjør
finanskostnader om lag kr 5 mill. mindre enn budsjett tilsier. Netto driftsresultat framkommer når brutto
driftsresultat (driftsinntekter – driftsutgifter) reduseres for avdrag og netto renteutgifter, samt korrigeres for
motpost avskrivninger.
Netto driftsresultat (linje 6) var på kr -1 mill., som er kr 5 mill. lavere enn budsjettet la opp til. Foretakets årsregnskap
for 2018 ble godkjent i bystyrets sak 58/19 med et regnskapsmessig merforbruk på kr 6,4 mill. I henhold til samme
sak skulle merforbruket på kr 6,4 mill. (linje 7) dekkes ved å bruke kr 2,4 mill. av vedlikeholdsfond (linje 8) og kr 4
mill. med overføring fra bykassen. I henhold til regnskapsforskriftenes § 9, ble det ved regnskapsavslutningen
foretatt en delvis strykning av budsjettert dekning av tidligere års merforbruk på kr 5 mill. slik at det er dekket inn kr
1,4 mill. av et samlet udekket beløp på kr 6,4 mill.
Regnskapsmessig resultat (linje 9) viser kr 0 etter forskriftsmessige strykninger.
Investeringsregnskap
Investeringsregnskapet omfatter utgifter og inntekter til investeringer i bygg og anlegg, kjøp og salg av
aksjer/andeler. I investeringsregnskapet føres i tillegg avsetninger og bruk av fond til investeringsformål.
Investeringsregnskapet for Stavanger boligbygg KF er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på kr 10,6
mill. etter forskriftsmessige strykninger. I henhold til regnskapsforskriftenes § 9, ble det ved regnskapsavslutningen
foretatt en pliktig strykning av budsjettert dekning av tidligere års merforbruk på kr 3,4 mill. Denne strykningen må
dekkes inn ved kommunestyrets behandling av regnskapet i tillegg til det udekkede merforbruket i
investeringsregnskapet kr 10,6 mill., tilsammen kr 14 mill. Det foreslås at udekket merforbruket i
investeringsregnskapet inkludert strykningen, på til sammen kr 14 mill. dekkes inn ved bruk av ubrukte
investeringsmidler fra tidligere år, jfr. forslag til vedtak pkt 3.
Linje

Investeringsbudsjett

Regnskap 2019

Justert budsjett 2019

Avvik
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Linje

Investeringsbudsjett

Regnskap 2019

Justert budsjett 2019

Avvik

1

Sum investeringsinntekter

29 862

22 800

7 062

2

Sum brutto investeringsutgifter

49 039

53 000

3 961

3

Finanstransaksjoner

3 416

3 416

4

Sum investeringer

49 039

56 416

7 377

5

Finansieringsbehov

-19 177

-33 616

-14 439

6

Dekket slik:

7

Bruk av lån

5 000

30 200

-25 200

8

Bruk av investeringsfond

3 529

3 416

113

9

Udekket/udisponert

-10 648

0

-10 648

Tabell 10.14

Investeringsinntekter (linje 1 i tabell over) var på kr 29,8 mill. og består av eiendomssalg (kr 19 mill.), tilskudd fra
Husbanken (kr 9,7 mill.) og mottatt momskompensasjon (kr 1,1 mill.).
I løpet av året ble følgende eiendommer solgt: Søren Årstadsvei 18, Alperoseveien 11, Auglendsbakken 8c,
Steinsøyveien 13 og Eckmannsbakken 4. Av salgsinntekter på kr 19 mill. ble kr 15 mill. overført til kommunen som
utbytte.
Det er mottatt kr 9,7 mill. investeringstilskudd fra Husbanken, hvorav kr 5,5 mill. er relatert til fjorårets kjøp av
boliger i Elias Tastas gate og resterende kr 4,1 mill. er relatert til årets boligkjøp.
Brutto investeringsutgifter (linje 2) utgjør kr. 49 mill. og er ca. kr 4 mill. lavere enn budsjett for 2019.
Investeringsutgifter fordeler seg mellom investering i etablererboliger (kr 1,4 mill.) og ordinære investeringer
knyttet til kommunale boliger og bofellesskap (kr 32,6 mill.), samt utbytte til kommunen (kr 15 mill.).
Investeringer i etablererboliger er i all hovedsak knyttet til brukereid bofellesskap i Gunnar Warebergs gate.
Ordinære investeringsutgifter er relatert til bofellesskap i Stokkaveien (kr 3,3 mill.), oppgradering av boliger i Vidars
gate (kr 4 mill.) og Vassåsveien (kr 5,6 mill.), samt kjøp av åtte boliger (kr 19,7 mill.).
Etter en bestilling fra Helse og velferd ble det Igangsatt omfattende oppgradering og tilpasning av en eldre bolig i
Vassåsveien for en særskilt brukergruppe. Dette med målsetning om å tilby brukerne tilbud i kommunens
eiendomsmasse framfor leie av eksterne. Boligforetaket er ikke tilført ekstra budsjettmidler som følge av
bestillingen. Lavere forbruk knyttet til boligkjøp bidrar for å kompensere merutgifter for oppgradering av denne
boligen.
I løpet av året er det kjøpt sju boliger, fire i Hillevåg, en i Hundvåg og to i Eiganes og Våland. Finansieringsbehov
(linje 5) i 2019 er på kr 19,2 mill. etter at det er foretatt en pliktig strykning av budsjettert dekning av tidligere års
merforbruk på kr 3,4 mill.
I 2019 er det disponert kr 3,5 mill. av investeringsfond (linje 8), hvorav kr 3,4 gjelder disponering av tidligere års
ubrukte investeringsmidler for å dekke udekket merforbruk fra 2019, og kr 0,1 mill. er relatert til prosjektet
Husabøryggen.
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Det er tatt opp kr 5 mill. i lån (linje 7) av en låneramme på kr 30,2 mill. Dette som følge av foretaket har om lag kr
23,4 mill. i ubrukte investeringsmidler fra tidligere år som en legger opp til å bruke før ytterligere låneopptak.
Regnskapsmessig resultat (linje 9) viser et udekket beløp på kr 10,6 mill. etter utbetalt utbytte til kommunen på kr
15 mill., samt bruk av fondsmidler (linje 8) og låneopptak på kr 5 mill. (linje 7). Merforbruket foreslås dekket inn ved
disponering av ubrukte investeringsmidler, jfr. forslag til vedtak pkt 3.

UTFORDRINGER OG FREMTIDSPLANER

Boligforetaket eier den kommunale boligmassen og står for utbygging, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av
den. Vedtatte vedlikeholdsmidler de siste årene har ligget på et svært lavt nivå som gjør at dagens vedlikeholds
situasjon er uholdbar, noe som også forvaltningsrevisjonens rapport påpeker.
Forfaller øker og blir mer og mer kostbart å ta igjen. Det er solgt unna eiendommer som totale renoveringsobjekter
fordi forfallet var kommet så langt at vi umulig ville klare å rette det opp med de midlene foretaket disponerer. Ved
salg av gamle og forfalte eiendommer slipper en et tungt og kostbart vedlikehold av disse, samtidig må en investere
i nye boliger for å ha tilstrekkelig antall av kommunale boliger. Økt investeringsnivå vil utløse økning av
kapitalkostnader på bekostning av vedlikeholdsbudsjett. I tillegg til erstatning av solgte eiendommer er det i
handlings- og økonomiplan meldt inn økt behov for ulike type bofellesskap som vil øke foretakets investeringsnivå
betydelig i de kommende årene.
Boligsosial handlingsplan ble vedtatt og stiller forventninger til Boligbygg både med tanke på uttynning, nye
boformer, flere boenheter, bedring av bomiljø og flere tilrettelagte boliger. Dette vil i årene fremover kreve
betydelig økte ressurser til så vel planarbeid som investering.
Forslag til vedtak:

. Årsberetning for 2019 godkjennes. Styret bemerker også i år at vedlikeholdet er underfinansiert
og forfallet øker. Samtidig ser styret med stor bekymring på den slitasjen dette medfører for
både beboere og ansatte i Boligbygg KF som opplever å daglig måtte avvise henvendelser på
vedlikeholds forhold som åpenbart skulle vært utbedret.
. Driftsregnskapet KF avlegges med et regnskapsmessig resultat på kr 0 etter forskriftsmessige
strykninger av budsjettert dekning av tidligere års merforbruk på kr 5 mill. Denne strykningen må
dekkes inn ved kommunestyrets behandling av regnskapet. Merforbruket skyldes i all hovedsak
kostnader i forbindelse med igangsetting av leiligheter ved inn- og utflytting, som styres av
andre enheter i kommunen enn boligforetaket. Styret foreslår at kr 5 mill. dekkes inn med
overføring fra bykassen.
. Investeringsregnskapet avlegges med et merforbruk på kr. 10,6 mill. etter forskriftsmessige
strykninger. Det foreslås at udekket merforbruket i investeringsregnskapet inkludert
strykningen, på til sammen kr 14 mill. dekkes inn ved bruk av ubrukte investeringsmidler fra
tidligere år.
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Vedlegg:
Årsoppgjør med noter (pdf) (http://arsrapport2019.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/26/2020/03/Årsregnskap-2019-Stavanger-boligbygg-KF-signert.pdf)
Revisors beretning (pdf) (http://arsrapport2019.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/26/2020/03/2019-Revisjonsberetning-Stavanger-Bolig-KF_pades-KS-1.pdf)

10.7 IUA Sør-Rogaland
Årsberetning 2019
Innledning

Forurensningslovens § 47 pålegger kommunene å ha beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som ikke
dekkes av privat beredskap. Alle kommuner må delta i interkommunalt samarbeid om beredskap mot akutt
forurensning (forurensningsforskriften § 18A-7). Norge er delt inn i 32 regioner.
Kommunenes myndighet etter § 47 i forurensningsloven er delegert til de interkommunale utvalgene mot akutt
forurensning (IUA). IUA Sør-Rogaland omfatter 18 kommuner. Samarbeidet skal sette deltakerkommunene i stand
til å møte kravene til kommunal beredskap mot akutt forurensning og gi den mest kostnadseffektive beredskapen.
IUA Sør-Rogalands øverste styringsorgan er årsmøtet hvor en representant fra hver deltakerkommune møter.
Årsmøtet beslutter budsjett og planer for kommende periode, og behandler beredskapsstyrets årsrapport,
årsregnskap og revisors beretning.
Beredskapsstyret ivaretar oppgaver for årsmøtet gjennom driftsåret sammen med vertsbrannvesen og
vertskommune. Årsmøtet velger leder og nestleder for beredskapsstyret, styret konstituerer seg selv ut over dette.
Styret skal ha representanter fra Rogaland brann og redning IKS (RBR), Sandnes Havn, Stavangerregionen havn,
Eigersund kommune, samt en fra de sørligste kommunene og en fra de nordligste kommunene.
Stavanger kommune fungerer som vertskommune for IUA og RBR er vertsbrannvesen, og ivaretar den daglige
driften og fungerer som sekretariat for årsmøtet og beredskapsstyret.
IUA Sør-Rogaland har en ansatt i 80 % stilling (ansatt i og lønnes via RBR). IUA disponerer andre mannskaper fra
medlemskommunene ved innsatser og i forbindelse med kurs og opplæring (instruktører). Det har ikke vært
registrert skader, ulykker eller andre uønskede hendelser i tilknytning til IUA sin aktivitet i 2019.
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Oppgaver som ivaretas av vertskommune, vertsbrannvesen og beredskapsstyret:

Utarbeide forslag til årsrapport, budsjett og føre regnskap
Utarbeide og følge opp øvelses- og opplæringsplaner
Rapportere fra utførte øvelser og kurs/opplæring
Planlegge og iverksette utstyrsanskaffelser
Revidere miljørisikoanalyse
Revidere beredskapsplan
Holde oversikt over deltagerkommunenes kompetanse og utstyrsnivå
Utøve operativ innsats der kommuneberedskapen ikke strekker til

Beredskapsstyret
Sammensetning i 2019:
IUA Rolle

Navn

Representant fra

Nils-Erik Haagenrud

Rogaland brann og redning IKS

Ståle Fjellberg

Rogaland brann og redning IKS

Medlem

Svein Oskar Wigestrand

Eigersund kommune

Medlem

Kristian Nomedal

Bjerkreim kommune / Sørfylket

2020

Medlem

Jan Leland

Strand kommune / Ryfylket

2020

Medlem

Odd Bjørn Bekkeheien

Stavangerregionen havnedrift AS

Medlem

Thor Thingbø

Sandnes Havn KF

Leder
Nestleder

På valg

Tabell 10.15

Aktivitet
Beredskapsstyret har hatt 2 møter i løpet av 2019. Mona Svela deltok som sekretær på den første møtet. Stian
Lerseth ble ansatt som IUA-rådgiver (80 %) 1. mai 2019 og deltok som sekretær i desember-møtet.
Beredskapsstyret har bl.a. diskutert og behandlet:

Utarbeidelse av årsrapport
Øvelses- og opplæringsplan 2019-2020
Forberedelser til årsmøte
IUA-personell i kommunene
Øvelsesutvalgets funksjon

Aktiviteter 2019
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Hendelser med akutt forurensning
Det er registrert 45 hendelser knyttet til akutt forurensning i IUA Sør-Rogaland sine deltakerkommuner i 2019. Alle
hendelsene er håndtert lokalt. Informasjonen om disse er hentet fra BRIS og Vision (110-sentralen sitt system).
Dato

Kommune Hva

1/2/2019

Sandnes

1/8/2019

Gravd over rør til tank som ligger over bakken. Lekker olje eller parafin mener innringer,
Stavanger ukjent hva tanken inneholder konkret. Også ukjent mtp mengde. Brannvesen ikke involvert
i hendelsen, videreformidlet melding til Kystverket og de følger opp saken videre.

1/16/2019

Sandnes

Container som inneholder 2 dunker med saltsyre lekker ca 10-20 liter. Etter nærmere
undersøkelse viser det seg at det er snakk om ca 100 liter.

1/22/2019

Gjesdal

Utslipp av illeluktende og ukjent stoff

1/24/2019

Stavanger Olje i veibanen

1/26/2019

Stavanger Coop OBS bygg melder om mindre diesel søl - ingen ressurser involvert

1/29/2019

Sola

Storåna – oppdaget ved Åsedalen. Ved fremkomst, kan ikke lokalisere noe utslipp.

Bensinlekkasje ca 20 liter

2/25/2019 Stavanger Diesel/ oljesøl ut på fjorden.
3/9/2019

Stavanger Oljesøl 200l diesel - Dusavik

3/14/2019 Stavanger Norsea melder om oljeutslipp. Viser seg å være fartøy til kai
3/14/2019 Sola

Lekkasje av tynner innvendig – rom på ca 5x5 m.

olje i sjøen, mistenker at olje kommer fra båt som har sunket tidligere. Har også hatt
3/27/2019 Stavanger Mye
hendelser i 2018 på samme lokalitet.
4/8/2019

Bjerkreim

Diesel lekkasje fra lastebil

4/16/2019 Sola

Oljefilm i strandsnesvågen

4/18/2019 Sandnes

Båtbrann Dalsvågen

4/29/2019 Sandnes

Oljelekkasje fra gravemaskin

4/29/2019 Stavanger 1000 l fat med hydraulikkolje veltet, utslipp av ca 400 liter
5/2/2019

Sandnes

Utslipp fra 7 maskiner ca 200 liter pr maskin- 1400 liter.

5/6/2019

Stavanger Utslipp av ca 50m2 gjødsel.

5/6/2019

Sandnes

Utslipp av ca 700 liter saltsyreløsning

5/10/2019 Sandnes

Hydrolikk lekkasje fra lastebil ca50liter

5/29/2019 Sandnes

Utslipp av ca 20 liter parafin fra Circle K sitt anlegg
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Dato

Kommune Hva

6/10/2019 Strand

Diesel lekkasje i sjø

6/11/2019

Stavanger Olje/ diesels søl på sjø ca 1 km lang stripe

6/21/2019

Hå

Diesellekkasje

6/24/2019 Stavanger Mulig forurensing av diesel på sjø
6/25/2019 Eigersund Lekkasje av hydraulikkolje, både på land og i sjøen.
6/30/2019 Stavanger Observert et stort oljeflak på sjøen
7/3/2019

Sokndal

7/28/2019 Hå

Diesellekkasje i bekk
Oljesøl – små mengder

8/28/2019 Rennesøy Sjekk av forlist fartøy ved Vågholmen, Veste Åmøy.
9/10/2019 -

Melding om oljesøl ved Havnesil

9/13/2019 Stavanger Lensing skøyte - Steinsøy
9/16/2019 Stavanger Lensing skøyte - Steinsøy
9/17/2019

Strand

Dieselsøl i sundet mellom fastlandet og holmen.

9/17/2019

Sola

Lukt fra kanalen, pga noe utslipp av ukjent stoff. Mistenker asfaltarbeid

10/16/2019 Klepp

Utslipp av butylacetater (UN:1123) ca 100 liter

10/16/2019 Sandnes

Melding om oljesøl - Uskakalven

10/17/2019 Stavanger Båt i nød ved Tømmerodden, lenset og berget båten
10/20/2019 Stavanger Utslipp av hydraulikkolje fra MS Bergensfjord
11/2/2019

Hjelmeland Utslipp av fiskeolje – ca900liter

11/23/2019 Sola

Oljeutslipp ved utløpet av foruskanalen

11/26/2019 Rennesøy Melding om oljesøl ved Brimse/Talgje
12/16/2019 Sola

Utslipp av salpetersyre (2031)

12/25/2019 Hå

Diesellekkasje i Håelva

Grunnkurs

Mai 2019 ble det holdt grunnkurs i akutt forurensning for kommunens mannskap. Totalt var det 16 deltakere fra
kommunene og rogaland brann og redning. Kurset gikk over to dager. Dag en gjennomgikk kursdeltakerne blant
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annet ansvar og roller, teori, HMS, utstyr, samband og håndtering av hendelser med akutt forurensning. Dag to var
det praktisk øving i bruk av materialer, kjøring av båt, utlegging av lenser og oppgaver innen strandrensning.

Repetisjonskurs

Det ble i 2018 gjennomført repetisjonsøvelser for kommunenes mannskap i:

Gjesdal
Rennesøy
Bjerkreim
Lund
Time
Randaberg
Sandnes
Hjelmeland

Totalt deltok 71 mannskap. Deltakerne hadde tidligere gjennomført grunnkurs i håndtering av akutt forurensning.
Opplegget startet med en kort repetisjon fra grunnkurset og en gjennomgang av beredskapscontaineren. Deretter
ble det gjennomført en praktisk strandrenseøvelse med spesielt fokus på HMS og ren/skitten sone. Teiglederne fikk
også øvet seg i sin rolle.
Teiglederkurs
Det ble arrangert teiglederkurs i oktober på Mosterøy i samarbeid med Norges Brannskole. Kurset hadde 11
deltakere fra IUA Sør-Rogaland og 4 deltakere fra IUA Vest-Agder. Målet med kurset er å kvalifisere deltakerne til å
kunne fylle rollen som teigleder ved innsats mot akutt forurensning. Kurset omhandler bl.a. organisering og ledelse
av personell, utlegg av lenser og strandrensning.
Strandrensekoordinator kurs
IUA Sør-Rogaland sendte en av brigadesjefene fra RBR på strandrensekoordinatorkurs ved Norges Brannskole i
2018. Målet med kurset er å bidra til en god og effektiv strandrensekoordinator i innsatser mot akutt forurensning.
Kurset har fokus på utarbeidelse av tiltakskort, bruk av kartløsninger, miljøutfordringer, planlegging, metoder,
logistikk og avfallshåndtering.
Kurs i ledelse av aksjoner
IUA-rådgiver deltok på dette kurset. Kurset er rettet mot personell som har eller er tiltenkt en rolle i
aksjonsledelsens stab ved aksjoner mot akutt forurensning. Kurset er også egnet for personell som er tiltenkt
oppgaver som skadestedsledere for å gjøre disse kjent med aksjonsledelsens oppgaver og funksjoner. Kurset
brukte ELS-stabsmetodikk og digitale verktøy tilhørende Kystverket.
Interkommunal lederøvelse (IKLØ)
Hvert 3. år kommer Kystverket for å teste og øve IUA-stab i håndtering av en større hendelse. Høsten 2019
gjennomgikk IUA Sør-Rogaland en 2 dagers øvelse. IKLØ skal vise om den kommunale og interkommunale
beredskapen og samarbeidet med Kystverket fungerer etter forutsetningen i den interkommunale
beredskapsplanen. Øvelsen tar sikte på å trene og motivere ledelsesapparatet i interkommunalt utvalg mot akutt
forurensning (IUA). Kystverket var svært fornøyd med ELS-staben til IUA Sør-Rogaland, og mener staben er godt
rustet til å håndtere en eventuell hendelse.
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Vektaren
RBR sin brannbåt, Vektaren, og det maritime mannskapet utgjør en viktig ressurs for IUA Sør-Rogaland. De har
ansvar for koordinering og vedlikehold av mye av IUA sitt beredskapsutstyr. Mannskapene på Vektaren
gjennomfører flere øvelser, treninger og befaringer knyttet til IUA-utstyr gjennom året. I tillegg trente alle
kasernerte mannskap i RBR på kjøring av arbeidsbåter og utlegg av lenser sammen med mannskapet på Vektaren i
fellesferien.
I følge Vektarens egen logg har båten hatt 16 oppdrag knyttet til IUA, dette inkluderer IUA-øvelse/-kurs eller at
mannskapene selv har øvd på å bruke IUA-utstyret om bord.

Utfordringer og muligheter

IUA Sør-Rogaland har mye gammelt utstyr og/eller utstyr som er beregnet på større aksjoner enn det som er
forventet at IUA skal kunne håndtere. For eksempel begynner flere av arbeids-båtene å bli gamle. Den oransje
mob-båten som ligger i Risavika ble grunnet manglende pålitelighet solgt i desember. Den gule arbeids-båten som
ligger på Jorenholmen begynner også å «trekke på årene».
Kjemikaliekontaineren på liten krokløftbil som står på Stangeland er utdatert, og kjemikaliehenger som står på
Eigersund er ødelagt. Det er en pågående prosess med å erstatte disse med innkjøp av en ny CBRN-flak.
Videre har IUA Sør-Rogaland 3 store Foxtail oljeopptakere som er beregnet på større (statlige) aksjoner. For
øyeblikket er det bare en av disse tre som virker.
Det er en gylden mulighet i 2020 å selge (evt. skrape) de tre Foxtail oljeopptakerne, og kjøpe en mindre
bensindrevet som er mer egnet for kommunale og interkommunale aksjoner. Samt selge den gule «Barracuda»
arbeidsbåten, sette den røde «rørbåten» på henger og bruke investeringsmidler i å anskaffe en ny arbeidsbåt lik en
av de tre tilhørende IUA Indre-Oslofjord. Disse tiltakene vil spare både plass og forenkle vedlikehold.

Årsregnskap og noter

Brutto driftsresultat for 2019 er positivt, på 928 173 kr. Driftsinntektene var 3 491 230 kr og driftsutgiftene var 2 563
057 kr.
Regnskapet føres av Stavanger kommune og blir revidert av Rogaland Revisjon IKS.
Beredskapsstyret foreslår at overskuddet fra 2019 (årsresultat på 1 216 629 kr) settes av til fri egenkapital (fond) for å
kunne dekke uforutsette utgifter ved aksjoner og til investeringer i nytt utstyr. Dette er en målrettet oppsparing til
nødvendige investeringer for å slippe å be deltakerkommunene om mer penger til slike prosjekter.
Beredskapsstyret må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede foretatte
investeringer.
Beredskapsstyret mener at resultatregnskapet og balansen gir et riktig bilde av IUA Sør-Rogalands drift og
finansielle stilling, og at det dermed er grunnlag for fortsatt drift. IUA Sør-Rogaland har positiv egenkapital per
31.12.2019. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets avslutning som har betydning for vurderingen av det
interkommunale samarbeidet.
Beredskapsstyret godkjente årsrapporten i møte 18. februar 2020.
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Vedlegg:
Årsoppgjør med noter (pdf) (http://arsrapport2019.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/26/2020/03/Signert-årsregnskap-IUA.pdf)
Revisors beretning (pdf) (http://arsrapport2019.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/26/2020/03/Revisjonsberetning-IUA-2019_pades-selskap.pdf)
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11 Brukerundersøkelser, statistikk og planer
11.1 Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og er viktige i kommunenes dialog
med brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunen, og
brukernes tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av tjenestetilbudet.
Undersøkelsene tilpasses virksomhetsområdet, men tema som servicenivå, informasjon, brukermedvirkning og
helhetlig vurdering av tjenesten er gjennomgående for en stor del av undersøkelsene. Undersøkelsene følges opp i
den enkelte virksomhet i ettertid og forbedringstiltak blir utarbeidet.
Følgende brukerundersøkelser og spørreundersøkelser er gjennomført i 2019, i henhold til handlings- og
økonomiplan 2019 -2022 (https://hop2019.stavanger.kommune.no/12-statistikk-planer-og-brukerundersokelser/#12-3-brukerundersokelser):
Gjennomførte undersøkelser

Oppvekst og utdanning

Helse og velferd

Bymiljø og
utbygging

Skole 3, 6 og 9. trinn (foresatte)

Stavanger legevakt

VA-tjenester

Skole 7. og 10. trinn (elever)

Praksisplasser for
funksjonshemmede

Barnehage (foresatte)

Korttidsopphold sykehjem

SFO 2. trinn (foresatte)

Flyktningseksjonen

Andre

Ungdomsundersøkelsen
Ikke gjennomførte undersøkelser
Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud

Bofellesskap UH (beboer)

Politisk
sekretariat

Tabell 11.1 Brukerundersøkelser

11.1.1 Gjennomførte undersøkelser

Skole 3.,6. og 9. trinn (foreldre)
Foreldreundersøkelsen er en frivillig undersøkelse som årlig gjennomføres blant foresatte med barn på 3., 6. og 9.
trinn i Stavanger. Høsten 2019 svarte 3900 foreldre på undersøkelsen som tilsvarte en svarprosent på 69.
Resultatene viser at foreldre opplever at elevene trives på skolen, har støttende lærere og at dialogen mellom skole
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og hjem er god. Resultatene fra foreldreundersøkelsen publiseres på Stavanger kommunes hjemmesider.
Resultatene inngår også i Kvalitets- og utviklingsmeldingen som årlig legges fram til behandling i kommunestyret.
Skole 7. og 10. trinn (elever)
Elevundersøkelsen er en årlig, nasjonal undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i
skolen. Svarene analyseres grundig på skole- og kommunenivå, og er en viktig del av Stavanger kommunes system
for kvalitetsvurdering og skoleutvikling. På kommunenivå er resultatene relativt stabile fra år til år. De viser at
elevene trives, opplever mestring og har gode relasjoner til lærere og medelever. Elevene på 10. trinn er generelt
noe mindre tilfredse enn elevene på 7. trinn, for eksempel når det gjelder motivasjon og elevmedvirkning.
Resultater fra undersøkelsen legges fram for kommunestyret i den årlige Kvalitets- og utviklingsmeldingen.
Utdanningsdirektoratet publiserer resultater fra undersøkelsen på kommune- og skolenivå i Skoleporten.
(https://skoleporten.udir.no/)

Barnehage – foreldreundersøkelsen
Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført i perioden 1. november til 20. desember 2019. Stavanger
kommune benytter Utdanningsdirektoratets landsdekkende undersøkelse. Invitasjon til å delta i undersøkelsen ble
sendt ut til over 7.000 foreldre med en svarprosent på 73,6. Stavangerbarnehagene har stabilt gode resultater som
er godt over målkravet på alle ni hovedområder i undersøkelsen. Barnets trivsel er det området hvor foreldre er
mest fornøyd (4,7 av 5 poeng). Generell tilfredshet med tilbudet scorer 4,5 av 5 poeng.
SFO 2. trinn
SFO-tilbudet ble gjennomført i februar/mars 2019, hovedsakelig blant foreldre på 2. trinn. Svarprosenten var 76.
Foreldrenes tilbakemelding var generelt at barna trives på SFO, og at samarbeid med personalet er godt, mens om
lag 10 prosent av foreldrene ønsket et mer variert aktivitetstilbud. Resultatene fra SFO-undersøkelsen ble publisert
på Stavanger kommunes hjemmesider.
Ungdomsundersøkelsen
Ungdomsundersøkelsen ble gjennomført i mars 2019. Resultatene fra undersøkelsen ble offentliggjort i mai på
Stavanger kino, og ble deretter publisert på internett.
Funnene viste at de ﬂeste ungdommene har det veldig bra og er fornøyde med livet sitt. Ni av ti
trives på skolen og har minst én fortrolig venn. De aller ﬂeste har et godt og tillitsfullt forhold til
foreldrene sine. Bare et lite mindretall blir plaget eller mobbet av andre ungdommer. De aller ﬂeste
har tro på fremtiden og har planer om å ta høyere utdanning.
Stavanger legevakt
Legevakten hadde frem til oktober 2019 en automat for live-måling av kundetilfredshet. Denne avtalen ble
avsluttet på grunn av en nedgang i antall respondenter og for å undersøke andre alternativer for å måle
kundetilfredshet og i større grad avdekke potensielle forbedringsområder hos legevakten.
Praksisplasser for funksjonshemmede
I januar/februar 2019 ble det for første gang gjennomført en brukerundersøkelse blant deltakere i tilbudet
praksisplasser for funksjonshemmede (PFF-ordningen). Det ble gjennomført 32 dybdeintervjuer (både
telefonintervjuer og besøksintervjuer) som dannet grunnlag for funnene. Sentrale temaområder var generell trivsel
på jobb, arbeidshverdagen og arbeidsoppgaver, informasjonsﬂyt og kommunikasjon, samt hjelp, støtte og
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samarbeid. Resultatene ble lagt frem for kommunalstyret for levekår i juni 2019 sak 53/19
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/974504?agendaItemId=220697).
Korttidsopphold sykehjem rehabilitering
Undersøkelsen er en forløpsundersøkelse blant brukere som har hatt korttids- eller rehabiliteringsopphold i
sykehjem, og som reiser direkte hjem etter oppholdet. Undersøkelsen kartlegger tilfredsheten med
tjenestetilbudet og overgangen mellom sykehjem og eget hjem. Undersøkelsen ble sendt ut i uke 49 i 2019, og
purring ble sendt i uke 1 2020.
Undersøkelse ble sendt ut i uke 49 2019, purring sendt uke 1 2020. På grunn av at svarperioden strekker seg
gjennom hele januar er det planlagt å avslutte datainnhenting i uke 7 2020.
Flyktningseksjonen – introduksjonsprogrammet
Undersøkelsen ble gjennomført på Johannes læringssenter i desember 2019. Målgruppen for undersøkelsen var
deltakere som har deltatt på introduksjonsprogrammet for flyktninger i mer enn ett år.
Deltakerne er i hovedsak tilfreds med Introduksjonsprogrammet. 82 prosent oppgir at de er helt enig eller litt enig i
påstanden «Alt i alt, er jeg fornøyd med å delta i introduksjonsprogrammet». Resultatene blant yngre deltakere og
de som går på grunnskole er bedre sammenlignet med henholdsvis eldre deltakere og de som går på
norskopplæring. Dette henger til en viss grad sammen med at det i utvalget er en overvekt av yngre deltakere som
går grunnskole, mens det er en overvekt av eldre deltakere på norskopplæringen. Resultatene legges frem for
utvalg for helse og velferd i mars 2020.
Vann og avløpstjenester
Brukerundersøkelse for vann og avløp ble gjennomført i november 2019. Det ble utarbeidet en felles undersøkelse i
samarbeid med andre kommuner, KS og Norsk Vann. Utvalget besto av 500 personer som representerte alle
bydeler i Stavanger, og kartla blant annet abonnenters tilfredshet med hensyn til vannkvalitet og
service. Resultatene viste at abonnentenes helhetsvurdering av vann- og avløpstjenestene var 5,2 på en skala fra 1
til 6 (hvor 6 er best). Brukerundersøkelsen ble lagt frem for utvalg for miljø og utbygging i desember 2019 sak 16/19
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1236737?agendaItemId=223178).

11.1.2 Ikke gjennomførte undersøkelser

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
Brukerundersøkelsen til Ressurssenter for styrket barnehagetilbud gjennomføres i alle kommunale og private
barnehager som mottar tjenester fra ressurssenteret etter Barnehageloven § 19a «Behov for
spesialpedagogisk hjelp» eller § 19g «Behov for tilrettelegging». Undersøkelsen skal kartlegge i hvilken
grad barnehageansatte (virksomhetsleder) i barnehager som mottar hjelp er tilfreds med tjenestene. Ny tid for
gjennomføring av undersøkelsen er 2021.
Bofelleskap utviklingshemmede (beboer)
Stavanger kommune har gjennomført flere pårørendeundersøkelser knyttet til bofelleskapene for mennesker med
utviklingshemning, men ikke blant beboerne. Gjennomføringsmetoden for en beboerundersøkelse vil være
annerledes enn for en pårørendeundersøkelse. Det vil være aktuelt å se på tilsvarende undersøkelser i andre
kommuner samt anbefalinger fra KS. Undersøkelsen er utsatt til 2020.
Boligkontoret
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Boligkontoret ble opprettet i 2016 og har ansvar for behandling av søknader og tildeling av ordinære kommunale
utleieboliger og omsorgsboliger. Boligkontoret er sentralt i kommunens boligsosiale arbeid. Brukerundersøkelsen
vil være ny i Stavanger kommune. Undersøkelsen er utsatt til 2020.
Politisk sekretariat
Formålet med brukerundersøkelsen er å kartlegge tilfredsheten til brukere med politiske verv, eksempelvis med
hensyn til servicenivå og tilrettelegging. Overgang til ny kommune, valg av nye folkevalgte og utvidelse av
ansvarsområdene for spesielt kommunedelsutvalgene har medført endringer for politisk sekretariat. På grunn av
disse endringene er denne undersøkelsen utsatt til 3. tertial 2020.

11.2 Statistikk
11.2.1 Oppvekst og utdanning

Barnehage
Barnehage

2015 2016 2017 2018 20

Barn i barnehage (omregnet til heltidsplasser)
0 - 6 år i alt

7637 7606 7468 7433 74

0 - 3 år kommunale barnehager

1672 1681 1640 1642

0 - 3 år private barnehager

1001 1046 1089 1075 10

3 - 6 år kommunale barnehager

3077 3083 2950 2887 28

3 - 6 år private barnehager

1888 1796 1789 1829

19

480

531

565

552

4

Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (STA), antall barn

38

33

47

45

Spesialpedagogisk hjelp fra ressussenteret, antall barn

335

378

430

429

3

223

147

116

175

1

Helse barn

27

19

20

21

3

Helse familie

72

59

36

75

Søkt inn av barneverntjenesten

27

18

19

23

16

Tilbud til barn med spesielle behov
Styrket barnehagetilbud, antall barn

Barn som har fått innvilget søknad om prioritert barnehageplass
Innvilget søknad om prioritert plass, totalt
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Barnehage

Språklige minoriteter

2015 2016 2017 2018 20

74

51

41

56

Antall barnehager
Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager, fra 2018 3 åpne 72/55 72/55 70/53 66/53 66/
Barnehager adm. lagt under skole
Private barnehager/virksomheter, inkl. 5 åpne barnehager

1

1

1

1

56

58

54

51

2015

2016

2017

2018

5

Tabell 11.2 Barnehage.

Skole
Skole og SFO

Grunnskole
A: Barn skolepliktig alder: 6-15 år

15 745 15 829 16 094 16 309 1

B: Elever i Stavangerskolen, herav:

14 790 15 123 15 248 15 311 1

- Barnetrinn

10 607 10 826 10 896 10 982 10

- Ungdomstrinn
Sum årsverk personale med lederoppgaver
Sum årsverk til undervisning

4 183 4 297 4 352 4 329
117

121

128

135

1 061 1 094

1 127

1 187 12

Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 1 389 1 478 1 523 1 660
Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8

1 177

1 199 1 223

1 138

Skolefritidsordning
Barn i SFO

4 618 4 519 4 613 4 509

Barn i SFO med 100% plass

3 583

3 411 3 406 3 304

Dekningsgrader
Andel elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8

8

8

8

7

Andel elever med spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1

9

10

10

11

Andel elever 1.-4. trinn med plass i kommunal SFO

73

71

72

71

Produktivitet
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Skole og SFO

Lærertetthet i ordinær undervisning

19

19

19

17

Tabell 11.3 Skole og SFO.
Kulturskolen

2015

2016

2017

2018

2019

Netto driftsutgifter pr. deltaker ekskl. korps/kor

8769

9140

9016

8893

8903

Antall elevplasser kulturskolen:

3 548

3 575

3 615

3 652

3 660

96

116

101

99

82

- Kulturkarusellen 1. og 2. trinn

420

465

455

435

435

- Instrumental

1 658

1 650

1 634

1 613

1 611

21

23

27

- Musikkgrupper 0 til 5 år

- Annen musikkopplæring
- Dans

20
905

955

993

1 016

1 015

- Bilde / visuell kunst

89

90

98

101

117

- Drama/teater

170

130

122

173

188

- Samspill/kammermusikk

190

170

190

192

185

Tabell 11.4 Kulturskolen.
Johannes læringssenter

2015

2016

2017

2018

2019

42

60

65

62

53

520

389

409

430

417

Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (1.-7. trinn)

257

335

228

221

198

Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (8.-10. trinn)

54

136

122

77

50

Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæring

750

901

816

783

778

Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring (Innføringssk.)

289

385

326

302

284

657

906

895 1 082 1 023

0

128

Barnehage
Innføringsbarnehagen på Johannes Læringssenter
Barnehager flerspråklige assistenter
Grunnskole

Voksenopplæring
Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år)
Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november)

8

0

0
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Johannes læringssenter

2015

2016

2017

2018

2019

Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger

253

361

320

360

385

93

106

93

96

58

526

576

601

778

399

Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer

15

13

13

13

15

Kvalifiseringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og Cafe Gummien)

44

65

66

48

66

1 052

877

681

690

485

Norskopplæring - nettundervisning

557

592

220

300
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Oppdragsundervisning - eksterne kurs

129

12

75

64

69

Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige voksne over 16 år

233

295

323

337

429

Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige asylsøkere 16-18 år

0

33

8

0

7

Grunnskole norske voksne

0

0

0

0

1

Engelsk voksne på dag - norske og minoritetsspråklige

24

7

12

7

293

Engelsk voksne på kveld - norske og minoritetsspråklige

0

0

33

47

99

Spesialundervisning for voksne

168

167

115

204

179

Fagkonsulent innen syn

129

152

149

156

157

Fagkonsulent innen hørsel

486

466

359

521

427

Rådgiverkontor for hørselshemmede

125

125

108

76

100

15

24

12

11

Antall plasser i mottaksbarnehagen

48

54

54

54

54

Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn)

28

28

28

28

28

Antall timer i gjennomsnitt (8.-10. klassetrinn)

30

30

30

30

30

Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-10. klasse)*

4

4

4

4

4

Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap

300

300

300

300

300

Norskopplæring, INTRO-program fra andre kommuner
Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timer

Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveld

Datahjelp
Kvalitet

Maks. timetall for innvandrere - spor 1-3

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Tabell 11.5 Johannes læringssenter.
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PPT

2015

2016

2017

2018

2019

Antall saker

3052

3226 3335 3409

3193*

Antall nye saker voksne

174

176

233

219

182*

Antall nye saker barn

798

932

911

992

463*

1 073

1 231

1 312

1 185

765*

97

110

120

166

175*

Antall nettverk og konsultasjoner

418

ca. 450

456

463

ca. 450

Antall kurs

76

ca. 80

82

79

Ca. 80

Antall sakkyndige vurderinger
Kvalitet
Antall på venteliste
Tilbud systemarbeid

*
Tall pr 30.06.2019 -Grunnet overgang til nytt system

Tabell 11.6 PPT.
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

2015

2016

2017

2018

Årsverk helsesøster

50,6

53,1

59,2

67,4

6,6

6,55

8,55 10,55

Årsverk psykologer

3

3

3

-

Årsverk Helsestasjonens familiesenter

7

7

7

11

Fødsler

1 763

1 724

Gravide til svangerskapskontroll hos jordmor

1 460 1 402

Årsverk jordmor

1 705 1 606
1 511

1 363

Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer

44 543 45 724 44 460 44 612

Konsultasjoner skolebarn 6-15 år

34 345 39 610 43 554 46 785

Telefonkontakter helsestasjon
Barselgrupper
Antall deltakere i barselgrupper

7 209
154

7 116 6 226 9 660
146

145

160

1 395 1 248

1 375

1 311

Tverrfaglige samarbeidsmøter

471

494

525

644

Helsestasjonens Familiesenter, antall henvendelser

815

850

460

653
249

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

2015

2016

2017

2018

Dekningsgrad hjembesøk nyfødte

80 %

83 %

77 %

83 %

Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine

94 %

93 %

96 %

-

Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine

93 % 91% * 90% *

-

Kvalitet

*
MMR: Nå kreves 2 doser for å få betegnelsen "fullvaksinert", mot 1 dose tidligere

Tabell 11.7 Helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Barn og unge
Bydelshus og fritidsklubber

%Andel andel
Andel
barn
%-andel
Bydel/
Sum og unge barn og
Sum barn og barn
senter/ besøkende (0-25 år) unge besøkende unge
og
aktivitet
2018
2019
(0-25
2018 2018
år) 2019 unge
2019

Øyahuset

Hundvåg

38 501

15 569

40

38 707 16 440

42,5

Midjord bydelshus

Storhaug

25 018

10 809

43

23 541 10 548

44,8

Kyviken- Storhaug

Bydekkende

2 475

2 475

100

3 242

3 242

100

Madla

78 500

25 174

32

76 732

24 119

31

Kvernevik

31 780

20 610

65

31 479

16 469

52

Tasta

38 884

17 196

44

40 368

16 829

42

Tjensvoll bydelshus

Tjensvoll

31 213

11 158

36

31 566

12 384

39

Fritid PUH*

Tjensvoll

8 499

1 271

15

8 627

1 328

15

Bekkefaret bydelshus

Hillevåg

41 430

14 919

36

48 694 16 049

33

Gausel bydelshus

Gausel

36 396

24 636

68

39 350

25 126

64

Sentrum

52 743

50 232

95

50 000 42 500

85

Musikktjenesten for ungdom Bydekkende

3 938

3 938

100

3 740

3 740

100

731

731

100

1 431

1 431

100

362 373

197 361

55

397 477 190 205

48

Madla bydelshus
Kvernevik bydelshus
Tasta bydelshus

Metropolis
Bakgården
Sum besøkende

Bydekkende
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Tabell 11.8 Bydelshus og fritidsklubber.
Fiks Ferigge ferie (FFF)

Sum
Sum
Sum
Sum
Sum
besøkende besøkende besøkende besøkende besøkende
2015
2016
2017
2018
2019

Sommeraktiviteter
Ferieklubb

567

543

498

646

810

Sommerleir Vier

175

177

146

91

132

Ungdomsleir Vier*

42

44

39

45

-

Sommerbonanza

-

-

-

84

146

Sommerleir Lundsvågen

144

148

150

150

138

Sum besøkende Fiks Ferigge Ferie

928

912

833

1 016

1 226

*
*I 2019 ble det ikke tilbudt ungdomsleir på Vier

Tabell 11.9 Fiks Ferigge Ferie.
Barneverntjenesten

2015 2016 2017

Alle barn med tiltak

880

927 980 1 062 1 073

- med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12.

431

441

611

699

733

- med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12.

449

486 369

363

345

Nye meldinger

1 019

1 161 1 078 1 252 1 190

Henleggelsesprosent meldinger
Nye undersøkelsessaker
Henleggelsesprosent for undersøkelser

0

0

806 1 050 1 010 1 042

1 156

1

0

2019

0

1

0

2018

1

1

60

396 400

450

462

Nye barn med vedtak om tiltak

397

Antall Fylkesnemndsaker

50

32

34

51

21

Antall Midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda

22

17

45

45

29

4 % 12 %

11 %

6%

Kvalitet
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse
Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda

2%

100 % 81 % 92 % 100 % 100 %
251

Barneverntjenesten

2015 2016 2017

2018

2019

Medhold saker i fylkesnemnda

86 % 78 % 94 %

96 % 86 %

Fordeling etter sakstype pr. 31.12.
Barn som får hjelpetiltak i hjemmet, (KOSTRA 251)

49 % 48 % 62 % 66 % 68 %

Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252)

51 % 52 % 38 %

34 %

32 %

2018

2019

Tabell 11.10 Barneverntjenesten.

11.2.2 Helse og velferd
Helse- og sosialkontor

2015

2016 2017

Bestillerfunksjon
Antall klager til kommunal klagenemd /formannskapet

28

9

2

2

0

Antall klager Fylkesmannen/Helsetilsynet i Rogaland

22

20

21

12

26

2015

2016

2017

2018

2019

Ordinær kommunal bolig

34

25

35

74

101

Bolig for personer med ruslidelser Rehabiliteringsseksjonen

64

32

26

31

38

Bofellesskap PUH

57

72

68

68

*

Bofellesskap psykiske lidelser

50

44

39

41

39

Bofellesskap rus og psykiske lidelser

11

7

5

7

5

Bofellesskap fysisk funksjonshemming

12

11

8

5

3

Omsorgsbolig med innskudd/BBL

19

18

29

30

23

Omsorgsbolig uten innskudd

13

6

13

12

15

Dagsenter puh

7

8

6

8

8

Dagsenter funksjonshemmede

2

1

1

7

7

85

92

99

82

94

Tabell 11.11 Helse- og sosialkontor.
Behovsdekning

Ventelister

Brukerstyrte tjenester
Antall personer med omsorgslønn

252

Behovsdekning

Antall personer med personlig assistent

2015

2016

2017

2018

2019

39

60

71

75

81

395

343

338

399

262

Koordineringsfunksjon
Antall innvilget individuell plan (IP)
Samhandlingsreform
Snitt antall utskr.klare pasienter SUS> 1 dag (tom 2011)
Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012)

1 748 1 454 1 443 2 668 2 061

*
* Per 31.12.19 pågår en kartlegging for å kvalitetssikre tall.

Tabell 11.12 Behovsdekning.
Helsehuset

2016 2017

2018 2019

Antall tilbud om hjemmebesøk til innbyggere 80 år

401

392

Andel som takket ja til hjemmebesøk

75 % 72 %

67 % 66 %

Antall brev utsendt om informasjonsbrev for 75-åringer

608 688

700

834

Andel deltakere, informasjonsdag for 75-åringer

20 % 15 %

15 %

12 %

Forebyggende hjemmebesøk
425

407

Sykepleieklinikken
Antall brukere ved sykepleieklinikken

165

189

202

na

Voksne - antall hendvendelser

194

162

325

335

Voksne - antall tilbud

103

na

194

210

Voksne - antall avslag

64

na

131

125

560

682

618

607

1 300

840

Psykologtjenesten

Frisklivssentralen
Antall deltakere
Publikumsforedrag
Antall deltakere
Avdeling velferdsteknologi
253

Helsehuset

2016 2017

Antall innbyggere som har tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger

24

2018 2019

na

95

180

56

87

81

2

2

1

Antall brukere med mobil trygghetsalarm

34

12

7

Antall besøkende på demonstrasjonsarenaen

190

630

*

Antall brukere med Dosecan

23

*

Antall brukere med dørsensor

3

6

Antall brukere med medisindispenser
Antall brukere med nattkamera

*
*Tall ikke tilgjengelige

Tabell 11.13 Helsehuset.
Alders- og sykehjem

2015 2016 2017 2018

Antall sykehjemsplasser pr 31.12.

963 953 953 974

Andel sykehjem korttid

20 % 22 % 22 % 22 %

Antall rehabiliteringsplasser totalt inkl Spania

41

34

34

34

Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre

177

177

177 147

Antall dagsenterplasser

245 223 223 223

Kvalitet
Andel plasser i enerom*

95 % 95 % 95 % 98 %

Service (pr. 31.12)
Antall aktuelle søkere til:
sykehjem langtid, inkl rus, demens

61

47

74

62

sykehjem korttid/veksel, ikke rehab, Spania, lindrende

59

59

55

49

dagsenter eldre, inkl økning av dager

25

16

23

48

aldershjem og bofellesskap eldre

26

22

25

23

*
*Grunnet oppdaterte beregninger avviker prosentandel fra foregående årsrapportering.
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Tabell 11.14 Alders- og sykehjem.
Hjemmebaserte tjenester

2015

2016

2017

2018

2019

747

728

695

722

840

Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.12

1 202

1 128

1 144

1 094

1 131

Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.12

1 440

1 554

1 696

1 626

1 701

Antall oppdrag nattjenesten

39 491 37 254 33 792 36 685 32 765

Antall mottakere bare hjemmehjelp pr 31.12

Antall omsorgsboliger

378

364

360

350

353

Antall bofellesskap

427

430

426

408

410

BOA Psykisk helse

2017

2018

2019

Antall bofellesskap

17

14

18

Antall boenheter

171

166

171

Antall tildelinger i bofellesskap

19

16

22

Antall brukere på venteliste til plass i bofellesskap per 31.12

39

48

44

BOA Nord og Sør

2017

2018

2019

Antall bofellesskap

22

27

29

Antall boenheter

159

177

172

Antall tildelinger i bofellesskap

0

3

2

Antall brukere på venteliste til plass i bofellesskap per 31.12

68

68

*

Tabell 11.15 Hjemmebaserte tjenester.

Tabell 11.16 BOA Psykisk helse.

*
* Per 31.12.19 pågår en kartlegging for å kvalitetssikre tall.

Tabell 11.17 BOA Nord og Sør.
Fysio- og ergoterapitjenesten

Antall årsverk

2015

2016

2017

2018

2019

Ant. årsverk ergoterapi

19,4

22,2

19,2

26,65

33,4
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Fysio- og ergoterapitjenesten

Ant årsverk fysioterapi

41,7

42

47,15

45,7

55,1

Ant. årsverk fysioterapi m/driftsavtale*

55

55

57

56

56

Ant. pasienter 0 - 17 år

1

0

1

0

0

Ant. pasienter 18 - 66 år

17

10

6

4

2

Ant. pasienter 67 - 79 år

23

7

5

3

0

Ant. pasienter >80 år

35

8

3

4

5

I alt

76

25

15

11

7

Ant. pasienter 0 - 17 år

215

249

207

217

270

Ant. pasienter 8 - 66 år

197

186

227

249

227

Ant. pasienter 67 - 79 år

117

102

124

121

141

Ant. pasienter >80 år

130

107

143

123

124

I alt

659

644

701

710

762

Ant. pasienter 0 - 17 år

0

11

3

59

12

Ant. pasienter 18 - 66 år

37

64

53

65

83

Ant. pasienter 67 - 79 år

125

149

188

226

241

Ant. pasienter >80 år

317

438

499

496

523

I alt

479

662

743

846

859

Ant. pasienter 0 - 17 år

640

648

667

702

670

Ant. pasienter 18 - 66 år

201

189

196

254

290

Ant. pasienter 67 - 79 år

161

155

169

191

256

Ant. pasienter >80 år

204

227

216

221

259

1 206

1 219

1 248

1 368

1 475

Antall pasienter
Kommunal ergoterapi i institusjon

Kommunal ergoterapi utenfor institusjon

Kommunal fysioterapi i institusjon

Kommunal fysioterapi utenfor institusjon

I alt

256

Fysio- og ergoterapitjenesten

Privat fysioterapi med kommunal avtale
Ant. pasienter 0 - 17 år *

1 019

1 146

1 129

1 202

869

Ant. pasienter 18 - 66 år *

5 774

5 870

5 754

5 871

6 188

Ant. pasienter 67 - 79 år *

1 869

1 946

1 926

1 900 2 064

667

762

709

9 329

9 724

9 518

435

261

317

380

344

2 418

2 226

2 041

2 344

2 343

Konsultasjoner i virksomheten

6 255 6 906

6 596

7 682 8 335

Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem)

11 495 11 534 11 855 13 065 13 738

Ant. pasienter >80 år *
I alt

588

722

9 561 9 843

Antall konsultasjoner
Kommunal ergoterapi
Konsultasjoner i virksomhetens lokaler
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem)
Kommunal fysioterapi

Privat fysioterapi med kommunal avtale
Konsultasjoner i fysioterapeutens lokaler
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, i brukers hjem)

159 208 153 785 148 091 138 297 153 195
7 216

4 752 4 858

7 123 3 465

*
* 54 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2015
* 49,7 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2016
* 56,7 av 57,7 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2017
* 56 av 56,4 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2018
* 52 av 56,5 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2019

Tabell 11.18 Fysio- og ergoterapitjenesten.
Tekniske hjemmetjenester

2015

2016

2017

2018

2019

Utleverte hjelpemidler, korttidslager

2 809

4 028

4 827

5 098

5 312

Utleverte hjelpemidler , hjelpemiddelsentralen

17 417

14 985

18 799

19 318

22 109
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Tekniske hjemmetjenester

2015

2016

2017

2018

2019

Innhentede hjelpemidler, korttidslager

2 964

3 695

4 071

4 797

5 128

Innhentede hjelpemidler, hjelpemiddelsentralen

6 340

6 580

6 877

7 543

7 068

Uleverte alarmer

458

548

1 980

657

628

Innhentede alarmer

461

556

1 929

594

576

Reparasjoner korttidslager

765

1 578

2 065

2 232

2 539

Betjente brukere, korttidslager

3 895

3 988

4 552

4 257

4 330

Betjente brukere, hjelpemiddelsentralen

2 743

2 700

2 656

2 709

2 997

872

868

813

806

841

Nye brukere, hjelpemiddelsentralen

Tabell 11.19 Tekniske hjemmetjenester.
Rehabiliteringsseksjonen

Botiltak

Antall plasser

2015 2016

2017

2018

2019

M100

Belegg

9 80 % 67 % 40 %

40 %

50 %

No 1

Belegg

10

95 % 78 %

85 %

90 %

54 %

L47

Belegg

14

55 % 57 % 50 %

60 %

40 %

Opp og lev

Belegg

4 100 % 25 % 50 %

50 %

90 %

Småhusene

Belegg

7

71 % 90 %

90 %

90 %

Musegaten 98

Belegg

7

83 % 100 % 100 % 100 %

I alt

51

Helsetjenester
Helsestasjon for rus

Antall brukere
Antall konsultasjoner

Værested/stuetilbud

265

269

343

335

405

2 615 3 041 3 821 3 946 4 529

Antall henvendelser

7 598 7 574

7 128

7 175

Tabell 11.20 Rehabiliteringsseksjonen.
Dagsenter og avlastning

Dagtilbud
Antall plasser på dagsentrene

2015 2016 2017 2018 2019
59

62

70

79

69
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Dagsenter og avlastning

Antall brukere av dagsentrene

86

87

95

93

101

Antall brukere som har plass 5 dager i uken

17

17

21

16

25

Antall brukere med SFA (skolefriavlastning)

17

24

21

17

17

Antall brukere med SFA i ferier

17

25

22

15

10

Antall plasser i avlastningsbolig

25

21

21

22

22

Antall brukere av avlastningsplassene

114

101

107

104

105

Antall kriseplasser

4

4

4

4

4

Antall familier med FPA (foresatt styrt personlig assistent)

9

0

0

0

0

Antall brukere med AVF (avlastningsturer)

6

5

4

6

6

Antall plasser i institusjon. Madla barne- og ungdomsboliger

13

13

13

18

18

Antall plasser i bofellesskap.

11

20

20

18

11

Avlastning

Bolig

Tabell 11.21 Dagsenter og avlastning.
Boligkontoret

2017 2018

Antall tildelte boliger, ekskl. bytter

332

278

Antall utkastelser

20

26

Antall utbetalte startlån

114

128

Antall husstander som har kjøpt eller refinansiert bolig ved hjelp av startlån og ev. tilskudd til etablering

114

128

Gjennomsnittlig antall husstander som mottok bostøtte fra Husbanken per måned

2 408 2 420

Utbetalt bostøtte fra Husbanken (i mill. kr)

83

85

Gjennomsnittlig antall husstander som mottok kommunal bostøtte per måned

92

98

Utbetalt kommunal bostøtte (i mill. kr)

3,0

2,7

Tabell 11.22 Boligkontoret.
OBS-teamet

Antall brukere med oppfølging per 31.12

2017

2018

2019

95

79

71

259

OBS-teamet

2017

2018

2019

Antall nye brukere i løpet av året

25

18

21

Antall brukere som har avsluttet oppfølging i løpet av året

26

28

27

Tabell 11.23 OBS-teamet.
Nav-kontor

Sosialtjenesten

2015 2016 2017

2018 2019

Mottakere av sosialhjelp

3 387 3 843 3 931 3 864 3 719

- Andel under 25 år

24

24

23

22

22

- Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold

30

30

35

40

39

- Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 mnd. siste år)

40

40

39

38

39

Nyregistrerte i løpet av året

601

768 906*

832

641

Stønadsmottakere i % av befolkning

3

3

3

3

3

Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto)

165

193

196

197

196

Rusvern: Antall brukere dekning av priv institusjon/reise

121

94

87

62

54

Rusvern: Utbetalt (mill kr) dekning av priv institusjon/reise

8

6

4

3

3

Midlertidig bolig, utbetalt (mill kr)

9

8

4,7

7,1

9,7

Midlertidig bolig, antall brukere

262

222

184

203

242

Antall unge u/25 år på hospits

27

20

28

21

30

Klagesaker om sosialhjelp oversendt fylkesmannen

94

109

86

83

65

Klagesaker om sosialhjelp avgjort av fylkesmannen

101

96

116

103

45

Andel klagesaker sosialhjelp med medhold

79

90

94

10

10

9

Kvalitet

87

Service
Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp

8

9

2017 2018

2019

Tabell 11.24 Nav-kontor.
Arbeidstreningsseksjonen

Tiltaksplasser - søknader

2015 2016

112

121

132

101

132
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Arbeidstreningsseksjonen

2015 2016

2017 2018

2019

Gruppetiltakene (fordeling av deltakere i 4 arbeidsgrupper)

45 % 47 % 20 % 34 %

43 %

Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)

13 % 14 % 23 %

15 %

9%

22 % 24 %

12 %

JobbSats
START

43 % 39 % 35 %

27 %

36 %

Tiltaksplasser antall

219

222

204

178

186

Gruppetiltakene (fordeling av deltakere i 4 arbeidsgrupper)

41 % 37 %

27 %

37 %

37 %

11 %

15 %

11 %

START

32 % 29 % 28 % 23 %

33 %

Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)

26 % 33 % 32 % 25 % 20 %

JobbSats (nytt tiltak fom mai 2017)

Resultat/ Sluttstatus:

118

103

82

94

102

Jobb

14 % 15 % 20 %

14 % 20 %

Skole

7%

6%

11 %

10 %

10 %

Statlig ytelse (uføretrygd, arbeidsavklaringspenger)

19 %

9%

3%

3%

7%

Arbeidsmarkedstiltak

8 % 22 %

17 % 20 %

17 %

Avklart og tilbakeført NAV

37 % 33 % 38 %

41 %

37 %

Overført annet tiltak i Arbeidstreningsseksjonen

14 % 16 %

12 %

9%

10 %

Tabell 11.25 Arbeidstreningsseksjonen.
Jobbverksted

2015

2016

2017

2018

2019

Antall henviste

167

268

414

399

399

72

116

94

99

118

195

298

403

345

Jobb

39 %

29 %

20 %

20 %

22 %

Skole

18 %

14 %

10 %

14 %

11 %

Statlig ytelse (dagpenger/AAP)

0%

0%

4%

1%

2%

Arbeidsmarkedstiltak

8%

22 %

14 %

17 %

16 %

Henvist, ikke møtt, avsluttet punktinnsats
Antall deltakere
Avsluttet Status
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Jobbverksted

2015

2016

2017

2018

2019

Videreført annet tiltak Arbeidstreningsseksjonen

3%

4%

4%

5%

3%

Annet. bl.a flyttet

4%

2%

9%

0%

0%

Tilbakeført innsøkende instans (NAV)

28 %

29 %

30 %

9%

14 %

Fremdeles i tiltak

5%

9%

9%

8%

5%

Tabell 11.26 Jobbverksted.
Praksisplasser for funksjonshemmede

2015 2016 2017 2018 2019

Antall personer med PFF - avtale pr 31.12

42

60

Antall henvendelser
Søkt VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet
Innvilget VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet

58

69

83

19

31

33

1

0

0

1

4

13

13

13

14

17

Tabell 11.27 Praksiskplasser for funksjonshemmede.
Flyktningseksjonen

Mottak

2015

2016

2017

2018

2019

Vedtak om mottak

120

370

285

140

120

- Derav enslige mindreårige

20

80

25

9

6

Mottak

136

355

279

136

117

- Derav enslige mindreårige

20

61

25

5

7

Antall tildelte kommunale boliger

41

70

70

52

42

Antall personer som har skaffet bolig selv

28

42

25

19

3

Tabell 11.28 Flyktningseksjonen.
Krisesenteret

2015

2016

2017

2018

2019

Kvinnelige beboere

161

207

153

197

205

Mannlige beboere

28

26

25

33

34

Barn

122

140

126

148

94

3 520

4 350

3 714

4 011

3 120

Overnattingsdøgn kvinnelige beboere
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Krisesenteret

2015

2016

2017

2018

2019

Overnattingsdøgn mannlige beboere

1 603

501

316

809

778

3 333

3 042

3 367

3 856

1 923

488

816

1 067

935

998

Overnattingsdøgn ubesvart kjønn

164

Overnattingsdøgn barn
Dagbrukere

Tabell 11.29 Krisesenteret.
Stavanger legevakt

2015

2016

2017

2018

2019

Konsultasjoner totalt

42 890

42 651

35 201

45 970

55 960

1 924

3 105

Oppdrag legevaktbil
Sykebesøk
Psykiatrisk sykepleier, antall henvendelser
Voldtektsaker

1 460

1 600

969

993

278

380

520

585

557

401

93

92

156

153

177

89 586

108 629

110 683

120 140

Legevaktsentral telefonbesvarelser
Kvalitet
Klagesaker legevakten totalt

64

40

28

70

80

Tilsynssaker fra Helsetilsynet

18

2

11

12

12

Tabell 11.30 Stavanger legevakt.

11.2.3 By- og samfunnsplanlegging
By- og samfunnsplanlegging

2015

2016

2017 2018 2019

Journalførte saker INN

12 869 10 699 9 380 8 077 8047

Journalførte saker UT

11 210

Journalførte saker INN Byplan fram til 2017, Byutvikling fra 2018

1 643

962

1 147 1 489 1 632

Journalførte saker UT Byplan fram til 2017, Byutvikling fra 2018

1 093

793

833

8 753 7 691 7 471

7171

582

488

Tabell 11.31 By- og samfunnsplanlegging.
Byggesak

2015

2016

2017

2018

2019

Antall mottatte byggesaker

2088

1293

1359

1476

1772
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Byggesak

2015

2016

2017

2018

2019

Saker behandlet i kommunalstyret

60

63

47

24

19

Tilsyn

376

288

351

266

193

Midlertidige brukstillatelser

211

188

161

140

164

Ferdigattester

859

881

841

971

927

Antall boliger igangsatt

501

357

447

539

653

Antall boliger fullført

1 149

392

371

420

543

26

31

53

35

29

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker

Tabell 11.32 Byggesak.
Antall forløp
(stk)

Gjennomsnitt
saksbehandlingstid (dager)

Lovpålagte tidsfrister
(dager)

12 uker med foretak

180

55

84

12 uker uten foretak

143

58

84

3 uker med foretak

276

23

21

3 uker uten foretak

461

24

21

Søknad om dispensasjon

58

45

84

Søknad om endring av tillatelse 3-uker

80

27

21

Søknad om endring av tillatelse 12-uker

31

60

84

Søknad om ferdigattest

895

12

21

Søknad om igangsettingstillatelse

221

12

21

Søknad om midlertidig brukstillatelse

116

15

21

Ramme 12 uker

175

58

84

Ramme 3 uker

32

44

84

Klage i byggesak

37

79

84

Saksbehandlingstid byggesaker

Tabell 11.33 Saksbehandlingstid byggesak.

11.2.4 Bymiljø og utbygging
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Renovasjon
Renovasjon

Enhet

2015

2016

2017

2018

2019

Årsverk

Antall

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Papir, papp

Tonn

6934

6078

6125

5512

5905

Glass

Tonn

1 238

1 159

1 060

916

890

Farlig avfall

Tonn

529

531

574

568

602

Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall)

Tonn

13 594

14 109

Plast (emballasje)

Tonn

725

658

746

867

2 622

Metaller

Tonn

1 996

1 885

1 841

1 787

2 312

Elektrisk/elektronisk (EE-)avfall

Tonn

2 804

2 350

2 374

2 453

2 516

Tøy og tekstiler

Tonn

934

898

957

993

941

Trevirke

Tonn

5 038

4 947

5 035

4 664

4 912

Gips

Tonn

478

461

524

480

521

Bildekk

Tonn

0

21

7

3

3

Grovavfall til materialgjenvinning

Tonn

255

269

406

333

377

Rene masser

Tonn

1 414

1 544

1 438

1 438

Inerte gjenstander og byggevarer

Tonn

1 794

1 780

1 687

1 875

Asfalt

Tonn

39

19

22

27

Fritidsbåter

Tonn

6

8

Sum gjenvunnet husholdningsavfall

Tonn 34 525

36 613 34 742 35 169 37 810

Sum restavfall (forbrenning m/energiutnyttelse)

Tonn 20 649

19 896 19 654 19 053 17 902

Sum innsamlet husholdningsavfall

Tonn

Andel gjenvunnet husholdningsavfall >60

11 750 13 440 12 659

55 174 56 509 54 396 54 222 57 767

% 0,63 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 0,66 %

Tabell 11.34 Renovasjon.

Stavanger eiendom
Stavanger eiendom
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Stavanger eiendom

Prosjektering bygg

2015

2016

2017

2018

Ferdigstilte bygg

mill. kr

358

463

661

419

Ferdigstilte selvbyggerboliger

antall

19

0

N/A

N/A

Anbudsåpninger

antall

50

42

91

71

Innleverte enkeltanbud

antall

275

194

344
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2015

2016

2017*

2018

Forvaltning av eiendommer
Skoler

Ant / bta. m²

46/249257

46/254921

50/263891

50/265711 50

Helsebygg

Ant / bta. m²

38/100440

38/100440

44/79996

44/81569

44

Boliger

Ant / bta. m² 2577/167445 2586/168000

45/2691

45/2691

4

Idrettsbygg

Ant / bta. m²

33/62935

34/65935

32/65599

33/70444

33

Kultur- og fritidsbygg

Ant / bta. m²

38/27102

38/27102

38/43687

38/45951

38

Barnehager

Ant / bta. m²

79/61716

81/64273

77/62164

77/62314

78

Kontor- og foretningsbygg

Ant / bta. m²

22/73009

21/71000

17/40615

17/40615

17

Beredskapsbygg

Ant / bta. m²

23/25000

23/25000

22/24000

Andre bygg og grunneiendommer Ant / bta. m²

220/22000

Sum

22/24000 22/

220/22000 220/22000 220/22000 220/

Ant / bta. m² 3076/788904 3087/798671 545/604643 546/615295 547/

Tabell 11.35 Stavanger eiendom.

Park og vei
Park og vei

2015

2016

2017

2018

2019

Park og idrett, totalt i dekar

13 950

14 223

14 762

14 850

19 423

Vei, totalt i dekar

2 558

2 577

2 577

2 577

*

Vedlikeholdsarealer

Vei. totalt i km

643

Vedlikehold av kommunale plasser og veier
Slaghull lappet

1 166

1 210

1 292

1 321

911
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Park og vei

2015

2016

2017

2018

2019

168

115

170

77

173

Gatesluk tømt

3 291

3 710

3 576

2 095

2 611

Skilt reparert

663

410

853

628

1 058

Sand/slam fra sluk

566

665

568

477

387

Gaterenhold ink sykkelruter

644

661

836

423

737

Gatemiljø reparasjoner

1902

1045

NA

777

1296

23 833 23 833

14

27 106

Nye skilt oppsatt

Kvalitet
Gatelys

20 284

Sluk, tømming

550

754

754

754

754

Gaterenhold

80

53

53

53

53

Dekke - reasfaltering (asfaltprogram)

52 666 54 740 38 772 52 330 48 650

Service
Gravemeldinger

584

586

643

524

744

Gemini meldinger behandlet av Park og vei- vei

1431

651

785

711

848

Gemini meldinger behandlet av NIS

2535

1541

2338

1977

1677

167

195

169

294

387

229

316

329

Gemini meldinger behandlet av fagavd sykkel
Gemini meldinger behandlet av NIS sykkel

*
* Måles ikke lenger

Tabell 11.36 Park og vei.
Parker, friområder, utomhus- og idrettsanlegg, antall

2015

2016

2017

2018

2019

7

25

21

35

38

2

2

2

2

2

2

4

1

2

Nyanlegg turveier (m)

36

1 885

915

1 000

0

Nye nærmiljøanlegg

1

9

2

0

1

Sikrede lekeplasser
Totalrehabiliterte lekeplasser
Andre nye lekeplasser til vedlikehold
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Parker, friområder, utomhus- og idrettsanlegg, antall

Blomster plantet ut i Stavanger
Botanisk hage, omviste personer
Stavanger friluftssenter, besøkende personer*
Plantekar og ampler

2015

2016

2017

2018

2019

39 495 25 900 14 107 24 875

27 040

625

775

651

476

674

2 889

1 491

584

626

1 697

158

165

150

180

150

Tabell 11.37 Parker.
Type anlegg, område eller utstyr

2015 2016 2017 2018 2019

Barnehager

Antall

78

75

79

76

77

Skoler

Antall

47

46

45

47

47

Alders- og sykehjem, bofellesskap

Antall

77

77

81

88

88

Idrettsparker

Antall

11

11

11

11

11

Fotballbaner gress større enn 45x 90

Antall

3

2

2

2

2

Fotballbaner grus 60 x 100

Antall

9

4

4

4

2

Fotballbaner grus 45 x 90 eller mindre

Antall

12

14

14

13

13

Fotballbaner kunstgress 45 x 90

Antall

24

25

25

25

27

Fotballbaner kunstgressbaner mindre enn 45 x 90

Antall

7

7

7

8

8

Naturvernområder

Antall

9

9

8

9

9

Ballbinger

Antall

35

35

35

22

23

Skateanlegg

Antall

12

13

13

13

Balløkker

Antall

122

136

200

145

141

Sandvolley-baner

Antall

23

23

25

23

29

Idrettsutstyr

Antall 1 205 1 254 1 372 1 340

675

Lekeplass-utstyr

Antall 2 519 2 535 1 748 1 731 1 621

Lekeplasser

Antall

269

269

283

284

288

Busker og blomsterfelt

Mengde-dekar

361

354

373

373

373

Gras bakke, slått 1 gang/år gras fjernet

Mengde-dekar

390

496

613

491

NA

Grasbakke slått 2 ganger/år, gras ikke fjernet

Mengde-dekar

595

772

1116 1319

NA
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Type anlegg, område eller utstyr

2015 2016 2017 2018 2019

Grasbakke, utleid og beitet

Mengde-dekar

734 690

NA

Plen

Mengde-dekar 1 443 1 291 1 201 1 224

774

Skogsdekket mark

Mengde-dekar 6 584 6 141 6 570 6 572 6 542

Sandbasseng/ sandkasser

Mengde-dekar

Anlegg og områder totalt

875

84

792

95

84

84

64

Antall 1 488 1 746 1 904 1 934 1 963

Tabell 11.38 Anlegg, område eller utstyr.
2017

2018

2019

133 722

142 287

226 080

Randabergveien syklende

209 600

305 614

311 839

Tjensvollkysset syklende

255 795

270 674

300 709

Sørmarka syklende

262 194

247 570

295 939

Stokkavatnet gående

187 549

164 362

161 207

Mosvatnet gående

445 544

432 786

485 050

Godalen gående*

112 212

127 807

52 513

1 608 633

1 693 118

1 835 356

Forus Vest syklende

Totalt

*
* Feil på måler etter juni 2019

Tabell 11.39 Syklende og gående.

Idrett
Idrett

Besøk idrettshaller og anlegg
Gautesete idrettshall
Hetlandshallen
Hundvåghallen A
Hundvåghallen B nye
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Idrett

Kvernevikhallen
Stavanger idrettshall
Stavanger svømmehall
Hundvåg svømmehall
Kvernevik svømmehall
Stavanger svømmestadion Gamlingen
Stavanger turnhall
Tastahallen
Tastavarden fjellhall
Tastarustå idrettshall
Storhaug idrettshall
Sum
Tilskudd
Driftstilskudd til idrettslag, kr
Medlemmer i idrettsorganisasjoner til og med 25 år, kr
Tilskudd i kroner per medlem tom. 25 år, kr

*
*Stavanger svømmehall har hatt lavere publikumstall sammenlignet med 2016 da hallen oftere brukes av skoler for å nå

Tabell 11.40 Idrett.

Vann og avløp
Vann og avløp

Enhet Mål 2015
Antall årsverk

pr 31.12

52

Vannledning-lengde

km

657

Spillvannsledning-lengde

km

341
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Vann og avløp

Fellesavløpsledning-lengde

km

250

Avløpspumpestasjoner

antall

104

Trykkøkningsstasjoner (vann)

antall

10

Regnværsoverløp

antall

30

Kunde/service

2015

Pålegg om utbedring av private anlegg

antall

14

Vannmålere i drift

antall

3 187 3

Utskifting av vannmåler

antall 320

383

Antall slamavskillere i drift, totalt

antall

1 828

Antall slamavskillere med private utslipp

antall

720

Tilsyn, jf Plan- og Bygningsloven

antall

Vaktutrykninger inkl. stasjonsdrift

antall

769

Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak)

antall <90

87

Brukerundersøkelse vann - helhet

Score 1-6 4,7

5,2

Brukerundersøkelse avløp - helhet

Score 1-6 4,7

5,1

6

Produksjon - vann
Driftsutgifter pr. innbygger (ikke prisjustert eller justert for 100 % selvkost)

11

2015
kr/ innb

731

Driftsutgift pr innbygger- overføring IVAR (ikke prisjustert eller justert for 100 % selvkost) kr/ innb

297

Vannkjøp IVAR - mengde

mill/m³ 17,1

18

Døgnforbruk pr. innbygger

l/døgn

371

Fornyelse vannl. (inv. og drift)

m

4 311 5

Fornyelsestakt (san./tot.)

0/00

10

6,6

Vannledningsbrudd hovedledninger

antall <65

60

Spyling vannledninger inkl. nyanlegg ved rep.

km

23

27,3

Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli)

God God

Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge)

God God

Antall vannmålere i drift på off. nett

antall

67
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Vann og avløp

Antall utbedrede stikkledninger i off. vei

antall

55

Produksjon - avløp
Driftsutgifter pr. innbygger (ikke prisjustert eller justert for 100 % selvkost)

2015
kr/ innb.

1 370

Driftsutgift pr innbygger- overføring IVAR (ikke prisjustert eller justert for 100 % selvkost) kr/ innb

636

Avløpsmengde levert IVAR

mill./m3 28,1

27,1

m

4 558 5

Fornyelse avløpsl. (inv. og drift)
Fornyelsestakt (saneringer / total)

0/00

10

7,7

Spylte avløpsledninger

km 30

36,1

Rørinspeksjon

km 30 40,8

Strømforbruk pumpestasjoner

MWh

Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvar

antall

Avløpsstopp off. ledningsnett

antall <30

Overløpsmengde (beregnet andel forurensing)

7
53

%

5

5

Antall avløpsstasjoner oppgradert

antall

4

3

Antall Utbedrede stikkledninger i off. vei

antall

54

Tabell 11.41 Vann og avløp.

11.2.5 Organisasjon
Organisasjon

2015

2016

2017

Kommunenivå
Ansatte inkl. foretakene
Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene

9 694 9 927 9 962 10

Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene

7 889 8 142 8 183

Ansatte ekskludert foretakene
Antall ansatte pr. 31.12 eksklusiv foretakene

9 092 9 324 9 374

Antall årsverk pr. 31.12 eksklusiv foretakene

7 389

7 615 7 738
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Organisasjon

2015

2016

2017

Andel kvinnelige ansatte

81 %

80 %

81 %

Sykefravær

7,7 %

7,6 % 8,2 %

Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Kommunal landspensjonskasse (KLP) 65,1 år 64,8 år 65 år 6
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Statens pensjonskasse (SPK)

66,3 år 63,2 år 63,9 år 6

Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år)

72 %

65 %

74 %

Antall AFP per 31.12.

259

305

322

Tabell 11.42 Personal og organisasjon.
Årsverk Årsverk
31.12.2018 31.12.2019

Stavanger kommune samlet

Endring i
årsverk 20182019

Endring i
prosent 20182019

7 827

8 085

258

3,3

Stab og støtte

278

292

14

5,0

Bymiljø og utbygging

221

228

8

3,5

By- og samfunnsplanlegging

100

108

7

7,4

62

69

7

11,3

Helse og velferd

2 765

2 947

181

6,6

Oppvekst og utdanning

4 202

4 230

28

0,7

199

212

13

6,6

4 202

4 230

28

0,7

42

43

1

1,9

Kommunale barnehager

1 183

1 184

2

0,2

Kommunedekkende barnehage

160

158

-2

-1,2

2 053

2 079

26

1,3

Kommunedekkende skole

366

363

-4

-1,0

Barnevern

142

153

11

7,7

Embo

67

63

-4

-6,4

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

107

111

4

3,8

Innbygger- og samfunnskontakt

Annet (lærlinger utgjør 172 årsverk i 2018 og 183 i 2019)
Oppvekst og utdanning
Oppvekst og utdanning stab

Grunnskole
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Årsverk Årsverk
31.12.2018 31.12.2019

Endring i
årsverk 20182019

Endring i
prosent 20182019

Ungdom og fritid

82

76

-6

-7,4

Helse og velferd

2 765

2 947

181

6,6

Helse og velferd stab

46

47

1

1,6

Kommunedekkende helse og omsorgstjenester

121

136

15

12,3

Hjemmebaserte tjenester

535

563

28

5,3

Sykehjem

728

767

40

5,5

Kommundekkende velferd og sosiale tjenester

472

484

12

2,5

Bofellesskap

569

636

67

11,7

Helse og sosial kontor

107

114

7

6,9

NAV kontor

104

105

0

0,3

Legetjeneste og akuttjeneste

84

95

11

13,5

Tabell 11.43 Årsverk.
Tjenesteområde

Andel Kvinner% Andel Menn%

Endring i andel menn
2018 -2019 (prosentpoeng)

Stab og støtte

63

37

0

Bymiljø og utbygging

34

66

2

By- og samfunnsplanlegging

65

35

-5

Innbygger- og samfunnskontakt

74

26

5

Helse og velferd

80

20

1

Oppvekst og utdanning

82

18

0

Andre: Nye Stavanger, HTV, lærlinger,etc

76

24

-1

Stavanger kommune samlet

79

21

1

Andel Kvinner% Andel Menn%

Endring i andel menn
2018 - 2019 (prosentpoeng)

Utvalgte virksomhetsområder
Bofellesskap

70

30

1

Hjemmebaserte tjenester

89

11

1
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Tjenesteområde

Endring i andel menn
2018 -2019 (prosentpoeng)

Andel Kvinner% Andel Menn%

Sykehjem

87

13

-1

Kommunale barnehager

94

6

1

Grunnskole

76

24

0

Tabell 11.44 Fordeling av kvinner og menn per tjeneste- og virksomhetsområde.
Endringer i
Andel Andel
andel menn
kvinner menn
2018 - 2019
%
% (prosentpoeng)

Stillingsgrupper 2019

Stillinger uten særskilt krav om utdanning

74

26

1

Fagarbeiderstillinger

84

16

1

Stillinger med krav om høyskoleutdanning

85

15

0

Stillinger med krav om høyskole utdanning med ytterligere spesialutdanning

80

20

1

Mellomleder

75

25

-1

Direktør, avdelingssjef/kommunalsjef, virksomhetsleder

71

29

1

Akademikere

67

33

-1

Lærling/Student

78

22

1

Tabell 11.45 Fordeling av menn og kvinner på stillingsgrupper.
Stillingsgrupper

Gj.snitt Medianlønn Gj.snitt Medianlønn
lønn
lønn
kvinner
menn
kvinner
menn

Stilling uten særskilt krav til utdanning

362 941

367 200 343 478

312 800

Fagarbeiderstilling/tilsvarende fagarbeiderstilling

422 605

431 100 420 185

430 000

Stilling med krav om høyskoleutdanning

495 242

505 000 486 589

500 000

Stilling m/krav om høyskoleutd. m/ytterligere spesialutd.

555 445

555 300 560 834

576 900

Mellomleder

638 406

635 000 679 066

685 050

Virksomhetsledere, avdelingssjef/kommunalsjef og direktører 820 153

805 000 914 026

854 400

Kvin
and
m
gj
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Gj.snitt Medianlønn Gj.snitt Medianlønn
lønn
lønn
kvinner
menn
kvinner
menn

Stillingsgrupper

Akademikere

646 488

626 100 687 582

641 300

Lærling/Student

343 476

350 800 342 351

350 800

Stavanger kommune samlet

482 498

460 000 501 596

470 000

Kvin
and
m
gj

Tabell 11.46 Lønnsforhold, stillingsgrupper.
Tjenesteområde

Gj.snitt lønn kvinner Medianlønn kvinner Gj.snitt lønn menn Medianlønn menn

Stab og støtte

603 505

560 000

634 931

635 000

Bymiljø og utbygging

683 145

666 100

625 514

614 100

By- og samfunnsplanlegging

667 429

650 000

673 213

654 100

Innbygger- og samfunnskontakt

581 192

531 850

652 028

621 150

Helse og velferd

449 395

433 000

450 150

405 100

Oppvekst og utdanning

499 946

505 000

506 549

519 100

Stavanger kommune samlet

482 498

460 000

501 596

470 000

Utvalgte virksomhetsområder

Gj.snitt lønn kvinner Medianlønn kvinner Gj.snitt lønn menn Medianlønn menn

Bofellesskap

421 730

420 000

424 162

405 100

Hjemmebaserte tjenester

425 568

428 800

405 969

405 100

Sykehjem

427 756

428 800

414 707

368 400

Kommunale barnehager

461 122

433 000

424 162

420 000

505 855

505 000

504 656

520 200

Grunnskole

Tabell 11.47 Lønnsforhold, tjeneste- og virksomhetsområde.

11.2.6 Kommunikasjon
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Innbyggerservice

2015

Sentralbord, tlf. 51507090, antall oppringinger

2016

2017

2018

2019

96 365 84 480 62 516 76017 76063

Svarprosent sentralbordet
Brukte digitaleløsninger (E-skjema)

84 %

89 %

86 %

89 %

83 %

-

2 175

2 977 8028

7670

Elektroniske henvendelser; servicetorg@stavanger.kommune.no

11 707 10 256

9 864 11 320 12 180

Henvendelser via ”Innsyn” etter offentleglova*

2 350

550

2 908 3 833 3 325

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

188

244

228

130

194

Gebyrberegning av regulerings- og delesaker

117

113

118

86

73

Geminimelding behandlet av Servicetorget

818

762

1015 3433 3438

5 146

6 293

7 435 9 159 9 533

Varsle om feil - VOF, ofte med hjelp fra Innbyggerservice
Salg av søppelsekker

72 894 74 693 70 399 51 790 74 467

Salg av salgsplasser/standplasser utenom Torget

134 031 126 300 124 225 61 468 64 316

Tabell 11.48 Innbyggerservice.
Kommunikasjon, digitale flater

2015

stavangerkommune.no - sidevisninger

2016

2017

2018

2019

4 107 144 3 497 339 3 894 076 3 506 457 4 222 498

Facebook antall likere

9 000

13 304

15 627

20 440

23 526

Twitter, antall følgere

2 562

3 019

3 317

3 766

4 175

Instagram

1 325

2 627

3 486

5 610

9 123

65 377

30 591

34 400

31 043

4 255

5 545

6 710

Antall visninger på You Tube
Antall følgere på Linkedin

Tabell 11.49 Kommunikasjon.

11.2.7 Samfunn
2016

2017

2018

EU60

OECD50

EU60

OECD50

EU60

OECD50

Fredrikstad

17,6

13,2

18,6

14

19,1

14,4

Bærum

7,9

5,8

8,2

5,9

8,1

5,9
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2016

2017

2018

Oslo kommune

18,4

14

18,2

13,8

17,8

13,6

Drammen

19,4

14,3

19,9

15

19,7

14,7

Kristiansand

14

10,2

14,6

10,4

14,7

10,4

Sandnes

9,4

6,6

10,2

7,1

10,5

7,5

Stavanger

10,2

7,4

11,3

8,1

11,4

8,3

Bergen

10,8

7,5

11,7

8

11,9

8,5

9

6

9,7

6,4

10

6,5

7,5

4,7

7,8

4,8

7,9

5,1

Trondheim
Tromsø

Tabell 11.50 Personer under 18 i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet under ulike
avstander til medianinntekten.
2016

2017

2018

EU60

OECD50

EU60

OECD50

EU60

OECD50

Fredrikstad

13,3

7,1

13,7

7,2

14

7,4

Bærum

8,4

5

8,4

5

8,5

5

Oslo kommune

15,6

9,4

15,5

9,2

15,3

9,1

Drammen

14,6

8,2

14,5

8,2

14,3

8

Kristiansand

12,7

6,7

13,1

6,7

13,2

6,6

Sandnes

8,9

4,8

9,4

4,9

9,5

5

Stavanger

10,2

5,6

11

6,1

11,1

6,2

Bergen

10,7

5,5

11,2

5,7

11,7

6

Trondheim

10,3

5

11,1

5,4

11,2

5,5

Tromsø

8,9

4,2

8,8

4,2

9,2

4,4

Tabell 11.51 Personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet under ulike avstander til
medianinntekten.

Det finnes flere måter å måle fattigdom på, knyttet til inntekt og andre forhold. EUs statistikkbyrå Eurostat operer
med en fattigdomsgrense som er på 60 prosent av medianinntekten, mens OECD baserer sin statistikk på 50
prosent av medianinntekten. I tillegg vektes husholdningsmedlemmene (såkalte forbruksenheter) litt forskjellig i de
to statistikkene. OECD vurderer det slik at en husholdning bestående av to voksne og to barn trenger 2,7 ganger
inntekten til en enslig for å ha samme levestandard, EU vurderer det slik at en tilsvarende husholdning trenger 2,1
ganger inntekten.
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I Norge er det ikke en egen offisiell fattigdomsgrense, SSB publiserer tall på begge, avhengig av hvem man vil
sammenligne seg med. Fordelingsutvalget (NOU 2009:10) valgte å legge vekt på EUs lavinntektsmål. Ved å velge
det mest sjenerøse mål ønsket utvalget å sikre seg at de inkluderte grupper som kan hevdes å ligge i grenselandet
for lavinntekt. Utvalget tok ikke stilling til om ett lavinntektsmål gir et mer treffende bilde enn et annet i
levekårsmessig betydning.

11.3 Planer
Plan-/
Vedtatt revisjonsbehov

Plantype

By- og
samfunnsplanlegging
Kommunal planstrategi
for Stavanger 2016-2020

2017

Planstrategi

Kommuneplan 20192034

Ny

Kommuneplan

Beredskap og
samfunnssikkerhet

Ny

Temaplan

2011

Strategi

Risiko- og
sårbarhetsanalyse om
klimaendringer som følge
av at togradersmålet ikke
nås.

Ny

Utredning

Klimatilpasningsstrategier

Ny

Strategi

Interkommunal
kommunedelplan for
Forus

Ny

Interkommunal kommunedelplan

Kommunedelplan for
Stavanger Sentrum

1996

Kommunedelplan

Strategiplan for
folkehelsearbeidet 20132029

2014

Temaplan

Kommunedelplan for
universell utforming
2014-2029

2014

Kommunedelplan

Byutviklingsstrategien
gjøres mer
handlingsrettet.

Tredje h
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Plan-/
Vedtatt revisjonsbehov

Plantype

Kommunedelplan for
kulturminner 2010-2025

2011

Kommunedelplan

Kommunedelplan for
småbåthavner i Stavanger
2007 – 2017

2008

Kommunedelplan

Handlingsplan mot støy i
Stavanger kommune
2013-2018

2018

Helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse for
Stavangerregionen
(HROS) 2017-2020
Handlingsplan mot støy i
storbyområdet Stavanger,
Sandnes, Sola og
Randaberg 2013-2018

vedtatt

Temaplan
Temaplan

2018

Temaplan

En god by å bo i
Utbyggingsplan 20112015

2011

Temaplan

Kommunedelplan for
klima og miljø 2010-2025

2010

Handlingsplan

Bymiljø og utbygging

Kommunedelplan Grønn Ny / 2009
plan

Kommunedelplan Planprogram behandlet og

Hovedplan for
vannforsyning, vannmiljø
og avløp 2011-2022

2010

Strategi

Sykkelstrategi for
Stavanger med
handlingsplan 2011-2015

2012

Strategi

Fagplan idrett 2014-2029

2014

Temaplan

Vedlikeholdsstrategi for
kommunens
bygningsmasse og
aktuelle uteområder

2013

Temaplan

Trafikksikkerhetsplan for
Stavanger 2015-2018

2015

Temaplan

Forslag til strategi
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Plan-/
Vedtatt revisjonsbehov

Regional strategi for
energi- og
varmeløsninger i
Stavanger, Randaberg,
Rennesøy, Sola, Sandnes
og bybåndet sør

Plantype

2015

Strategi

Barnehagebruksplan
2018-2022

2017

Temaplan

Stategiplan mot mobbing
i barnehagen

2017

Temaplan

Arealnormer for nye
skolebygg

2014

Skolestrukturplan 20152020

2015

Temaplan

Ny

Temaplan

Pedagogisk IKT-strategi
for stavangerskolen 20172020

2016

Temaplan

Pedagogisk IKT-strategi
for barnehager 20162019

2016

Temaplan

God, bedre, best
Kvalitetsplan for skole
2016-2020

2016

Temaplan

Fritid på skolen
Kvalitetsplan for SFO
2016-2020

2015

Temaplan

Stadig bedre
Kvalitetsplan for
barnehage 2016-2019

2016

Temaplan

Plan for overgang mellom
barnehage og skole/SFO

2017

Temaplan

Sunn mat i Stavanger
Strategiplan for kosthold
og ernæring for barn og
unge

2014

Temaplan

Oppvekst og utdanning

Oppvekstplan
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Plan-/
Vedtatt revisjonsbehov

Plantype

Frivillighet i Stavanger
Strategiplan for
samhandling mellom
frivillige og Stavanger
kommune 2015-2018

2015

Temaplan

Eg e den eg e!
Handlingsplan 2017–
2020 for kjønns- og
seksualitetsmangfold i
Stavanger kommune

2016

Temaplan

Trygg – fri fra vold!
Handlingsplan mot vold i
nære relasjoner 2014 –
2018

2014

Temaplan

Barn vil være med! Plan
for inkludering av barn i
lavinntektsfamilier 2019–
2022

2019

Temaplan

Kvalitetsplan for
barneverntjenesten
2019–2022

2019

Temaplan

Plan for Stavanger
kulturskole 2012-2022

2012

Temaplan

Plan for fysisk aktivitet i
barnehage,
barneskole/SFO og
ungdomsskole

2011

Temaplan

Handlingsplan rus og
psykisk helse- barn og
unge

NY

Temaplan

Tiltaksplan - forebygging
av ungdomskriminalitet
og vold.

NY

Temaplan

Helhetlig plan for helseog velferdstjenester

Ny

Strategi

Omsorgsbygg 2034

Ny

Temaplan

Boligsosialhandlingsplan
2018-2023

Ny

Temaplan

Revide

Helse og velferd
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Plan-/
Vedtatt revisjonsbehov

Plantype

Plan for psykisk
helsearbeid 2019-2023

Ny

Temaplan

Ruspolitisk handlingsplan
2019-2023

Ny

Temaplan

Handlingsplan mot
overdoser og
overdosedødsfall 20162017

2016

Delplan

Handlingsplan for
velferdsteknologi 20182022

Ny

Temaplan

Demensplan for
Stavanger kommune
2017-2020

2017

Temaplan

Plan for helse- og
omsorgstjenester til
personer med
utviklingshemming i
Stavanger kommune
2015 – 2018

2015

Temaplan

Plan for Stavanger
legevakt

2011

Temaplan

Plan for legetjenesten

2011

Temaplan

Plan for helsemessig og
sosial beredskap

2018

Temaplan

Handlingsplan mot vold i
nære relasjoner 2014 –
2018

2014

Temaplan

Kompetansebehov innen
helse- og
omsorgstjenestene

Ny

Utredning

Kommunikasjonsstrategi

2009

Strategi

Strategisk næringsplan
for Stavanger-regionen
2018-2025

2017

Temaplan

In

Innbygger og
samfunnskontakt
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Plan-/
Vedtatt revisjonsbehov

Plantype

Handlingsplan 2018 2021 for næring

2018

Handlingsplan

Veikart for smartbyen
Stavanger

2016

Strategi

Handlingsplan Smartbyen

2018

Handlingsplan

Ny

Strategi

Regional
næringsarealstrategi for
Stavanger-regionen

2016

Strategi

Kommunedelplan for
kunst og kultur

2009

Kommunedelplan

Visjon og strategi for
Stavanger som
arrangementsby

2014

Temaplan

Melding om
Kunnskapsbyen
Stavanger

2014

Temaplan

Handlingsplan for
studentboliger

2015

Handlingsplan

Ny

Utredning

Handlings- og
økonomiplan

Årlig

HØP

Strategisk
kompetansestyring 20142026

2014

Strategi

Overordnet plan for
kommunens FoU-arbeid
(forsknings-, innovasjonsog utviklingsarbeid).

Ny

Strategi

2013

Strategi

Strategi for
internasjonalisering

Strategi og styring
Langsiktig drifts- og
investeringsanalyse 2019
- 2035

Arbeidsgiverstrategi
2013-2025
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Plan-/
Vedtatt revisjonsbehov

Plantype

Strategi for likestilling og
mangfold 2013-2020

2013

Strategi

Digitaliseringsstrategi
2014 - 2029

2015

Strategi

Plan for etikk og
forebygging av
misligheter og korrupsjon

2014

Temaplan

IKT-strategi 2018-2021

2018

Strategi

Anskaffelsesstrategi for
Stavanger kommune
2018-2022

2018

Strategi

Plan for å beholde og
rekruttere sykepleiere

Ny

Utredning

Ny

Temaplan

Støtte og utvikling

Foreløpig ikke plassert i
tjenesteområde
Temaplan for landbruk

Tabell 11.52 Planer
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Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

12 Status tekstvedtak
1 Økologisk gård

8 MUST, Holmeegenes

Opprettelse av
15 Kongress og
sportssenter KF

museale
22 Lagerplass
gjenstander

Kongress- og
2 arrangementsturisme
og Stavanger Forum 9 Stavanger Bolig KF
AS

16 Gladmatfestivalen 23 Lokalt integreringsløft

og
3 Kongress
arrangementsturisme 10 Nærmiljøplaner

Utvikling av
17 Ullandhaugområdet

Samarbeid med
24 sykehuset, bruk av
eksisterende plasser

Byggemodning av
4 Reorganisering
11
Stavanger Forum AS
boligområder for familier

på
18 Tinghus
Bekhuskaien

25 Flørli-visjonen

og
5 Universitetshøyskolebyen

12 Boligfinansiering

i
19 Studenter
Sentrum

26 Påbegynne park i Lervig

6 Lyse AS

Egne selveide boliger for
13 utviklingshemmede/
Solborg

til
20 Servicebygg
domkirken

av
27 Kvalitetssikring
prosjekter

7 Nye boligformer

Fremtidig organisering av
14 næringsutviklingsarbeidet 21 Vikingsenter
til kommunen

28 Dyrevernsorganisasjonene
i Rogaland

Tabell 12.1 Tekstvedtak

Tekstvedtak fra HØP 2017-2020
. Økologisk gård

Bystyret opprettholder avtale om tilskudd til Økologisk gård fram til 2020. Bystyret ber Rådmannen legge fram en
sak for kommunalstyret for miljø og utbygging vedrørende status i byggeprosjektet. Utbetaling avventes til
prosjektet er igangsatt.
Status per 30.04.2019:
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Stiftelsen arbeider fortsatt med å klargjøre premissene for søknad om økonomisk støtte til oppføring av nytt bygg,
og sak vil bli fremmet for politisk behandling når endelig tilbakemelding fra stiftelsen foreligger.
Status per 31.08.2019:
Det har vært gjennomført møter med Stiftelsen i september 2019 hvor det opplyst at det fremstår som krevende å
få tilført nok kapital til oppføring av nytt bygg. Stiftelsen ønsker nå en dialog med Stavanger kommune for å kunne
sikre videre drift og rehabilitering av dagens bygningsmasse. Det vil bli fremmet en egen sak om dette våren 2020.
Status per 31.12.2019:
Søknad fra stiftelsen økologisk gård er mottatt, og denne vil bli lagt frem for behandling i Utvalg for miljø og
utbygging i løpet av våren 2020.

. Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum AS

Bystyret følger opp sin vedtatte satsing med investeringen i Stavanger Forum AS og på økt kongress- og
arrangementsturisme i regionen. Det settes av 5 mill. i 2017 og 5 mill. i 2018 og 2,5 mill. i 2019 som øremerkes økt
investering i Stavanger Forum AS for å finansiere satsningen” Stavanger Convention Bureau”.
Status per 30.04.2019:
Sak vedrørende kapitalforhøyelser fremmes for politisk behandling i 2. kvartal 2019.
Status per 31.08.2019:
Sak vedrørende kapitalforhøyelser ble fremmet for behandling i bystyret den 27. mai 2019, jf. sak 47/19
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976366?agendaItemId=220490). Oppfølgende sak vil fremmes for behandling
høsten 2019.
Status per 31.12.2019:
Kommunestyret behandlet den 25.11.2019 sak 37/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1236417?
agendaItemId=222659) – Stavanger Forum AS – observasjoner og anbefalinger i arbeidet med å restrukturere selskapet.

Tekstvedtak fra HØP 2018-2021
. Kongress og arrangementsturisme

Bystyret legger til rette for utvikling av eksisterende næringer, omstilling og aktivitet i regionen. Det settes av 30
millioner kroner i eget fond. Fondet skal videreføre og styrke kongress- og arrangementssatsingen i regionen.
Fondet skal bidra til etablering og forsterkningen av fagkonferanser, næringsutstillinger, publikumsutstillinger,
større nasjonale og internasjonale sportsarrangementer, større regionale, nasjonale og internasjonale
kulturarrangementer, by-jubileer og andre større byarrangementer. Stavanger har opparbeidet seg solid
kompetanse på gjennomføring av ulike arrangement. Fondet vil bidra til at denne kompetansen opprettholdes, og
kommer til nytte videre.
Fondet skal i tillegg tilføres årlige tilskudd. Det skal utbetales ulike former for økonomisk støtte fra fondets
avkastning og årlige overføringer fra kommunen, til relevante arrangementer og kongresser som bygger opp under
kommunens næringssatsinger, samt til markedsføring. Fondet overtar ansvaret og midlene avsatt til å følge opp
kommunens inngåtte avtaler knyttet til arrangementsturisme.
Det etableres et eget råd for fondet. Stavanger Forum AS blir sekretariat for rådet. Kommunalutvalget vil fungere
som styret for fondet. Rådmannen bes legge frem en sak for bystyret for hvordan fondet skal settes opp.
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Status per 30.04.2019:
Kongress og arrangementsfondet og opprettelse av Kongress og sportssenter KF ses i sammenheng med
pågående arbeid med å omstrukturere Stavanger Forum AS, jf. bystyrets vedtak i sak 18/19
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976362?agendaItemId=219370) den 11.02.2019. Sak vedrørende status i
omstruktureringsarbeidet fremmes for behandling i 2. kvartal 2019.
Status per 31.08.2019:
Sak vedrørende omstrukturering av Stavanger Forum AS ble fremmet for behandling i bystyret den 27. mai 2019, jf.
sak 47/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976366?agendaItemId=220490). Oppfølgende sak vil fremmes for
behandling høsten 2019.
Status per 31.12.2019:
Kommunestyret behandlet den 25.11.2019 sak 37/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1236417?
agendaItemId=222659) – Stavanger Forum AS – observasjoner og anbefalinger i arbeidet med å restrukturere selskapet.

. Reorganisering Stavanger Forum AS

Stavanger Forum AS er et av kommunens viktigste verktøy for videre utvikling av kongress- og
arrangementsturisme. Vi må reorganisere forholdet mellom Stavanger kommune og Stavanger Forum AS.
Bystyret ber derfor rådmannen legge frem en sak om overføring av kommunens bygg og eiendom på Stavanger
Forum-området som kapital til Stavanger Forum AS. I tillegg må det settes av midler til renovering av
kongressenteret før det overføres som kapital til Stavanger Forum AS. Forum Expo videreføres med eierskapet som
i dag. Disse egenkapitalendringene må skje i samarbeid med Rogaland fylkeskommune.
Status per 30.04.2019:
Bystyret behandlet den 11.02.2019 sak 18/19 – Stavanger Forum AS
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976362?agendaItemId=219370) – anmodning om tilførsel av likvide midler. I sak
18/19 ble det lagt opp til at det skulle gjennomføres en omstrukturering av Stavanger Forum AS, herunder
vesentlige kostnadskutt, før selskapet eventuelt legges inn under et nytt kommunalt foretak. Sak vedrørende status
i omstruktureringsarbeidet fremmes for behandling i bystyret 27. mai 2019, jf. 47/19
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976366?agendaItemId=220490).
Status per 31.08.2019:
Sak vedrørende omstrukturering av Stavanger Forum AS ble fremmet for behandling i bystyret den 27. mai 2019, jf.
sak 47/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976366?agendaItemId=220490). Oppfølgende sak vil fremmes for
behandling høsten 2019.
Status per 31.12.2019:
Kommunestyret behandlet den 25.11.2019 sak 37/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1236417?
agendaItemId=222659) – Stavanger Forum AS – observasjoner og anbefalinger i arbeidet med å restrukturere selskapet.

. Universitets- og høyskolebyen

Stavanger kommune skal fornye avtalen med Universitetet i Stavanger og lage en ny samarbeidsavtale med VID.
Med UiS skal Stavanger blant annet samarbeide om utviklingen av Ullandhaug, forskning og studentarbeidet. I
tillegg er det ønskelig å opprette egne universitetsbarnehage og –skole gjennom læringsavtaler mellom skolen og
UiS.
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Bystyret vil legge til rette for ny og utvidet campus på Misjonsmarka. Som en del av campus er det også en mulighet
til å få lokalisert kommunale tjenestetilbud som kan nyttiggjøre seg den kompetansen VID representerer på viktige
fagområder.
Ullandhaug 2023
Etableringen av nytt universitetssykehus, helsefakultet og teknologibygg på Ullandhaug er et løft for regionen og
universitetsområdet. Det er viktig at det tilrettelegges for at nye aktører kan etablere seg og at området får tilført
ytterligere kunnskap og kompetanse, da dette kan gi positive synergieffekter.
Stavanger kommune inviterer alle de sentrale aktørene på Ullandhaug med formål om å sammen lage en felles
strategi for en helhetlig utvikling av området mot 2023.
Status per 30.04.2019:
Forprosjekt for Utvikling av Ullandhaug området, «Ullandhaug 2023», er igangsatt og Kommunalutvalget ble
orientert om fremdrift og status i møte 26. mars. Kunnskapsby-arbeidet pågår og element i prosessen ble drøftet
med Studentrådet på workshop 4. mars. Prosjektene Kunnskapsbyen Stavanger og Ullandhaug 2023 har
regelmessige møter for å sikre nødvendig samkjøring og sikre mulige synergieffekter.
Status per 31.08.2019:
Formannskapet ble orientert om arbeidet med utviklingen av Ullandhaug i sak 100/19
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973520?agendaItemId=220882) 13. juni. Rådmannen vil fremme endelig rapport fra
forprosjektet «Ullandhaug 2023 – Strategi for utvikling av universitetsområdet» 1. kvartal 2020. Kunnskapsbyen
Stavanger og Ullandhaug 2023 har regelmessige møter for å sikre nødvendig samkjøring og sikre mulige
synergieffekter. Det vil også bli fremmet egen sak for formannskapet når høringsutkastet til ny
campusutviklingsplan for UiS foreligger.
Status per 31.12.2019:
Plan 2702 Misjonsmarka nord er varslet.

. Lyse AS

Stavanger kommune inviterer til en dialog med Lyse og andre eierkommuner om behov og vilkår for å etablere nye
lån fra eierne til Lyse.
Status per 30.04.2019:
Arbeidsgruppens arbeid er ferdigstilt og tilrådningen vil fremmes for politisk behandling våren 2019.
Status per 31.08.2019:
Arbeidsgruppens tilrådning vil ses i sammenheng med revideringen av eierstrategien overfor Lyse AS. Tilrådning vil
legges fram for politisk behandling, sammen med forslag til revidert eierstrategi, for kommunestyre i 1. tertial 2020.
Status per 31.12.2019:
Utkast til eierstrategi overfor Lyse AS fremmes for behandling våren 2020.

. Nye boligformer

Det bes om en sak forelagt bystyret om en mulighetsstudie for Mosheim-tomten for å avklare alternative boformer,
herunder seniorboliger og bolig for funksjonshemmede.
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Seniorboliger
For å møte fremtidens behov må Stavanger kommune styrke innsatsen med å etablere og utvikle et større og mer
variert botilbud for eldre innbyggere. (Utviklingen av alternative, nye boformer kan omfatte insentivordninger for
generasjonsboliger, videreutvikle offentlig-privat samarbeid for utvikling av seniorboliger og bofellesskap). Det
fremlegges en egen strategiplan for tilrettelegging av nye boformer for eldre.
Boliger for funksjonshemmede
Bystyret ser på det som et mål at flest mulig skal gis mulighet for å eie egen bolig. Fremdrift i de ulike prosjektene
og totalkostnaden både på drift og investering må gjennomgås. Bystyret ber rådmannen og Stavanger Bolig KF
samarbeide om å legge frem en sak for kommunalstyret for levekår og -finans vedrørende en modell for rasjonell
bygging og drift.
Status per 30.04.2019:
Plan for Omsorgsbygg 2019 – 2034 legges fram til endelig behandling i Bystyret i juni 2018.
Status per 31.08.2019:
Plan for omsorgsbygg 2019 – 2034 ble vedtatt av Bystyret i juni 2019. Punktet som gjelder Seniorboliger ansees
med dette som besvart. Som en videre oppfølging vil det nå bli varslet oppstart for «Teknikkentomten» hvor
formålet bl.a. er å utvikle seniorboliger i et offentlig-privat samarbeid. Den øvrige del av tomten vil nyttes til tiavdelingsbarnehage.
Status per 31.12.2019:
Plan 2713 Ragalandsgata 44 for “teknikkentomten” er varslet.

. MUST, Holmeegenes

Rehabilitering og bruk av leiligheten skal avklares i en politisk sak før det tas endelig stilling til de 2,8 millionene
avsatt i budsjettet.
Status per 30.04.2019:
Hovedbygningen er ennå ikke ferdig rehabilitert, og avtale med MUST om tilbakeføring av objekter er ennå ikke
fremforhandlet.
Status per 31.08.2019:
Hovedbygningen er ferdig rehabilitert, og det arbeides med tilrettelegging av inneklima før innflytting av objekter
(museumsdrift). Avtale med MUST om tilbakeføring av objekter vil fremforhandles i løpet av høsten 2019.
Status per 31.12.2019:
Arbeid med tilbakeflytting av gjenstander til hovedbygningen har startet. Avtale med MUST om drift og forvaltning
av Holmeegenes skal inngås i løpet av første halvår 2020.

. Stavanger Bolig KF

Formålet med etableringen av boligforetaket var å sikre en bedre og mer forsvarlig forvaltning av kommunens
utleieboliger.
Bystyret ber rådmannen legge frem en sak til kommunalstyret for finans og til formannskapet for å se på
utfordringene knyttet til utbyggingsprosjekter som blir bestilt av foretaket, men som ikke bærer seg selv økonomisk
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gjennom husleie fra beboere. Ordningen som må utredes er en modell der bestiller (Levekår) blir leietaker hos
foretaket for å hindre fratrekk fra husleie fra den enkelte.
Boliger for unge
Det skal være enkelt og attraktivt å etablere seg i Stavanger, for nyutdannet ungdom og oppstartsbedrifter: KFI bes
utrede nye former for tiltak innenfor områder som rekrutteringsboliger, leie-for-eie, etableringsstøtte,
garantiordninger for etableringslån og lignende.
Status per 30.04.2019:
Sak fremmes for behandling våren 2019, jf. bystyresak 119/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690857?
agendaItemId=218223) og 97/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690851?agendaItemId=216125).
Status per 31.08.2019:
Bystyret behandlet den 17. Juni 2019 sak 68/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976367?agendaItemId=220837) –
Stavanger boligbygg KF – Forvaltning av boligmassen.
Status per 31.12.2019:
Sak 68/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976367?agendaItemId=220837) – Stavanger boligbygg KF – Forvaltning
av boligmassen ble fulgt opp i forbindelse med behandlingen av sak 61/19
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1236418?agendaItemId=223215) – Årsbudsjett 2020 og Handlings- og økonomiplan
2020-2023 .

Tekstvedtak fra HØP 2019-2022
Samfunns- og næringsutvikling
. Nærmiljøplaner

For å styrke arbeidet i flere områder av byen som har levekårsutfordringer etableres nærmiljøplaner på Storhaug, i
Hillevåg og Kvernevik. Planene kan omfatte levekårsløft, områdeløft, investeringer, oversikt over aktuelle tilbud og
andre sosiale tiltak, samt nye ideer og tiltak. På sikt skal alle kommunedeler ha nærmiljøplaner.
På Storhaug kan planen utarbeides basert på arbeidet som utføres.
I Hillevåg skal planen baseres på det pågående arbeidet og følgende nye tiltak:

Ny skatehall i Stavanger skal bygges sentralt i Hillevåg som en del av en omforent satsing på barn
og unge.
Det etableres en felles prosjektorganisasjon etter modell av Urban Sjøfront i Hillevåg, for å bidra
til en raskere utbygging av viktige prosjekter som kan løfte bomiljøet. Det omdisponeres 250
000 kroner fra Urban Sjøfront til dette formålet.
Det må jobbes aktivt for å sikre flere midler til folkehelseprosjekter i Hillevåg bydel.
Det settes av en million kroner årlig til en økonomisk støtteordning til rehabilitering av eldre
trehus. Ordningen skal knyttes til bestemte områder av byen. I budsjettperioden skal de brukes i
Hillevåg bydel som en del av et helhetlig områdeløft/nærmiljøplan.
Det fremlegges en sak om status for Frida Hansens hus sin virksomhet, og en vurdering av nye
muligheter som huset kan representere slik at det får en forsterket betydning i bydelen.
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Investeringer til kreative lekeplasser økes, midlene skal brukes i Stavanger sentrum, Hillevåg,
Storhaug og Kvernevik.
Det realiseres nytt bydelshus i Kvernevik i løpet av 2020.
Nytt tilbygg til Kvernevik skole bygges, inkludert ny bydelskulturskole.
Bystyret ber om at det pågående prosjektet «Nye muligheter i Kvernevik» følges opp.

Det skal i løpet av januar/februar gjennomføres et oppstartseminar. Arbeidet videre skjer i samarbeid med de
aktuelle bydelsutvalg og kommunalutvalg som styringsgruppe.
Status per 30.04.2019:
Nærmiljøplaner avklares og samordnes med pågående prosjekter i nye Stavanger. Sak fremmes til 2. tertial.
Status per 31.08.2019:
Ved behandlingen av plan mot barnefattigdom 17. juni 2019, sak 55/19
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976367?agendaItemId=220816), vedtok bystyret å sette av midler til å videreføre
prosjektet Nye muligheter i Kvernevik i 2020.
Opplegg for konkretisering av konsept nærmiljøplaner gjennomføres med folkevalgte høsten 2019
Status per 31.12.2019:
By- og samfunnsutvikling jobbet med mulig konsept for nærmiljøplaner tidlig i høst. Det ble vurdert som lite
hensiktsmessig å gjennomføre et opplegg med folkevalgte høsten 2019, i lys av kommunevalget og arbeidet med
sammenslåingen av de 3 kommunene. Kommunestyret vedtok 16.12.2019 HØP 2020-2023. I tekstevedtaket er det
bedt om “helhetlig plan” for levekårsløft for områdene Kvernevik og deler av Hillevåg. Alle kommunedelsutvalgene
skal behandle sak om nærdemokrati i den nye kommunen, og rolle og ansvar for kommunedelsutvalgene.
Kommunedirektøren vil følge opp HØP vedtaket fra 2018 med utgangspunkt i HØP vedtak fra 16.12.2019.

. Byggemodning av boligområder for familier

Flertallspartiene er opptatt av at Stavanger sikrer kapasitet og boligtyper som gjør at vår kommune beholder og
tiltrekker en større andel av unge i etableringsfasen. For å sikre dette skal det settes fortgang i byggemodningen av
Atlanteren (Hundvåg), Madla/Revheim og Hillevåg. Kommunen vil få tilbake disse betydelige investeringene
etterhvert som områdene bygges ut. Kommunen tar rollen som pådriver for å sikre størst mulig tempo i
utbyggingen.
Flertallspartiene legger inn 50 millioner kroner til fortgang i byggemodning i Hillevåg, og 50 millioner kroner til
byggemodning av Madla/Revheim i 2019. Videre legges det inn samme beløp i 2020 for de to områdene. Midlene
går inn i rammen for Stavanger Utvikling KF, og kan eventuelt benyttes til å opprette egne prosjektselskaper
sammen med investorer i områdene.
Status per 30.04.2019:
Det vises til Stavanger Utvikling KFs tertialrapportering i kap 4.7. (http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-042019/4-okonomisk-status/4-7-kommunale-foretak-og-selskap/)

Det vil i løpet av høsten 2019 fremmes en egen sak for politisk behandling vedrørende blant annet gjennomføring
av overordnet infrastruktur i Madla-Revheim.
Status per 31.08.2019:
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Det vises til Stavanger Utvikling KFs tertialrapportering i kap 4.7. (http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-042019/4-okonomisk-status/4-7-kommunale-foretak-og-selskap/)

Det vil i løpet av høsten 2019 fremmes en egen sak for politisk behandling vedrørende blant annet gjennomføring
av overordnet infrastruktur i Madla-Revheim.
Status per 31.12.2019:
Det vil i løpet av våren 2020 fremmes en egen sak for politisk behandling vedrørende blant annet gjennomføring av
overordnet infrastruktur i Madla-Revheim.

. Boligfinansiering

Som et virkemiddel for at flere skal kunne eie sin egen bolig, skal kommunen etablere sin egen kommunale
startlånordning. Ordningen må innrettes slik at flere i etableringsfasen får mulighet til å finansiere lån til egen bolig.
En kommunal garantiordning skal også vurderes. Rådmannen legger frem en egen sak om hvordan dette kan
organiseres.
Status per 30.04.2019:
En orienteringssak fremmes til politisk behandling 2. kvartal 2019.
Status per 31.08.2019:
Formannskapet behandlet status i arbeidet i sak 96/19. (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973520?
agendaItemId=220877) Rådmannen jobber videre med å utrede konsekvenser og samt avklaring med nasjonale
myndigheter.
Status per 31.12.2019:
Som ledd i det videre utredningsarbeidet ble det sendt en formell henvendelse til Finanstilsynet den 1. juli 2019.
Tilsynet besvarte henvendelsen muntlig den 14. august 2019 og antydet at en kommunal garantiordning kan
utfordre nasjonal politikk. Finanstilsynet påpekte også at en slik finansieringsordning mest sannsynlig falt inn under
finansforetaksloven og at en slik ordning dermed er konsesjonspliktig. Med dette som grunnlag ble det i neste steg
sendt en formell henvendelse til Finansdepartementet i september 2019 for å få belyst deres synspunkter på en
kommunal garantiordning. Finansdepartementet ga beskjed om at de ville besvare kommunens henvendelse etter
at det har blitt fattet en beslutning om videreføring av boliglånsforskriften. Stavanger kommune har foreløpig ikke
mottatt noen konkret tilbakemelding fra departementet. I lys av dette tilrår Kommunedirektøren at videre arbeid
med utredning av boligfinansieringsordning sees i sammenheng med tekstvedtak 1 fra HØP 2020-2023.
Tekstvedtaket anses med dette som avsluttet.

. Egne selveide boliger for utviklingshemmede/ Solborg

Det skal innarbeides en Stavanger-modell hvor kommunen kjøper tomten og tilrettelegger for eventuelle
rekkefølgekrav. Boligene organiseres som et boligbyggelag og tomten festes, hvor kommunen har forkjøpsrett til
leilighetene.
Finansiering vedrørende tomtekjøp, rekkefølgetiltak og personalenheten vurderes i forbindelse med fremleggelse
av endelig prosjekt og innarbeides i første tertialrapportering 30. april 2019. Samme modell legges til grunn for nye
tilsvarende prosjekter.
Status per 30.04.2019:
Sak om feste vil bli fremmet for formannskapet 2. kvartal. Klargjøring av tomt og konkurransegrunnlag pågår
parallelt.
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Status per 31.08.2019:
Sak om feste vil bli lagt frem for formannskapet i 3. tertial. Klargjøring av tomt, utarbeidelse av skisseprosjekt og
anbudsdokumenter pågår. Samtidig er det avgjørende å få formelt klarlagt at Husbanken vil støtte prosjektet.
Status per 31.12.2019:
Det vil bli fremmet en generell sak om en “Stavanger- modell” for gjennomføring prosjekter som legger til rette for
egne selveide boliger. Samtidig gjennomføres Solborgprosjektet i tråd med bystyrets vedtak, noe som innebærer at
Stavanger kommune vil ta ansvar for tomt og tilrettelegging for Solborgprosjektet, at tomten festes og hvor
kommunen har forkjøpsrett til leilighetene.

. Fremtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet til kommunen

Nye Stavanger skal fortsatt være en kommune som aktivt legger til rette for næringsutvikling. I løpet av 2019 må
organiseringen av næringsutviklingsarbeidet til kommunen gjennomgås med formål om ytterligere optimalisering
av arbeidet. Fremtidig organisering må utformes i samarbeid med de viktigste offentlige aktørene som er relevante
for næringsutviklingsarbeidet, herunder Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger, Avinor, Greater
Stavanger, Næringsforeningen og andre relevante foretak. Kommunalutvalget som næringspolitisk utvalg er
styringsgruppe og sak legges frem for bystyret til endelig behandling.
Status per 30.04.2019:
Rådmannen har startet arbeidet med å se på den framtidige organiseringen av næringsutviklingsarbeidet i
kommunen er startet. Arbeidet ses i sammenheng med ny næringsstrategi med handlingsplan som skal utarbeides.
Rådmannen legger fram mandatsak 11. juni for Kommunalutvalget som er styringsgruppe.
Status per 31.08.2019:
Etter at mandatsaken ble lagt fram for Kommunalutvalget 11. juni i sak 41/19
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973449?agendaItemId=220791) har rådmannen arbeidet videre med den framtidige
organiseringen av næringsutviklingsarbeidet. Arbeidet fortsetter å ses i sammenheng med nye næringsstrategi og
handlingsplan. Saken legges fram til kommunalutvalget 1. kvartal 2020.
Status per 31.12.2019:
Sak legges fram for kommunalutvalget, februar 2020.

. Opprettelse av Kongress og sportssenter KF

Stavanger som destinasjon for møter, kongress og arrangementer skal videreutvikles. Stavanger kommune har
investert betydelige midler i arenaer og idrettsanlegg for dette formålet. Det er behov for en enda bedre
organisering av dette arbeidet i fremtiden.
Bystyret ønsker derfor å etablere et kommunalt foretak for kongress- og arrangementssatsingen i byen. Foretaket
skal ha ansvar for videreutvikling av merkevaren Stavanger og store arrangementer (som for eksempel Tall Ships
Races, Sjakk-VM 2020 og NM veka).
Rådmannen skal så fort som mulig legge frem en egen sak om etablering av foretaket.
Foretaket skal overta alle kommunens eiendommer, anlegg og aksjene til Stavanger forum samt drift av Stavanger
Forumområdet. Det opprettes et interimstyre for foretaket som utarbeider forslag til vedtekter og budsjett. Dette
vedtas endelig av bystyret.
Bystyret vedtar retningslinjer for arrangementsfondet etter innspill fra interimstyret i foretaket.

294

Status per 30.04.2019:
Bystyret behandlet den 11.02.2019 sak 18/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976362?agendaItemId=219370) –
Stavanger Forum AS – anmodning om tilførsel av likvide midler. I sak 18/19 ble det lagt opp til at det skulle
gjennomføres en omstrukturering av Stavanger Forum AS, herunder vesentlige kostnadskutt, før selskapet
eventuelt legges inn under et nytt kommunalt foretak. Sak vedrørende status i omstruktureringsarbeidet fremmes
for behandling i bystyret 27. mai 2019.
Status per 31.08.2019:
Sak vedrørende omstrukturering av Stavanger Forum AS ble fremmet for behandling i bystyret den 27. mai 2019, jf.
sak 47/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976366?agendaItemId=220490). Oppfølgende sak vil fremmes for
behandling høsten 2019.
Status per 31.12.2019:
Kommunestyret la til grunn følgende ved behandlingen av sak 61/19 – Årsbudsjett 2020 og Handlings- og
økonomiplan 2020-2023 den 16.12.2019: «Det opprettes ikke et nytt, syvende KF i Stavanger kommune. Planene til
det tidligere flertallet om Stavanger Kongress- og sportssenter KF skrinlegges ».

. Gladmatfestivalen

Gladmatfestivalen er en viktig del av utviklingen av merkevaren «Matregionen Rogaland». Stavanger kommune vil
ta et initiativ ovenfor Rogaland fylkeskommune for å sikre et langsiktig forpliktende samarbeid om bidrag i tråd med
visjonen om Gladmat som en viktig del av satsingen på å bygge «Matregionen». Bystyret øker bevilgningen med
200 000 kroner i 2019.
Status per 30.04.2019:
Rådmannen har en løpende dialog med Rogaland fylkeskommune vedrørende Gladmat. Det vil bli tatt et konkret
initiativ når ny næringssjef i fylkeskommunen er på plass.
Status per 31.08.2019:
Rådmannen har løpende dialog med Rogaland fylkeskommunes vedrørende Gladmat og det er avtalt møte med
konstituert næringssjef.
Status per 31.12.2019:
Kommunedirektøren har løpende dialog med Rogaland fylkeskommunes vedrørende Gladmat og vil se på
tilsvarende modell som Fylkestinget vedtok i desember 2019. Kommunedirektøren vil gi sin anbefaling i HØP
2021.

. Utvikling av Ullandhaug-området

Universitetet i Stavanger og forskningsmiljøene spiller en særlig viktig rolle for regionens attraktivitet, kompetanseog næringsutvikling.
Når det nye sykehuset er på plass på Ullandhaug, åpner det seg flere muligheter til samarbeid. Stavanger kommune
vil være en pådriver i arbeidet med utvikling av universitetsområdet.
Status per 30.04.2019:
Forprosjektet «Ullandhaug 2023» startet ved oppstart av året og Kommunalutvalget fikk i møte 26. mars en
orientering om status og fremdrift.
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Rådmannen har tatt initiativ til sammen med UiS, SuS og RFK for i første omgang å drøfte rammene og grunnlaget
for utvikling av en felles visjon for «Ullandhaug 2023» og strategier for universitetsområdet. Det er et mål i denne
fasen å utmeisle en form for «programerklæring» for det videre arbeidet, samt utarbeide en skisse til mandat og
organisering av arbeidet. Det fremmes egen sak for kommunalutvalget som grunnlag for beslutning om
hovedprosjektet «Ullandhaug 2023» i løpet av 3. kvartal 2019. Rådmannen vil også ta initiativ til, sammen med
Rogaland fylkeskommune, Sola og Sandnes kommuner, et arbeid med mål om å enes om en modell for å
koordinere det offentlige eierskapet i universitetsområdet.
Forprosjektet «Ullandhaug 2023» koordineres med Kunnskapsby-arbeidet for å sikre samordning.
Status per 31.08.2019:
Formannskapet ble orientert om arbeidet med utviklingen av Ullandhaug i sak 100/19
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973520?agendaItemId=220882) 13. juni. Rådmannen vil fremme endelig rapport fra
forprosjektet «Ullandhaug 2023 – Strategi for utvikling av universitetsområdet» 1. kvartal 2020. Kunnskapsbyen
Stavanger og Ullandhaug 2023 har regelmessige møter for å sikre nødvendig samkjøring og sikre mulige
synergieffekter. Det vil også bli fremmet egen sak for formannskapet når høringsutkastet til ny
campusutviklingsplan for UiS foreligger.
Status per 31.12.2019:
Kommunedirektøren legger fram sluttrapport for “Ullandhaug 2023” og sak om videre arbeidet med
Kunnskapsbyen Stavanger i løpet av første kvartal 2020.

. Tinghus på Bekhuskaien

Stavanger kommune støtter arbeidet med etableringen av nytt tinghus på Bekhuskaien, og vil starte arbeidet med
utvikling av Bekhuskaien til formål som skaper liv i byen.
Status per 30.04.2019:
Arbeidet med felles planprogram for Havnefronten har startet opp.
Status per 31.08.2019:
Arbeidet med felles planprogram for havnefronten har startet opp. Samtidig pågår avtaledrøftinger mellom
Stavanger interkommunale havn og Statsbygg knyttet til realisering av tinghus på Bekhuskaien.
Status per 31.12.2019:
Det er lagt fram orienteringssak til utvalg for by- og samfunnsutvikling om arbeidet med felles planprogram og
videre formell varsling om planområdet.

. Studenter i Sentrum

Bystyret vil legge til rette for et studentmiljø i sentrum, og ønsker å se på muligheten for et studenthus med sentral
beliggenhet. I første omgang skal det tas initiativ til dialog med Folken, Universitetet i Stavanger og
Studentskipnaden med tanke på mulig erverv og videreutvikling av Folken som studenthus.
Status per 30.04.2019:
Sak kommer til behandling i studentrådet og formannskapet i 2020.
Status per 31.08.2019:
Sak kommer til behandling i studentrådet og formannskapet i 2020.
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Status per 31.12.2019:
Sak kommer til behandling i studentrådet og formannskapet i 2020.

Kultur og idrett

. Servicebygg til domkirken

Domkirken trenger servicebygg. Stavanger kommune må sammen med kirkelig fellesråd, arbeide for at dette
planlegges og bygges senest til jubileet i 2025.
Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om arbeidet med planleggingen av jubileumsåret og planlegging av
servicebygg til Domkirken.
Status per 30.04.2019:
Formannskapet godkjente nylig et revidert forprosjekt for Domkirken hvor noen av de tiltenkte funksjonene i dette
bygget finner sin løsning. Det vil bli fremmet en egen sak med et redusert arealbehov.
Status per 31.08.2019:
Formannskapet har i sak 73/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973516?agendaItemId=220220) godkjent et revidert
forprosjekt for Domkirken hvor noen av de tiltenkte funksjonene i dette bygget finner sin løsning. Det vil bli
fremmet en egen sak med et redusert arealbehov.
Status per 31.12.2019:
Som tidligere.

. Vikingsenter

I 2022 er det 1150 år siden Norge ble samlet til ett rike i Hafrsfjord. I anledning jubileet skal det bygges et
vikingsenter. Senteret må bygges i samarbeid med nasjonale og regionale myndigheter i nært samarbeid med
Museum Stavanger, Universitetet i Stavanger og Forsvaret. Det opprettes en politisk styringsgruppe for prosjektet.
Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om planlegging av jubileet og utnevning av politisk styringsgruppe for
etablering av vikingsenter.
Status per 30.04.2019:
Sak 26/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973445?agendaItemId=220033) framlagt for kommunalutvalget 9. april
2019. Første møte ble gjennomført 25. april. Ytterligere to møter er planlagt før sommeren.
Status per 31.08.2019:
Styringsgruppen arbeider med utarbeiding av forprosjekt. Sak om forprosjekt for vikingsenter planlegges lagt fram
for Stavanger kommunestyre på nyåret 2020.
Status per 31.12.2019:
Styringsgruppen arbeider med forprosjekt. Sak om forprosjekt for vikingsenter planlegges lagt fram for Stavanger
kommunestyre i løpet av 2. kvartal 2020.

. Lagerplass museale gjenstander
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Museum Stavanger rapporterer om stort behov for å bedre lagerkapasiteten for museale gjenstander som ikke er i
utstilling. Videre er det uavklart hva som skjer med brannmuseet når brannstasjonen på Lagårdsveien nedlegges,
samt med gjenstandene fra blant annet Holmeegenes.
Kommunalstyret for kultur og idrett ber om en sak som beskriver behovet for økt lagerkapasitet og som skisserer
løsninger på kort og lang sikt.
Status per 30.04.2019:
Saken utsettes til første halvår 2020 da blant annet rehabiliteringen av Holmeegenes ikke er ferdigstilt.
Status per 31.08.2019:
Saken utsettes til første halvår 2020 i påvente av tilbakeføring av objekter til Holmeegenes.
Status per 31.12.2019:
Tilbakeflytting av gjenstander som tilhører Holmeegenes vil frigjøre lagerkapasitet for Museum Stavanger.

Levekår

. Lokalt integreringsløft

Stavanger har i mange år vært en foregangskommune på integrering. Kommunen intensiverer innsatsen i
forbindelse med det nasjonale integreringsløftet.
Rådmannen bes legge frem en sak for kommunalstyret for levekår der følgende momenter belyses:

Det vurderes en ny samarbeidsavtale mellom Johannes læringssenter og ny skole i Lervig med
den hensikt å integrere barn og unge tidligere enn vi lykkes med i dag.
Målene for introduksjonsprogrammet gjennomgås og revideres for å sikre at flere kommer ut i
arbeid eller utdanning.
Kommunale tiltak for å innfri nye nasjonale strenge språkkrav må legges frem. Nivået på
norskkunnskapene skal heves, og her må Stavanger være forberedt.
Det må etableres flere tiltak i kommunen som sikrer at alle barn og unge i innvandrerfamilier får
ta alle de valg de ønsker uten at de trenger å frykte straff og konsekvenser. Arbeidet med å bryte
ned negativ sosial kontroll skal intensiveres i årene fremover.
Vi vil lage opplegg i introduksjonsprogrammet for å kvalifisere innflyttere til å ta norske fagbrev
eller studiekompetanse basert på tidligere utdanning fra hjemlandet.
Vi må sette i gang nye aktivitetsmuligheter og krav for dem som lever på støtteordninger mens
de tar norskopplæring. Dette for å sikre at betydelig flere kan komme i arbeid – raskt.
Organisering og ressursbehov for å kunne gjennomføre obligatoriske foreldreveiledningskurs
må avklares ettersom nye nasjonale krav vil kreve at innvandrerfamilier i større grad må
integreres og delta i aktiviteter knyttet til barnas skole og fritidsaktiviteter.
Det må utarbeides en oversikt over de forskjellige frivillige organisasjonene som har aktiviteter
på feltet og som sammen kan bidra til bedre integrering.

Status per 30.04.2019:
Sak fremmes for politisk behandling i kommunalstyret for levekår 3. kvartal 2019.
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Status per 31.08.2019:
Sak fremmes for politisk behandling i kommunalstyret for levekår, ev. nytt kommunalstyre for Helse og velferd i 4.
kvartal 2019.
Status per 31.12.2019:
Sak 14/19 Arbeidet med introduksjonsprogrammet og integrering i Stavanger ble behandlet i Utvalg for Helse og
velferd i desember 2019. Vedtaket ansees dermed som besvart.

. Samarbeid med sykehuset, bruk av eksisterende plasser

Liggetiden på sykehusene blir stadig kortere. Dette medfører store utfordringer, da kommunen må ta i mot flere og
sykere pasienter.
Bystyret ber derfor om en sak til kommunalstyret for levekår der det blir vurdert om flere av øyeblikkelig hjelpplassene på Stokka sykehjem kan brukes som mottaksplasser for utskrivningsklare pasienter. I saken bes det også
vurdert om det skal opprettes et team bestående av lege, sykepleier og fysioterapeut som kan ta raske
hjemmebesøk til pasienter fra sykehuset, slik at de ikke automatisk trenger å komme på korttidsopphold.
Status per 30.04.2019:
Spørsmålet om fleksibel bruk av øyeblikkelig-hjelp plassene behandlet i kommunalstyret for Levekår sak 11/19
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/974495?agendaItemId=219241). Sak om opprettelse av ambulant team legges fram
for kommunalstyret for Levekår 4. kvartal 2019.
Status per 31.08.2019:
Sak om opprettelse av ambulant team legges fram for kommunalstyret for Levekår 4. kvartal 2019
Status per 31.12.2019:
Sak legges fram i utvalg for Helse og velferd i mars 2020.

Miljø og utbygging
. Flørli-visjonen

I løpet av 2019 skal det utarbeides en mulighetsstudie for hvordan Flørlibygda kan videreutvikles som
turistdestinasjon i Lysefjorden. Studiet skal utføres i tilknytning til Lysefjorden Utvikling sitt arbeid, og sees i
sammenheng med forhandlingene med Lyse vedrørende permanent forvalting av trappene, rørgaten, trallebanen
og den gamle kraftstasjonsbygningen. Det fremlegges en sak for kommunalutvalget.
Status per 30.04.2019:
Arbeid med mulighetsstudie for Flørlibygda startes opp i 3. kvartal 2019.
Status per 31.08.2019:
Rådmannen samlet sentrale aktører til møte for å diskutere muligheter og anretning på arbeidet. Det jobbes nå
med å samle aktuelle parter til et felles møte. Status i saken legges fram til Kommunalutvalget 1. kvartal 2020.
Status per 31.12.2019:
Arbeidet med mulighetsstudie fikk ikke budsjettmidler i HØP2020. Kommunedirektøren vil legge fram sak om
status i løpet av 2. kvartal 2020.
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. Påbegynne park i Lervig

Bystyret vil opparbeide parken i Lervig og legger inn ytterligere to millioner kroner i 2019 og tre millioner kroner i
2020. En vil se på muligheten til å sikre avtaler med utbyggerne i området om bidrag til opparbeidelse av parken.
Status per 30.04.2019:
Skisse til de midlertidige tiltakene som foreslås gjennomført i år er utarbeidet og blir lagt fram for KMU i junimøtet.
Status per 31.08.2019:
Arbeidet med å realisere fase 1 av Lervig park pågår for fullt, samtidig er det iverksatt en bred samskapningsprosess
for videre utviklingen av parken som må koordineres med øvrige byggeprosjekter i området.
Status per 31.12.2019:
Fase 1 for Lervig Park er realisert og samskapingsprosessen gjennomført.

. Kvalitetssikring av prosjekter

Bystyret er opptatt av at Stavanger stiller høye krav til bevaring og videreutvikling av byens arkitektoniske særpreg.
For å kunne lykkes med dette bes rådmannen sikre at det i alle faser av arbeidet med kommuneplaner,
reguleringsplaner og større byggeprosjekter alltid skal tas med kompetente vurderinger av økonomisk og praktisk
gjennomførbarhet. Disse vurderingene skal være en del av dokumentasjonen som legges ut til høring, og
saksunderlaget til den politiske behandlingen. Det er også viktig at kommunen sikrer at man har med kompetanse
på økonomi og gjennomføring i dialogen med prosjekteiere.
Status per 30.04.2019:
Sak fremlegges i 3. kvartal 2019 i kommunalstyret for miljø og utbygging.
Status per 31.08.2019:
Sak fremlegges i 3. kvartal 2019 i kommunalstyret for miljø og utbygging
Status per 31.12.2019:
Sak fremmes 1 kvartal 2020

. Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland

I forbindelse med Dyrevernsplanen skal tilskudd dyrevernsorganisasjonene gjennomgås prinsipielt og vurderes på
nytt. I dag mottar Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland midler mens Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren ikke mottar
tilskudd per i dag.
Status per 30.04.2019:
Sak fremmes for politisk behandling i 2019 i tilknytning dyrevernsplanen.
Status per 31.08.2019:
Med henvisning til etableringen av Nye Stavanger og den pågående etableringen av et landbrukskontor som vil ha
en viktig rolle fremmes sak for politisk behandling i 2020
Status per 31.12.2019:
Sak fremmes for politisk behandling i 2020
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13 Årsregnskap og noter
Årsregnskap

Noter

Hovedoversikt
drift

Note nr. 1 Brukerbetaling, andre salgsog leieinntekter

Note nr. 13 Utestående fordringer

Regnskapsskjema Note nr. 2 Lønnutgifter
1A - drift

Note nr. 14 Finansielle omløpsmidler

Regnskapsskjema Note nr. 3 Spesifikasjoner fra
1B - drift
investeringsregnskapet

Note nr. 15 Endringer i regnskapsprinsipp

Hovedoversikt
investering

Note nr. 4 Årsverk

Note nr. 16 Fordringer og gjeld til kommunale foretak

Regnskapsskjema Note nr. 5 Pensjon
2A - investering

Note nr. 17 Spesifikasjon over mellomværende mellom
kommunene Stavanger, Rennesøy og Finnøy

Regnskapsskjema Note nr. 6 Kjøp av varer og tjenester
2B - investering samt overføringer - Drift

Note nr. 18 Spesifikasjon over regnskapsmessig
mindreforbruk (overskudd) drift

Hovedoversikt
balanse

Note nr. 7 Anleggsmidler

Note nr. 19 Garantier gitt av kommunen

Note nr. 8 Finansinntekter og utgifter

Note nr. 20 Interkomunalt samarbeid

Note nr. 9A Gjeldsforpliktelser - type
gjeld og fordeling mellom långivere

Note nr. 21 Selvkostområde

Note nr. 9B Sikringsinstrument

Note nr. 22 Avgiftssituasjonen

Note nr. 10 Avsetninger og bruk av
avsetninger

Note nr. 23 Investeringsprosjekter

Note nr. 11 Utlån

Note nr. 24 Endring i arbeidskapital

Note nr. 12 Aksjer og andeler

Note nr. 25 Kapitalkonto

13.1 Årsregnskap 2019
Hovedoversikt drift
Hovedoversikt drift (beløp i 1.000 kr)

Note

Regnskap Justert budsjett Opprinnelig budsjett
2019
2019
2019

Regnskap
2018

Driftsinntekter
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Hovedoversikt drift (beløp i 1.000 kr)

Note

Regnskap Justert budsjett Opprinnelig budsjett
2019
2019
2019

Regnskap
2018

Brukerbetalinger

1

465 584

466 236

460 692

462 852

Andre salgs- og leieinntekter

1

681 190

622 468

639 054

643 428

1 251 271

972 571

735 518

1 226 218

2 358 802

2 470 114

2 388 114

2 328 567

Andre statlige overføringer

292 256

313 370

302 222

348 980

Andre overføringer

103 987

113 517

72 470

120 396

5 317 365

5 068 000

5 097 000

4 944 822

267 221

266 000

266 000

265 555

10 737 677

10 292 276

Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd

Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Sum driftsinntekter

9 961 070 10 340 817

Driftsutgifter
Lønnsutgifter

2, 4

4 879 478

4 717 035

4 474 169

4 657 866

Sosiale utgifter

2, 5

1 251 731

1 290 715

1 179 785

1 193 497

Kjøp av varer og tj som inngår i
tj.produksjon

6

1 265 108

1 178 511

1 108 967

1 328 908

Kjøp av tjenester som erstatter
tj.produksjon

6

2 103 039

2 037 537

1 849 361

2 010 653

Overføringer

6

905 871

921 262

1 053 158

874 995

Avskrivninger

7

469 202

340 494

325 718

392 360

Fordelte utgifter

-66 031

-39 697

-27 635

-140 295

Sum driftsutgifter

10 808 398

10 445 857

-70 721

-153 581

-2 453

22 834

Brutto driftsresultat

9 963 523 10 317 983

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

8

411 218

387 665

431 613

389 963

Gevinst på finansielle instrumenter
(omløpsmidler)

8

9 247

0

0

7 733

24 790

26 461

26 461

27 954

445 255

414 126

458 074

425 650

Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
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Regnskap Justert budsjett Opprinnelig budsjett
2019
2019
2019

Regnskap
2018

Hovedoversikt drift (beløp i 1.000 kr)

Note

Renteutgifter og låneomkostninger

8

223 765

226 964

276 792

225 250

8, 14

33

0

0

17 192

9

347 332

350 896

378 596

335 199

1 255

1 230

1 230

1 877

Sum eksterne finansutgifter

572 385

579 090

656 618

579 518

Resultat eksterne finanstransaksjoner

-127 130

-164 964

-198 544

-153 868

469 202

340 494

325 718

392 360

271 351

21 949

124 721

261 326

Tap på finansielle instrumenter
(omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån

Motpost avskrivninger

7

Netto driftsresultat
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m.
mindreforbruk

18

200 013

200 000

0

178 148

Bruk av disposisjonsfond

10

133 276

105 415

11 940

156 244

Bruk av bundne fond

10

124 755

136 021

64 744

149 568

458 043

441 436

76 684

483 960

Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

10

209 785

209 785

190 110

167 295

Avsatt til disposisjonsfond

10

289 382

238 115

0

256 840

Avsatt til bundne fond

10

81 351

15 485

11 295

121 139

580 518

463 385

201 405

545 274

148 877

0

0

200 013

Sum avsetninger
Regnskapsmessig mindreforbruk

18

Regnskapsskjema 1A – drift
Regnskapsskjema 1A (beløp i 1.000 kr)

Regnskap
2019

Justert budsjett
2019

Opprinnelig budsjett
2019

Regnskap
2018

Skatt på inntekt og formue

5 317 365

5 068 000

5 097 000

4 944 822
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Regnskapsskjema 1A (beløp i 1.000 kr)

Regnskap
2019

Justert budsjett
2019

Opprinnelig budsjett
2019

Regnskap
2018

Ordinært rammetilskudd

2 358 802

2 470 114

2 388 114

2 328 567

Skatt på eiendom

267 221

266 000

266 000

265 555

Andre generelle statstilskudd

273 747

295 500

293 400

330 269

Sum frie disponible inntekter

8 217 135

8 099 614

8 044 514

7 869 212

411 218

387 665

431 613

389 963

9 247

0

0

7 733

223 765

226 964

276 792

225 250

33

0

0

17 192

Avdrag på lån

347 332

350 896

378 596

335 199

Netto finansutgifer

-150 665

-190 195

-223 775

-179 945

Til ubundne avsetninger

289 382

238 115

0

256 840

Til bundne avsetninger

3 000

1 870

0

33 903

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk

200 013

200 000

0

178 148

Bruk av ubundne avsetninger

128 276

100 415

10 740

144 094

Bruk av bundne avsetninger

32 143

31 508

29 479

53 665

Netto avsetninger

68 049

91 938

40 219

85 164

Overført til investeringsregnskapet

209 785

209 955

190 110

167 295

Til fordeling drift

7 924 734

7 791 402

7 670 848

7 607 137

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

7 775 858

7 791 402

7 670 848

7 407 124

Regnskapsmessig mindreforbruk

148 877

0

0

200 013

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
(omløpsmidler)
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Tap finansielle instrumenter
(omløpsmidler)
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Regnskapsskjema 1B – drift
Regnskap
2019

Justert budsjett
2019

Opprinnelig budsjett
2019

Regnskap
2018

34 686

36 692

34 542

35 876

1 097 395

1 071 299

1 064 340

1 048 155

91 680

91 638

84 982

89 306

1 359 589

1 338 649

1 297 213

1 317 012

Johannes læringssenter

116 480

121 498

111 229

186 463

Stavanger kulturskole

41 154

40 896

39 315

39 776

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

47 134

48 475

45 810

43 575

Ungdom og fritid

65 600

67 088

69 161

71 006

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

83 607

86 650

77 115

78 473

EMbo

60 128

60 149

61 899

63 455

267 653

260 786

240 629

250 237

3 265 107

3 223 820

3 126 235

3 223 335

Helse- og sosialkontor

604 852

575 601

638 778

666 128

NAV

304 561

304 656

299 222

298 813

Fysio- og ergoterapitjenesten

69 986

70 588

65 275

64 380

Helsehuset i Stavanger

24 582

23 611

19 877

23 237

Hjemmebaserte tjenester

190 432

179 264

59 050

90 707

Bofellesskap

478 235

473 881

470 706

447 550

Alders- og sykehjem

865 350

860 888

865 168

837 069

Stavanger legevakt

64 725

61 445

54 367

59 792

Rehabiliteringsseksjonen

60 139

59 318

55 727

46 726

Arbeidstreningsseksjonen

14 260

15 352

15 443

13 032

Boligkontoret

7 982

8 136

7 739

7 414

Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000 kr)

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

Barnevernstjenesten
Sum Oppvekst og utdanning
Helse og velferd
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Regnskap
2019

Justert budsjett
2019

Opprinnelig budsjett
2019

Regnskap
2018

Flyktningseksjonen

117 524

113 377

92 814

32 067

Dagsenter og avlastningsseksjonen

209 281

202 577

168 655

193 483

Tekniske hjemmetjenester

4 826

8 209

7 973

2 443

Krisesenteret i Stavanger

13 587

12 885

13 115

12 994

Sentrale midler levekår

-179 714

-163 673

-89 823

-156 624

Sentrale midler legetjeneste

77 372

75 520

71 855

72 102

Stab Helse og velferd

38 807

39 060

35 175

35 135

Sum Helse og velferd

2 966 786

2 920 695

2 851 116

2 746 449

Stab By- og samfunnsplanlegging

9 270

13 108

9 836

7 163

Byggesaksavdelingen

2 300

3 909

2 230

3 071

Byutvikling

22 711

22 781

23 564

22 397

Beredskap og samfunnsutvikling

10 923

9 295

17 867

11 396

Kart og digitale tjenester

15 267

16 868

14 881

15 488

Sum By- og samfunnsplanlegging

60 471

65 961

68 378

59 514

Stab Bymiljø og utbygging

5 797

6 245

6 646

4 656

Juridisk

9 855

10 482

12 524

11 195

Stavanger Eiendom

260 623

273 654

283 989

265 137

Park og vei

169 204

172 700

155 234

173 236

Idrett

110 549

107 690

100 219

100 511

Vannverket

-63

0

0

-536

Avløpsverket

1 638

0

0

-1 406

Renovasjon

4 842

140

140

122

-16

0

0

-301

-3 992

9 362

9 102

-10 828

Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000 kr)

By- og samfunnsplanlegging

Bymiljø og utbygging

Plan og anlegg
Miljø
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Regnskap
2019

Justert budsjett
2019

Opprinnelig budsjett
2019

Regnskap
2018

-104

24

0

-11

558 332

580 297

567 854

541 774

Smartby

8 231

10 116

10 041

8 744

Næring

15 468

16 481

16 633

7 094

Kommunikasjon

9 423

9 488

8 560

9 137

178 623

180 276

175 499

166 900

Innbyggerdialog

19 214

21 903

13 871

16 248

Stab Innbygger- og samfunnskontakt

2 472

2 865

2 841

2 145

Politisk sekretariat

9 931

10 626

10 414

9 639

243 362

251 755

237 859

219 907

Kommunedirektør

7 813

7 516

4 901

5 221

Kommuneadvokat

6 557

6 279

6 190

5 903

Stab og støtte

302 612

313 242

285 337

273 240

Sum Kommunedirektør, stab og støtte
funksjoner

316 982

327 037

296 428

284 364

85

30

30

54

364 903

421 867

523 008

331 834

7 775 858

7 791 402

7 670 848

7 407 124

Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000 kr)

Triangulum
Sum Bymiljø og utbygging
Innbygger- og samfunnskontakt

Kultur

Sum Innbygger- og samfunnskontakt
Kommunedirektør, stab og
støttefunksjoner

Finansposter ført tjenesteomr.
Felles inntekter og utgifter
Sum Felles inntekter og utgifter
Sum fordelt til drift

Hovedoversikt investering
308

Hovedoversikt investering (beløp i
1.000 kr)

Note

Regnskap
2019

Justert budsjett Opprinnelig budsjett
2019
2019

Regnskap
2018

3

5 464

10 000

10 000

11 853

22 000

0

0

40

Overføringer med krav til motytelse

59 172

15 613

0

74 160

Kompensasjon for merverdiavgift

105 105

121 107

137 204

130 327

12 735

35 300

39 300

252 708

46 596

10 398

0

60 204

0

0

0

0

251 072

192 418

186 504

529 293

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter

Statlige overføringer

3

Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter
Utgifter
Lønnsutgifter

2, 4

24 420

0

0

24 649

Sosiale utgifter

2, 5

5 990

0

0

5 816

3

882 865

1 055 017

1 223 470

1 118 342

9 165

0

0

18 481

111 495

7 116

0

140 478

20

0

0

6

-190 641

0

0

-176 315

23

843 314

1 062 133

1 223 470

1 131 456

3

143 489

114 000

0

158 361

402 538

554 000

0

236 578

Kjøp av varer og tj som inngår i
tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter
tj.produksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
Sum utgifter
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler

12

106 000

145 600

58 100

74 236

Avsatt til ubundne investeringsfond

10

219 326

219 326

0

29 895
309

Hovedoversikt investering (beløp i
1.000 kr)

Note

Regnskap
2019

Justert budsjett Opprinnelig budsjett
2019
2019

Regnskap
2018

Avsatt til bundne investeringsfond

10

4 320

0

0

13 565

Sum finansieringstransaksjoner

875 673

1 032 926

58 100

512 636

Finansieringsbehov

1 467 915

1 902 641

1 095 066

1 114 799

900 781

1 396 251

815 551

560 618

Dekket slik:
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler

12

227

0

0

54

Mottatte avdrag på utlån

3

217 073

169 805

59 405

242 354

Overført fra driftsregnskapet

10

209 785

209 785

190 110

167 295

Bruk av disposisjonsfond

10

96 499

96 800

0

0

Bruk av bundne driftsfond

10

44

0

0

86

Bruk av ubundne investeringsfond

10

30 000

30 000

30 000

80 900

Bruk av bundne investeringsfond

10

13 507

0

0

63 492

1 467 915

1 902 641

1 095 066

1 114 799

0

0

0

0

Sum finansiering
Udekket/udisponert

Regnskapsskjema 2A – investering
Regnskapsskjema 2A (beløp i 1.000 kr)

Regnskap
2019

Justert budsjett
2019

Opprinnelig budsjett
2019

Regnskap
2018

Investeringer i anleggsmidler (jf. skjema
2b)

843 314

1 062 133

1 223 470

1 131 456

Utlån og forskutteringer

402 538

554 000

0

236 578

Kjøp av aksjer og andeler

106 000

145 600

58 100

74 236

Avdrag på lån

143 489

114 000

0

158 361
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Regnskap
2019

Justert budsjett
2019

Opprinnelig budsjett
2019

Regnskap
2018

Avsetninger

223 646

219 326

0

43 460

Årets finansieringsbehov

1 718 987

2 095 059

1 281 570

1 644 092

900 781

1 396 251

815 551

560 618

Inntekter fra salg av anleggsmidler

5 691

10 000

10 000

11 908

Tilskudd til investeringer

59 331

45 698

39 300

312 913

Kompensasjon for merverdiavgift

105 105

121 107

137 204

130 327

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

276 245

185 418

59 405

316 514

Andre inntekter

22 000

0

0

40

Sum ekstern finansiering

1 369 153

1 758 474

1 061 460

1 332 319

Overført fra driftsregnskapet

209 785

209 785

190 110

167 295

Bruk av avsetninger

140 050

126 800

30 000

144 478

Sum finansiering

1 718 987

2 095 059

1 281 570

1 644 092

0

0

0

0

Regnskapsskjema 2A (beløp i 1.000 kr)

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler

Udekket/udisponert

Regnskapsskjema 2B – investering
Prosjektnr

Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)

Regnskap
2019

Justert Opprinnelig Regnskap
budsjett budsjett 2019
2018
2019

Oppvekst og utdanning
3722003

Utstyr oppvekst

3725211

Vitenhagen

5 562

5 437

0

806

358

302

0

0
311

Prosjektnr

Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)

3730401

Inventar og utstyr
barenvernstjenesten

3733003

Biler

3844065

Skoler investering i iks/smartteknologi

31123002

Utstyr hele levekår

Regnskap
2019

Justert Opprinnelig Regnskap
budsjett budsjett
2019
2018
2019

2 806

4 750

0

0

0

0

0

71

7 484

4 000

4 000

0

0

0

0

268

2 481

1 888

1 500

1 815

Helse og velferd
3733003

Biler

3733004

Nødnett-telefoner levekår

0

0

0

304

3733005

Ekg-system Stavanger legevakt

0

500

500

0

3733006

Nødnettoperatørplasser 2 stajoner,
Stavanger legevakt

576

1 000

1 000

0

3733007

Inventar og utstyr, nye lokaler for
dagtilbud

0

1 500

1 500

0

3733009

Flytting 2019 hjemmebaserte
tjenester

1 432

1 720

0

0

3735001

Flytting tinngata

5 226

3 500

0

0

3744020

Inventar til 4 rehabiliterte sykehjem

5 259

5 000

0

0

3833002

Velferdsteknologi

5 365

20 000

20 000

113

3833004

Omsorgsbygg 2030 mulighetsstudier
og prosjektering

0

2 000

2 000

0

3844075

Nye signalanlegg ved sykehjemmene

373

0

0

816

3844079

Blidensol - diverse

0

0

0

350

31123002

Utstyr hele levekår

0

0

0

1 014

37123002

Flytting til Byfjordparken

0

0

0

2 803

Områdeløft Hillevåg

0

1 000

2 000

0

By- og
samfunnsplanlegging
3833003
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Regnskap
2019

Justert Opprinnelig Regnskap
budsjett budsjett
2019
2018
2019

Prosjektnr

Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)

391433000

Storhaug områdeløft

0

0

2 000

0

208

Stavanger forum, energisentral

0

0

0

295

1000

Kjøp/salg eiendom

0

0

5 000

0

1280

Urban sjøfront

0

0

0

1 993

1351

Folkebadet

0

0

0

2 327

1980

Samleprosjekt

0

0

0

65

1990

Samleprosjekt

28

0

0

34

4021

Bhg inventar og utstyr

252

1 000

1 000

1 598

4112

Stavanger forum ny ishall

0

0

0

8

4300

Byggeprosjekter Stavanger eiendom

0

0

0

72

4337

Lervik sykehjem

0

0

0

21 542

4700

Rehab. Adm.Senter

3 295

2 500

1 000

759

4703

Inventar/utstyr/uteanlegg

705

2 500

2 500

3 985

4705

Uforutsett rehab bhg

626

2 000

2 000

6 090

4706

Uforutsett rehab. Skoler

4 696

3 100

2 500

7 466

4711

Rehab. Inst./bofel. M.V.

17 112

13 400

1 000

1 341

4712

Rehab. Idrettshaller

2 049

3 500

6 500

3 789

4819

Tou tilstandsanalyse

0

0

0

1 714

8900

Prosjektkostnader til fordeling

79

0

0

1 048

9990

Generell finansiering

50

0

0

0

387417

Nytt sykehus

38 045

0

0

22 789

387643

Fornyelse renovering vann

0

0

0

166

3716005

Kjøp av nye søppelspann

4 765

1 500

1 500

2 030

3716036

Miljøstasjoner

0

0

0

16

Bymiljø og utbygging
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Regnskap
2019

Justert Opprinnelig Regnskap
budsjett budsjett
2019
2018
2019

Prosjektnr

Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)

3716072

Nedgravde containere

2 883

2 000

2 000

2 172

3726004

Byomforming

9 010

16 000

16 000

445

3726021

Vannmålere - off ledninger

0

0

0

492

3726024

Ringledninger-forsterkninger

0

0

0

4 281

3726026

Vannledninger-utbyggingsområder

1 963

3 000

3 000

1 344

3726027

Fornyelse -renovering

43 633

38 000

38 000

35 998

3726031

Lekkasjereduksjon

0

0

0

747

3726048

Strakstiltak

0

0

0

5 167

3736011

Byomforming

16 127

20 000

20 000

1 901

3736028

Kloakkrammeplan

0

0

0

36

3736029

Separering

0

0

0

15 814

3736030

Fornyelse og renovering

39 127

50 000

50 000

38 108

3736048

Strakstiltak

0

0

0

2 362

3736050

Stasjonsoppgradering inkl. Brutt
vannforsyning

0

0

0

17

3744001

Stavanger forum ny gasskjele 2018

1 120

1 400

0

0

3744008

Rehabilitering av badene ved fire
sykehjem

150

0

0

37 424

3744009

Hinna idrettsanlegg inkl. Rekkefølgekr

21 209

20 000

10 000

13 964

3744010

Rehabilitering av eiendomsmassen

356

0

0

2 225

3744011

Ny kirkesal i tilknytting til hafrsfjord

0

2 000

2 000

0

3744013

Nytt datanettverk for tekniske løsning

343

600

0

1 692

3744014

Skole beredskap

0

0

0

863

3744015

Blidensol sykehjem

0

0

0

35 569

3744016

Byfjord skole mindre tilpassninger i
bygget

0

0

600

0

3744017

Madlavoll skole rehabilitering el-tavl

44

1 500

1 500

0
314

Prosjektnr

Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)

3744018

Idrettshaller madlamark, vaulen, lervig

3744019

Regnskap
2019

Justert Opprinnelig Regnskap
budsjett budsjett
2019
2018
2019

0

0

17 500

0

Oppgjør sukf - tomt jåtten skole

8 060

0

0

0

3744021

Erichstrupsgate mulighetsstudie

317

500

0

0

3765003

Løkker, baner, skatebaner

1 099

1 000

6 100

1 315

3765004

Klima miljøfond

2 550

0

0

0

3765014

Rehabilitering idrettsanlegg

2 542

2 000

0

1 979

3765021

Rehabilitering parkanlegg

220

250

700

527

3765023

Prosjekt friområde

10 763

7 800

10 000

10 900

3765032

Kunst i offentlige rom (lekeplasser)

0

2 000

3 000

0

3765033

Ny målestasjon schancheholen

0

0

0

988

3766010

Sykkel

0

0

2 250

0

3766013

Nye veianlegg

0

0

2 100

0

3766014

Trafikksikkerhet

1 493

750

15 300

3 692

3766015

Gatelys

7 894

7 250

10 000

6 788

3766017

Miljø og gatetun

21

50

3 500

0

3766019

Asfaltering

5 175

5 000

8 000

5 431

3766022

El-biler park og vei

332

332

0

277

3766023

Rekkefølgekrav - støytiltak ved
gamleveien

3 553

2 500

0

5 110

3766052

Rehabilitering

0

0

1 500

0

3766062

Sentrum

0

0

6 000

0

3766910

Utearealer skoler

0

0

11 000

243

3766911

Lunde skole oppgradering av
skolegård

5 312

5 200

700

496

3766913

Bossdunker

0

0

0

465

3769001

Ishockeyvant - stavanger ishall

0

0

0

2 415

3788004

Terrorsikring

0

0

0

1 322
315

Regnskap
2019

Justert Opprinnelig Regnskap
budsjett budsjett
2019
2018
2019

Prosjektnr

Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)

3788005

Levekårsløft storhaug

0

0

0

303

3826001

Ryfast vannverket

0

0

0

5 129

3826003

Lekkasjereduksjon

970

1 000

1 000

0

3826004

Kjøretøy og utstyr, vannverket

240

100

1 200

0

3836001

Ryfast/pumpest. Avløpsverket

0

0

0

10 293

3836003

Fremmedvannsreduksjon og
separering

17 196

10 000

10 000

0

3836005

Kjøretøy og utstyr, avløpsverket

0

200

2 700

0

3844002

Varmesentral olav kyrresgate 19

668

0

0

-185

3844003

Olav kyrresgate 19 og stavanger
svømme

46 663

57 200

57 200

155 684

3844004

Kongsgata47/49, rehabilitering

0

0

0

34

3844007

Madlamark skole, nybygg

4 793

4 000

62 000

1 840

3844008

Vaulen skole, nybygg og utvidelse

601

10 000

10 000

967

3844010

Skeie skole modulbygg, 3 klasser

0

0

0

1 276

3844013

Tastaveden skole rehabilitering

260

8 000

8 000

1 287

3844015

Hundvåg skole - utbygging

0

0

0

26 255

3844016

Gautesete skole - reform 2006 rehabilitering

107 125

120 200

91 000

46 805

3844018

Ytre tasta barnehage, rehabilitering a

0

2 000

2 000

0

3844021

Selveide boliger i bofellesskap for
personer med utviklingshemming

2 357

1 000

20 000

55

3844024

Hetlandshallen dobbelhall

3 595

0

0

40 519

3844025

Stavanger idrettshall ,
garderober/fasade

8 536

13 900

17 000

9 533

3844028

Bekkefaret kirke, rehabilitering

225

300

0

22 273

3844035

Nylund skole, utbygging

17 711

14 500

14 500

4 934

3844036

Lunde skole invendig

2 135

1 400

0

12 925
316

Regnskap
2019

Justert Opprinnelig Regnskap
budsjett budsjett
2019
2018
2019

Prosjektnr

Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)

3844038

Lasssahagen rehabilitering /
ombygging

0

0

0

2 065

3844041

Lås på medisinrom/vaktrom

0

0

0

-43

3844044

Energitiltak i kommunale bygg

0

0

0

59

3844045

Schancheholen brannstasjon

666

2 000

30 000

5 543

3844046

Lervig brannstasjon

1 149

2 000

30 000

1 287

3844047

Hundvåg kirke rehabilitering

967

8 000

8 000

80

3844049

Tasta barnehage

30 882

23 900

17 500

9 221

3844050

Tastavarden barnehage

12 870

21 000

21 000

418

3844051

Ytre tasta barnehage, utvidelse

20 421

18 000

18 000

423

3844055

Cricketbane tilrettelegging,
interkommunal

0

700

6 200

401

3844057

Kannik skole, utvidelse

270

0

0

12 207

3844059

Sunde og kvernevik bydelshus

518

600

1 600

263

3844060

Nye tou, 2. Byggetrinn

20 256

12 000

12 000

67 733

3844062

Svømmehall varmtvannsbasseng
v/madlama

2

0

0

0

3844063

Madlamark skole idrettshall

1 123

0

0

27

3844064

Vålandstårnets venner

184

0

0

0

3844065

Skoler investering i iks/smasrtteknolo

0

2 000

2 000

0

3844067

Energitiltak - enøk pakke 3

2 643

2 000

2 000

22 160

3844068

Energitiltak klimasatsinger

972

950

0

0

3844069

Energikonvertering - skeie skole

0

0

3 500

0

3844071

Barnehager på storhaug med 10
avdeling

0

0

25 000

0

3844072

Barnehage med 75 plasser (5avd) på
Våland

345

10 000

10 000

0

3844073

Grovgarderober på 6 barnehager

11 187

5 000

5 000

9 236
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Justert Opprinnelig Regnskap
budsjett budsjett
2019
2018
2019

Prosjektnr

Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)

3844074

Stavanger legevakt mulighetsstudie

63

1 000

1 000

1 013

3844075

Nye signalanlegg ved sykehjemmene

0

5 477

5 000

0

3844076

Boligtilbud demente - prosjektering

3 265

10 000

70 000

749

3844077

Mulighetsstudie rådhuset

123

0

0

2 292

3844078

Nytt bofellesskap på hinna

7 229

12 000

12 000

1 127

3844081

Forum expo, kjøp av andel (1/3)

-4

0

10 000

62 727

3844082

Nye tou 3. Byggetrinn (ferdig 2020)

5 192

20 000

20 000

0

3844083

Sykkelparkering i underetasjen til ok2

876

2 000

8 000

0

3844084

Tomt til barnehage formål på våland

758

25 000

25 000

0

3844085

Tomt til fremtidig barnehageform. på
Hundvåg

0

4 000

4 000

0

3844086

Legevakten midlertidige kontorlokaler

11 296

15 000

15 000

0

3844087

Rehabilitering av bad ved blidensol
sykehjem

0

0

2 000

0

3844088

Vikingsenteret forprosjekt

0

1 000

1 000

0

3844089

Eiendomsutvikling på domkirke
sykehjem

0

0

3 000

0

3844090

Faste tribuneplasser i storhallen

21

2 700

2 700

0

3844091

Rådhuset rehabilitering

1 224

10 000

0

0

3844093

Lervig barnehage

0

1 000

0

0

3844094

Godalen barnehage

64

1 000

0

0

3865003

Løkker, baner, skate, byggeprosjekt

3 061

2 300

0

61

3865014

Rehabilitering idrettsanlegg,
byggepro

3 369

2 000

0

1 459

3865026

Treningspark på emmaus

2 834

1 000

0

3 922

3866001

Utskifting av gatelysarmatur som
inneholder kvikksølv

9 325

15 100

15 100

15 895

3866002

Nytt garderobeanlegg midjord

0

0

0

306
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Prosjektnr

Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)

3866003

Konserthuset

3866006

Tivolifjellet

3866007

Regnskap
2019

Justert Opprinnelig Regnskap
budsjett budsjett
2019
2018
2019

16

0

0

157

6 864

1 350

0

1 492

Kunstgressbaner, rehabilitering

274

0

0

990

3866008

Økt opparbeidelse av friområder

25

300

4 000

300

3866011

Hillevåg torg

0

0

0

988

3866013

Nye veianlegg, byggeprosjekter

598

900

0

333

3866014

Trafikksikkerhet, byggeprosjekt

2 630

3 200

0

255

3866015

Gatelys byggeprosjekt

51

2 750

0

2 222

3866017

Miljø og gatetun, byggeprosjekt

1 874

8 300

0

2 335

3866018

Rehab sykkelruter

25 231

8 200

5 000

10 113

3866024

Langøy kai nordøst

0

0

0

8 862

3866025

Peiseren vassøy

0

0

0

1 798

3866026

Klubben kai jåttåvågen

9

0

0

5 982

3866027

Husebøstykket barnehage

0

0

0

635

3866028

Stokka barnehage

0

0

0

140

3866029

Mariemarka barnehage

0

0

0

1 148

3866030

Kannik skole ballbinge

0

0

0

934

3866031

Vannassen barnehage

0

0

0

512

3866032

Kongsgata prosjektering og rehabiliter

211

1 000

10 000

3 389

3866034

Dreneringstiltak

0

0

0

174

3866036

Tielvene

85

0

0

4 685

3866037

Barnehage uteområder

1 549

1 500

2 500

0

3866038

Forprosjekt uteområde rådhuset

14

500

2 000

0

3866039

Tou scene uteområde

55

500

500

0

3866040

Led-lys utskiftning av gatelysarmatur

5 190

10 000

10 000

0

3866041

Lekeplass midtåkerveien

39

0

0

0
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Justert Opprinnelig Regnskap
budsjett budsjett
2019
2018
2019

Prosjektnr

Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)

Regnskap
2019

3866044

Hillevåg torg klatreinstallasjon

5

0

0

0

3866052

Rehabilitering vei, byggeprosjekt

1 359

500

0

1 321

3866062

Sentrum, byggeprosjekt

5 761

4 000

0

1 641

3866063

Hundeluftgårder (ansvar 606000)

232

200

0

96

3866064

Trafikksikring jåtten (ansvar 606000)

0

0

0

4 369

3866065

Overtakelse fylkesveier

1 880

0

0

42

3866066

Bymiljøpakken

6 251

300

0

2 278

3866068

Skjøtsel av friområde vedtatt i høp 1922

40

500

2 000

0

3866069

Vassøy kunstgress

7 810

8 000

2 000

0

3866070

Lassa kunstgress

0

100

2 000

0

3866071

Park i lervig

47

0

2 000

0

3866072

Nytorget

40

1 000

0

0

3866910

Utearealer skoler, byggeprosjekt

10 610

7 400

0

7 389

3888005

Rehabilitering sak 217/15 i bystyre

0

3 500

3 500

0

3888011

Inventar og utstyr ok 19

14 037

14 250

0

1 959

391244000

Kjøp boliger vanskeligst

0

0

0

25 622

391244874

Holme egenes rehab

0

0

0

570

391244877

Nødstrøm-aggregat-sykehjem

0

0

0

343

391265003

Løkker,baner,skate og nærmiljø,
byggeprosjekter

274

300

0

98

391266017

Miljø og gatetun, byggeprosjekt

0

0

0

156

391266091

Kulvert over motorveien

13 509

12 500

0

62

391365003

Løkker,baner,skate og nærmiljø,
byggeprosjekt

1 141

950

0

218

391365032

Kunst i offentlig rom(lekeplasser),
byggeprosjekt

130

0

0

74

391366010

Sykkel, byggeprosjekt

0

0

0

-119
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budsjett budsjett
2019
2018
2019

Prosjektnr

Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)

Regnskap
2019

391366013

Nye veianlegg, byggeprosjekt

111

0

0

80

391366018

Sykkelstrategi

205

20 000

20 000

368

391366020

Gang-/sykkelsti austre åmøy

1 215

1 515

0

685

391444803

Bjørn farmandsgate 25 bofellsskap
puh

0

0

0

16 786

391444814

Storhaug bydel ny barneskole

3 946

10 000

10 000

386

391444819

Nye gamlingen

2 433

0

0

3 060

391444821

Domkirken 2025

23 685

30 000

30 000

16 890

391465025

Tasta skatepark

0

0

0

5

391465026

Levekårsløft storhaug

270

4 750

0

418

391465027

Tasta skatepark del 2

5

0

0

19 010

391466014

Diverse veier

2 877

450

0

16 560

391466052

Hundvåg ring

4 405

0

0

907

7081

Kunstnerisk utsmykking

2 755

0

0

1 466

3844066

Investering smartteknologi

0

7 000

7 000

1 101

38191010

Lyktestolpelading smartby

452

0

0

0

3711003

Inventar-utstyr byarkivet

416

416

0

0

3711006

Back up løsning it-2017

0

0

0

53

3711007

It-systemer microsoft azure datalake

1 065

250

250

0

3711008

It-systemer ucmdb-automatisert
kartleg

0

0

170

0

3711009

Trådløst nettverk i barnehager + sfo

5 181

6 700

4 800

0

Innbygger- og
samfunnskontakt

Kommunedirektør, stab
og støttefunksjoner
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Prosjektnr

Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)

3811002

Avvik og varslingssystem

3844065

Skoler investering i iks/smasrtteknolo

Regnskap
2019

Justert Opprinnelig Regnskap
budsjett budsjett
2019
2018
2019

108

800

800

0

0

0

0

4 528

1 486

917

0

18

54

0

0

108

1 618

5 000

0

0

Felles inntekter og
utgifter
9990

Generell finansiering

378002

Maskiner IUA (kjøp av traktor)

3844092

Herbarium

3880001

Diverse utstyr møbler nye stavanger

0

-100

0

144

3880002

Videokonferanseutstyr vikevåg og
judab

0

-200

0

113

3880003

Gang og sykkelvei mellom austre og
ves

0

-565

0

0

3880004

Fiber til kommunale bygg

0

-500

0

500

3880005

Planlegging av øyfast

0

-1 000

0

0

3880006

Byggemodning madla/revheim

0

50 000

50 000

0

3880007

Byggemodning hillevåg

0

50 000

50 000

0

3880008

Innbyggertorg

2 653

5 300

0

0

3880009

Innbyggertorg vikevåg

378

3 000

0

0

3888002

Oppgradering kirkeparker og
gravlunder

0

4 500

4 500

0

3888007

Nye stavanger

0

-1 950

15 000

0

3888009

Hundvåg gravlund

0

5 000

5 000

0

4800001

Tastarustå bydelspark trinn 1 og kvart

938

193

0

193

4800002

Hinna park, infrastruktur

1 032

553

0

1 987

4800003

Tou næringspark, infrastuktur

510

268

0

510

4800004

Jm norge as

211

114

0

211

4800005

Tastarustå bydelspark 2

335

176

0

335
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Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)

4800006

Justering egne bygg

4800008

Regnskap
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Justert Opprinnelig Regnskap
budsjett budsjett
2019
2018
2019

1 626

558

0

242

Hinna park as - ledningsnett

-7

0

0

630

4800009

Hinna park as - grøntanlegg

257

135

0

1 028

4800010

Hinna park as vei og va-anlegg

74

45

0

1 252

4800011

Hinna park as friområde / grøntanlegg

635

635

0

3 620

4800014

Møldalhagen as - vei og va-anlegg

290

159

0

290

4800015

Tastarustå 2011

1 000

766

0

1 173

4800016

Øvre straen 2012 borger mester
middelt

16

16

0

16

4800017

Gosen næringsselskap 2014 vei

6

6

0

6

4800018

Ipark eiendom 2017 vei- og va anlegg

29

19

0

29

4800019

Jm norge 2017 vei

170

90

0

170

4800020

Husabøryggen 2018 kvartalslekeplass

121

64

0

3 427

4800021

Hinna park 2018 promenade 2010

347

182

0

12 881

4800022

Hinna park 2018 friområde 2011

44

23

0

1 514

4800023

Hinna park 2018 promenade 2012

67

35

0

2 702

4800024

Hinna park 2018 park 2013

119

63

0

3 875

4800025

Hinna park 2018 vikingtrekanten 2014

31

16

0

962

4800026

Hinna park 2018 friområde 2015

38

20

0

1 192

4800027

Hinna park 2018 scenerommet 2010

119

63

0

4 214

4800028

Jadarholm 2018

516

277

0

21 638

4800029

Østre hageby 2019

11 479

10 618

0

0

843 314

1 062 133

Sum investeringer i
anleggsmidler

1 223 470 1 131 456

Hovedoversikt balanse
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Hovedoversikt balanse (beløp i 1.000 kr)

Note

Regnskap 2019

Regnskap 2018

28 617 301

27 518 137

EIENDELER
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg

7

13 759 878

13 546 585

Utstyr, maskiner og transportmidler

7

731 709

682 618

Utlån

11

2 788 481

2 655 955

11, 16

849 093

880 112

Aksjer og andeler

12

898 270

792 469

Pensjonsmidler

5

9 589 870

8 960 397

3 492 013

3 134 132

13

628 537

569 717

13, 16

294

2 045

0

0

Konserninterne langsiktige fordringer

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Konserninterne kortsiktige fordringer
Aksjer og andeler
Premieavvik

5

533 202

426 146

Obligasjoner

14

548 313

522 160

1 781 667

1 614 064

32 109 314

30 652 268

10 569 578

10 397 540

Kasse, postgiro, bankinnskudd
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Disposisjonsfond

10

703 901

644 294

Bundne driftsfond

10

123 447

166 895

Ubundne investeringsfond

10

218 721

29 395

Bundne investeringsfond

10

50 361

59 548

Regnskapsmessig mindreforbruk

18

148 877

200 013

Kapitalkonto

25

9 364 113

9 337 237

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest

15

-39 841

-39 841

19 806 072

18 570 373

Langsiktig gjeld

324

Hovedoversikt balanse (beløp i 1.000 kr)

Note

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Pensjonsforpliktelser

5

11 019 578

10 356 908

Ihendehaverobligasjonslån

9

5 930 000

5 130 000

0

0

9

2 792 494

3 019 465

9, 16

64 000

64 000

1 733 664

1 684 356

1 733 664

1 684 356

32 109 314

30 652 268

Memoriakonto

605 408

442 328

Ubrukte lånemidler

584 604

421 535

Andre memoriakonti

20 804

20 793

-605 408

-442 328

Sertifikatlån
Andre lån
Konsernintern langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16

MEMORIAKONTI

Motkonto til memoriakontiene

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale
regnskapsstandarder, (KRS), utgitt av Forening for god kommunal regnskapsskikk, (GKRS).
Regnskapsprinsipper
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og
anvendelsen av disse.
Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke gjøres fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og
heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter.
Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet
betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av driftseller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke.
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for
regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet (beste estimat).
For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året, ført i investeringsregnskapet. Den delen av
lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.
Ved opprettelse av nye foretak overføres verdier og forpliktelser i tråd med kontinuitetsprinsippet.
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Virkning av endring i regnskapsprinsipp
Som følge av endringer i Forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp føres mot egne
egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp.
Mva-plikt og mva-kompensasjon
Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige
virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen mva-kompensasjonen.
Private alders- og sykehjem og barnehager
Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRAforskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men
regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.
Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger
i alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle
alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene.
Selvkostberegninger
På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger
beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet i dokument H3/14. Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder:

Barnehager
Kommunale boliger
Pleie- og omsorgstjenester
Skolefritidsordningen

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler.
Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte
verdipapir som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler.
Kommunen følger KRS nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden
har særlig betydning for skillet mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper
for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en
standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og
aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.
Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og
avskrivning av anleggsmiddelet.
Kommunen har porteføljefinansiering av investeringene.
Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i Kommuneloven § 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen
gjeld er kortsiktig gjeld.
Vurdering av omløpsmidler
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Utestående fordringer
Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende gjennom året.
Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.
Finansielle omløpsmidler
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr 31.12.
Urealisert gevinst behandles i tråd med Finansreglement.
Vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like
store årlig beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter senest året etter at anleggsmidlet er
anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperioden er tråd med § 8 i Forskrift om årsregnskap og
årsberetning.
Utlån
Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel av
selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån
til kommunen. Utlånsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.
Aksjer og andeler
Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til andel av
aksjekapital i selskapet.
Organisering av kommunens virksomhet – foruten kommunale foretak
Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, kommunedirektøren med stabsavdelinger og det utøvende nivået,
virksomhetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære organisasjon, med
unntak av:

Kommunale foretak (KF)
Interkommunale selskap (IKS)
Interkommunale samarbeid (koml. § 27) og vertskommunesamarbeid (koml. § 28)
Aksjeselskap (hvor Stavanger kommune har eierinteresser)

Viser for øvrig til note.12 og 20, som viser hvilke selskaper kommunen har eierinteresser i.

13.2 Noter
Note nr. 1 Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter
Brukerbetalinger (beløp i 1.000 kr)

Foreldrebetaling barnehager

Regnskap 2019

Regnskap 2018

122 259

121 913
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Brukerbetalinger (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Foreldrebetaling skolefritidsordning

110 128

110 524

Egenbetaling institusjoner

193 289

191 399

Annet

39 908

39 016

465 584

462 852

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Kommunale avgifter

492 339

446 119

Leieinntekter

43 250

48 691

Annet

145 601

148 618

Sum totalt

681 190

643 428

Sum totalt
Andre salgs- og leieinntekter (beløp i 1.000 kr)

Note nr. 2 Lønnutgifter
Lønnsutgifter drift (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Fastlønn

4 014 891

3 815 929

Lønn til vikarer

250 248

237 551

Lønn til ekstrahjelp

209 954

209 412

4 478

4 778

Overtidslønn

48 084

47 940

Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse

180 377

172 335

Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen

136 335

134 616

35 112

35 305

4 879 479

4 657 866

Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift

1 251 731

1 193 497

Sum

6 131 210

5 851 363

Lønnsutgifter

Lønn vedlikehold

Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bil som er oppl.pliktige m.v
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse
Sosiale utgifter
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Lønnsutgifter drift (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Lønnsutgifter investering (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019

Regnskap 2018

23 199

22 845

Lønn til ekstrahjelp

245

531

Overtidslønn

855

1 131

112

116

9

26

24 420

24 649

Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift

5 990

5 816

Sum

30 410

30 465

Lønnsutgifter
Fastlønn

Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bil som er oppl.pliktige m.v
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse
Sosiale utgifter

Note nr. 3 Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet
Mottatte avdrag på utlån (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019 Regnskap 2018

Mottatte avdrag fra Lyse AS

43 676

43 676

Mottatte avdrag formidlingslån

143 489

157 580

Mottatte avdrag på konsern lån

9 568

9 645

Andre mottatte avdrag på utlån

20 340

31 453

Sum

217 073

242 354

Statlige overføringer (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019 Regnskap 2018

Overføringer fra staten

12 735

6 550

Tilskudd fra Husbanken

0

243 173

STUI overføringer

0

2 985

12 735

252 708

Sum
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Mottatte avdrag på utlån (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019 Regnskap 2018

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019 Regnskap 2018

Kjøp av driftsmidler

59 619

30 915

4 961

1 994

Vedlikehold byggetjenester nybygg

635 392

791 228

Materialer til vedlikehold og nybygg

39 568

32 596

Konsulenttjenester eksterne

54 100

87 645

Konsulenttjenester interne

61 842

56 732

8 131

9 137

19 252

108 094

882 865

1 118 341

Kjøp av transportmidler

Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg
Andre kjøp av varer og tjenester
Sum
Salg av driftsmidler (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019 Regnskap 2018

Salg av driftsmidler

197

119

Salg av bygninger

0

2 500

Salg tomter/arealer

5 267

9 234

Sum

5 464

11 854

Note nr. 4 Årsverk
Årsverk

Regnskap 2019 Regnskap 2018

Antall årsverk

8 085

7 827

Antall ansatte

9 855

9 778

Antall kvinner

7 792

7 783

Antall menn

2 063

1 995

Antall kvinner i høyere stillinger

813

799

Antall menn i høyere stillinger

398

395
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Årsverk

Regnskap 2019 Regnskap 2018

Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% lønn teller fra 2016
med som 1 årsverk.
Fordeling heltid/deltid

Regnskap 2019 Regnskap 2018

Antall ansatte i deltidsstillinger

3 817

3 765

Antall kvinner i deltidsstillinger

3 136

3 100

Antall menn i deltidsstillinger

681

665

Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100%
stilling.
Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% dekningsgrad teller
fra 2016 ikke som deltid.
Lønn, godtgjørelse og pensjon (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2018

Kommunedirektør

2 112

Ordfører

1 626

I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon
utbetalt fra Stavanger kommune
Revisjonshonorarer (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019 Regnskap 2018

Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon

5 342

3 510

Honorar for rådgivning

1 221

450

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat

760

748

Note nr. 5 Pensjon

Stavanger kommune har tariffestede kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte.
Pensjonsordningene er ytelsesbaserte og leveres av Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere, og Kommunal
Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) for sykepleiere og øvrige yrkesgrupper.
Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon. Pensjonene fra
KLP/SPK samordnes med utbetalingene fra folketrygden i de tilfeller regelverket krever det. Stavanger kommune
har fra 1.1.2003 vært selvassurandør for deler av AFP-ordningen.
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Domkirken sykehjem ble overtatt av Stavanger kommune fra 1. oktober 2019. Fra samme dato ble ansatte ved
sykehjemmet overført til Stavanger kommunes pensjonsavtale. Dette innebærer at premiefond,
pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler som Domkirken sykehjem hadde opparbeidet fram til 1. oktober 2019
inngår i Stavanger kommunes tall per 31. desember 2019. Domkirken sykehjems pensjonsordning ble fram til 1.
oktober 2019 ført etter veileder fra Norsk regnskapsstiftelser (NRS). Ved regnskapsføring etter NRS opparbeides
det ikke premieavvik, og det er følgelig ikke overført premieavvik fra Domkirken sykehjem til Stavanger kommune
som følge av overtakelsen.
Forskjellen mellom betalt netto pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad er premieavviket. Årets
positive premieavvik reduserer pensjonskostnaden og balanseføres. Premieavviket opparbeidet i årene 2002-2010
amortiseres over 15 år, premieavvik i årene 2011-2013 amortiseres over 10 år. Premieavvik opparbeidet f.o.m 2014
amortiseres over 7 år.
Akkumulert premieavvik i GKRS 2019 mottatt av SPK viser et lavere akkumulert premieavvik per 1.1.2019 enn saldo i
kommunens balanseregnskap. Dette er korrigert i 2019 slik at bokført akkumulert premieavvik SPK per 31.12.2019
stemmer overens med akkumulert premieavvik i GKRS 2019 fra SPK.
Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd i KLP) benyttes i sin helhet til reduksjon av
premieinnbetalinger i det enkelte år. Saldo premiefond i KLP var per 31.12.2018 kr 71,6 mill. I 2019 er det inntektsført
bruk av premiefond med kr 72,4 mill., Premiefond fra Domkirken sykehjem, kr 4,8 mill. er overført Stavanger
kommune ved overføring av ansatte 1.10.2019.
Kommunen tar inn estimerte brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen. Det foretas ny beregning
av de pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Forskjellen mellom
avlagte tall for pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik.
Estimatavviket for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser balanseføres i sin helhet.
KLP

SPK

Sum
31.12.19

Sum
31.12.18

Årets pensjonspremie inkl. adm. kostnader (jf.
aktuarberegning)

605 294

118 744

724 037

649 502

Netto pensjonskostnader inkl. adm. kostnader (jf.
aktuarberegning)

-445 551

-107 601 -553 152

-538 873

Pensjonskostnad (beløp i 1.000 kr)

= Årets premieavvik

159 742

11 143

170 886

110 629

386 778

-13 293

373 485

327 408

0

585

585

0

+/- Resultatført 1/7, 1/10 og 1/15 av tidligere års premieavvik
(eksl. arbeidsgiveravgift)

-79 692

2 047

-77 645

-64 552

+/- Premieavvik for året (ekskl. arbeidsgiveravgift)

159 742

11 143

170 886

110 629

Arbeidsgiveravgift av premieavvik 31.12.

65 823

68

65 891

52 661

AKKUMULERT PREMIEAVVIK
Akkumulert 01.01. (ekskl. arbeidsgiveravgift)
Korreksjon akkumulert premieavvik 01.01.
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Pensjonskostnad (beløp i 1.000 kr)

Akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift 31.12.

KLP

SPK

Sum
31.12.19

Sum
31.12.18

532 651

551

533 202

426 146

91 338

15 718

107 056

52 574

99.8 %

50.8 %

Premieavvik og amortisering inkl. arbeidsgiveravgift,
virkning på driftsresultat (minus gir resultatreduksjon,
pluss gir resultatøkning)
I % av driftsinntekter

PENSJONSMIDLER (ekskl. arbeidsgiveravgift)
Regnskap per 31.12.

8 260 265

Herav estimatavvik 2019

-286 549

1 329 606 9 589 870 8 960 397
51 857 -234 692

16 718

PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift)
Regnskap per 31.12.
Herav estimatavvik 2019
Virkning av tariffendring IB 2019, inkl i estimatavvik
NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl.
arbeidsgiveravgift)

9 314 001

1 705 577 11 019 578 10 356 908

41 966

-79 385

-37 419

-268 590

0

0

0

0

375 971 1 429 708

1 396 511

1 053 736

Økonomiske forutsetninger 2019:

KLP

SPK

Forventet avkastning KLP/SPK

4,50

4,00

Diskonteringsrente (risikofri rente)

4,00

4,00

Forventet lønnsvekst

2,97

2,97

Forventet G-reg./pensjonsreg.

2,97

2,97

Pensjonsregulering

2,20

Forholdstallet fra KMD

1,00

1,00

K2013FT

K2013

Dødelighetstabell
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Pensjonskostnad (beløp i 1.000 kr)

Uføretariff/Uføretabell

KLP

Sum
31.12.19

SPK

Sum
31.12.18

KLP-uføretariff K2063 (200 %)

Note nr. 6 Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Drift

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen
produksjon med kr 1 265 108′. Det vil si alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon
Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv
bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for
tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med, føres her.
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Kommunalt tilskudd private barnehager

478 707

452 477

Tilskudd private alders- og sykehjem

385 397

384 873

63 796

57 345

Kjøp fra fylkeskommuner

1 367

2 461

Kjøp fra kommuner

71 242

69 732

Kjøp fra kommunale foretak (KF)

350 498

339 629

Kjøp fra interkommunale selskap (IKS)

263 938

246 215

Tilskudd til privatpraktiserende (leger, fysioterapeuter)

101 917

97 449

Overf. til andre

386 177

360 471

2 103 039

2 010 652

Kjøp fra staten

Totalt

Overføringer
Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres
bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner.
Overføringer (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Overføring til staten

89

877

Overføring til fylkeskommuner

22

30
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Overføringer (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Overføring til kommuner

1 723

591

Tap på krav

2 507

2 695

Overføring til kommunale foretak (KF)

81 586

70 582

Overføring til interkommunale selskap (IKS)

70 476

65 617

Økonomisk sosialhjelp

193 819

194 786

MVA knyttet til kompensasjonsordningen

195 766

196 306

Andre overføringer

359 883

343 511

Totalt

905 871

874 995

Stavanger konserthus IKS har pr 31.12.19 en langsiktig gjeld til KLP og Kommualbanken på kr 535 mill. Stavanger
kommune har forpliktet seg til å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd.
Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.19 en langsiktig gjeld til Kommunalbanken på kr 306 mill. Stavanger
kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 53,65 %.
Multihallen og Storhallen IKS har pr 31.12.19 en langsiktig gjeld til Kommunalbanken på kr 91 mill. Stavanger
kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til en eierbrøk som er 53,65 %.

Note nr. 7 Anleggsmidler
Anleggsmiddelgruppe Avskrivn.plan

Gruppe 0

0 år

Kuns

Gruppe 1

5 år

EDB-utstyr, kontormaskine

Gruppe 2

10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, brannbiler, transportmidle

Gruppe 3

20 år

Parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR)
pumpestasjoner, forbrenningsanleg

Gruppe 4

40 år

Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsne

Gruppe 5

50 år

Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg
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Anleggsmiddelgruppe Avskrivn.plan

andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjone
Beløp i 1.000 kr

Gruppe 0

Bokført verdi 01.01.

2 232 427

Tilgang i regnskapsåret

20 766

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5

72 614 610 003

327 474 8 180 243 2 806 442

30 352

131 816

45 862

640 485

-152

0

0

Avgang i regnskapsåret
Delsalg i året
Avskrivninger i regnskapsåret
Nedskrivninger

-26 248
0
-44 283

0
-30 246 -80 780
-88

Korr. negativ komponent
Bokført verdi 31.12

2 182 662
1)

-14 487

-18 911

-276 821

-62 444

-2 828

-4

-26 481

-31 949

1 017

528

6 939

341

72 632 659 076
2)

2)

354 949 8 524 365 2 697 903
1)

1)

1)

Hovedoversikt balanse:
1) Faste eiendommer og anlegg

13 759 879

2) Utstyr, maskiner og transportmidler

731 708

Sum ordinære avskrivinger

469 202

Note nr. 8 Finansinntekter og utgifter
Renteinntekter og utbytte (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Renter bankinnskudd

50 483

35 869

Renter finansforvaltning

18 706

16 258

1 639

1 067

0

24 624

240 218

218 380

Forsinkelsesrenter
Renter rentebytteavtaler
Utbytte Lyse Energi AS
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Renteinntekter og utbytte (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Utbytte andre 1)

4 758

5 713

Andre renteinntekter 2)

95 415

88 053

Sum

411 218

389 963

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Renter innlån

175 014

141 415

Renter rentebytteavtaler

45 992

82 431

2 759

1 403

223 765

225 250

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Urealisert kurstap

0

1 323

Realisert kurstap

33

15 869

Sum

33

17 192

Urealisert gevinst

8 269

0

Realisert gevinst

978

7 733

9 247

7 733

Renteutgifter og låneomkostninger (beløp i 1.000 kr)

Andre rente- og finansutgifter
Sum
Gevinst/tap finansielle instrumenter (beløp i 1.000 kr)

Sum

Note nr. 9A Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långivere
Gjeldsforpliktelser (beløp i 1.000 kr)

Kommunens samlede lånegjeld

Regnskap 2019

Regnskap 2018

8 786 494

8 213 465

600 000

600 000

Fordelt på følgende kreditorer:
Obligasjonslån
DNB Markets, flytende rente
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Gjeldsforpliktelser (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019

Regnskap 2018

DNB Markets, fast rente

800 000

Danske bank, fast rente

600 000

600 000

Sparebank1 SR-Bank, flytende rente

600 000

600 000

Sparebank1 SR-Bank, fast rente

500 000

500 000

Nordea, flytende rente

930 000

930 000

Swedbank, flytende rente

300 000

300 000

Kommunalbank fast rente

1 600 000

1 600 000

Sum

5 930 000

5 130 000

1 833 350

1 768 410

172 774

181 202

0

25

Husbanken investeringslån fast

13 180

15 041

Kommunalbank flytende rente

771 390

1 054 636

1 800

150

2 792 494

3 019 465

Forpliktelse EK foretak (jf note 11)

64 000

64 000

Sum

64 000

64 000

Andre lån
Startlån
Husbanken startlån, flytende rente
Husbanken startlån, fast rente
Investeringslån
Husbanken investeringslån flytende

Annen langsiktig gjeld
Sum
Konsernintern langsiktig gjeld

Avdrag på gjeld
Avdrag (beløp i 1. 000 kr)

Budsjett

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Regnskap 2017

Utgiftsført avdrag

350 896

347 332

335 199

332 368
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Gjeldsforpliktelser (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Beregnet minste lovlige avdrag

211 954

241 038

232 873

Differanse

135 378

94 161

99 495

Stavanger kommune har obligasjonslån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på inntil 30 år på disse
lånene. De avsatte avdragene er nedbetalt på langsiktig gjeld.
Kommunen beregner minste tillatte avdrag, jf. Kommuneloven (KL) § 50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag
etter forenklet formel utgitt av KRD. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges
Kommunerevisorforbund, da den gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på
lånefinasierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med tilsammen kr 347 332′.
Minste lovlige avdrag etter KL § 50 nr. 17 utgjør kr 211 954′, eller kr 250 559′ når vi beregner uten tomter. Det er
ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2019.
Låneopptak i kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf. vedlagte årsregnskap 2019
for foretakene.
De kommunale foretakenes egenkapital er tidligere styrket med 64 mill. ved en overføring fra kommunens
kapitalkonto. Beløpet står som en langsiktig forpliktelse i kommunens balanse og som en langsiktig fordring i
foretakenes balanser.

Note nr. 9B Sikringsinstrument

Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto
finansutgifter over tid samtidig som det sikres forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.
Stavanger kommune bruker hovedsakelig fastrentelån, men har også rentebytteavtaler som sikringsinstrumenter.
Ved bruk av disse instrumentene oppnår kommunen forutsigbarhet i fremtidige rentekostnader.
Rentesensitiviteten i porteføljen rapporteres og kontrolleres med mål om å holdes på et minimum.
Samlet har Stavanger kommune benyttet rentebytteavtaler for kr 2,2 mrd. I tillegg har kommunen kr 3,7 mrd. i ulike
fastrentelån, samt flytende for 5,1 mrd. Den gjennomsnittlige løpetiden, durasjonen, for rentebytteavtalene er ca.
3,5 år, og 65 % av bruttogjelden er sikret med fastrente. Dersom rentebanen øker med 1 % vil Stavanger kommunes
årlige renteutgifter øke med ca. 12 millioner.
Rentesikringen er forankret i Stavanger kommunes finansreglement kapittel 5, og risikobildet rapporteres månedlig
og tertialvis.

Note nr. 10 Avsetninger og bruk av avsetninger
Alle fond (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Avsetninger til fond

594 379

421 439

Bruk av avsetninger

-398 080

-450 290

0

0

Til avsetning senere år

339

Alle fond (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019

Regnskap 2018

196 298

-28 852

Regnskap 2019

Regnskap 2018

IB 01.01.

644 294

543 698

Avsetninger driftsregnskapet

289 382

256 840

Bruk av avsetninger driftsregnskapet

-133 276

-156 244

Bruk av avsetninger investeringsregnskapet

-96 499

0

Beregnet beholdning pr 31.12.

703 901

644 294

UB 31.12.

703 901

644 294

0

0

Netto avsetninger
Disposisjonsfond (beløp i 1.000 kr)

Differanse

UB 31.12 viser saldo på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og
investeringsformål. Av saldo på kr 703 901′, utgjør det generelle disposisjonsfondet 189 788′, mens resterende
midler på kr 514 113′ er merket som fond til diverse formål. Pensjonsfond kr 263 535′, Digitaliseringsfond kr 98 140′
og Kursreguleringsfond kr 67 469′ er de tre største av disse merkede midlene.
Bundet driftsfond (beløp i kr 1.000 kr)

Regnskap 2019

Regnskap 2018

166 895

195 410

81 351

121 139

-124 755

-149 568

-44

-86

Beregnet beholdning pr 31.12.

123 447

166 895

UB 31.12.

123 447

166 895

0

0

IB 01.01.
Avsetninger driftsregnskapet
Bruk av avsetninger driftsregnskapet
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet

Differanse

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke
endres av kommunestyret. Fond er fordelt med fond for overføring av øremerkede midler som utgjør kr 93 735′, og
selvkostfond vann, slam og avløp som utgjør kr 29 712′.
Overføringer (beløp i 1.000 kr)

Overført fra drift- til investeringsregnskap

Regnskap 2019

Regnskap 2018

209 785

167 295
340

Overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet følger av budsjett og fremkommer i regnskapsskjema 1A.
Det kan kun overføres det beløp innenfor budsjettets rammer som er nødvendig for å sikre finansiell dekning i årets
investeringsregnskap.
Ubundet investeringsfond (beløp i 1.000kr)

Regnskap 2019

Regnskap 2018

IB 01.01.

29 395

80 400

Avsetninger

219 326

29 895

Bruk av avsetninger

-30 000

-80 900

Beregnet beholdning pr 31.12

218 721

29 395

UB 31.12.

218 721

29 395

0

0

Differanse

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til
investeringsmål.
Bundet investeringsfond (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2018

IB 01.01.

59 548

109 474

4 320

13 565

0

0

Bruk av bundne investeringsfond

-13 507

-63 492

Beregnet beholdning pr 31.12.

50 361

59 547

UB 31.12.

50 361

59 548

0

0

Avsetninger
Bruk av avsetninger

Differanse

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte
investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Av saldo per 31.12 utgjør overføring av ubrukte
øremerkede midler til investeringsformål kr 4 212′.
Fordeling mellom skjema 1A/1B og 2A (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019 Justert budsjett Opprinnelig budsjett

Avsetninger disposisjonsfond

289 382

238 115

0

Regnskapsskjema 1A

289 382

238 115

0

Regnskapsskjema 1B

0

0

0
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Fordeling mellom skjema 1A/1B og 2A (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019 Justert budsjett Opprinnelig budsjett

Bruk av avsetninger disposisjonsfond

-229 775

-202 215

-11 940

Regnskapsskjema 1A

-128 276

-100 415

-10 740

Regnskapsskjema 1B

-5 000

-5 000

-1 200

Regnskapsskjema 2A

-96 499

-96 800

0

Overføringer mellom drift og investering

209 785

209 785

190 110

Regnskapsskjema 1A

209 785

209 955

190 110

Regnskapsskjema 1B

0

-170

0

Avsetninger bundne driftsfond

81 351

15 485

11 295

Regnskapsskjema 1A

3 000

1 870

0

Regnskapsskjema 1B

78 351

13 615

11 295

Bruk bundne driftsfond

-124 799

-136 021

-64 744

Regnskapsskjema 1A

-32 143

-31 508

-29 479

Regnskapsskjema 1B

-92 613

-104 513

-35 265

Regnskapsskjema 2A

-44

0

0

Avsetninger bundne driftsfond

81 351

15 485

11 295

Regnskapsskjema 1A

3 000

1 870

0

Regnskapsskjema 1B

78 351

13 615

11 295

Bruk bundne driftsfond

-124 799

-136 021

-64 744

Regnskapsskjema 1A

-32 143

-31 508

-29 479

Regnskapsskjema 1B

-92 613

-104 513

-35 265

Regnskapsskjema 2A

-44

0

0
342

Fordeling mellom skjema 1A/1B og 2A (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019 Justert budsjett Opprinnelig budsjett

Avsetning til ubundne investeringsfond

219 326

219 326

0

Regnskapsskjema 2A

219 326

219 326

0

Bruk av ubundne investeringsfond

-30 000

-30 000

-30 000

Regnskapsskjema 2A

-30 000

-30 000

-30 000

Avsetning til bundne investeringsfond

4 320

0

0

Regnskapsskjema 2A

4 320

0

0

Bruk av bundne investeringsfond

-13 507

|

0

Regnskapsskjema 2A

-13 507

0

0

Note nr. 11 Utlån
Utlån (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Startlån

1 896 751

1 734 296

Avsatt til tap på framtidige utlån

-25 384

-25 384

Sum utlån startlån

1 871 367

1 708 912

Viking Fotball ASA

2 050

2 550

829 844

873 520

2 026

2 239

0

100

Varmestuens venner

689

737

Museum Stavanger AS

3 641

4 162

Forus og Gausel Idrettslag

1 326

1 442

56 265

58 910

Ansvarlig lånekapital Lyse
Rogaland Rideklubb
Tou Scene

Oilers Invest AS
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Utlån (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Base Property AS

0

0

Vesterlen Krets av NSF

0

960

Idrettslaget Skjalg

1 150

1 150

Hagltårnet Næring AS

4 723

1 274

Forus Flerbrukshaller AS

11 933

Forus Folkehelsesenter AS

3 467

Sum andre utlån

917 114

947 043

2 788 481

2 655 955

Stavanger Natur- og Idrettsservice KF

13 088

12 293

Sølvberget KF

31 018

30 645

Stavanger Boligbygg KF

607 040

683 708

Stavanger Utvikling KF

197 947

153 467

Konserninterne langsiktige fordringer

849 093

880 112

-9 807

9 705

Sum utlån

Avsatt på bundne investeringsfond

Note nr. 12 Aksjer og andeler
Aksje-kapital

SK'andel av
aksje-kapital

1 008 983

440 683

43,68 %

440 683

108

28

25,93 %

28

Universitetsfond Rogaland
AS

3 800

1 380

36,32 %

13 800

ODEON kino
Stavanger/Sandnes

1 000

332

33,15 %

5 119

108

4

4,08 %

5

Aksjer (beløp i 1.000 kr)

Lyse AS
Rogaland Teater AS

Glad Mat AS

SK'andel Bokført verdi
aksjer

Mottatt utbytte

240 218

995
344

Aksjer (beløp i 1.000 kr)

Aksje-kapital

SK'andel av
aksje-kapital

Lysefjorden Utvikling AS

500

48

9,60 %

298

Stavanger Sentrum AS

250

100

40,00 %

704

Blue Planet AS

1 950

23

1,17 %

50

Allservice AS

2 958

1 490

50,38 %

1 490

Forus Næringspark AS

15 100

7 401

49,01 %

7 400

Filmkraft Rogaland AS

1 600

560

35,00 %

560

Museum Stavanger AS

100

47

47,00 %

55

Ryfast AS*

0

0

0,00 %

0

Attende AS

1 532

843

55,00 %

785

Stavanger Forum AS**

23 638

20 175

85,35 %

39 997

Bysykkelen AS

4 000

1 000

25,00 %

2 000

150

15

9,98 %

1 500

Hagltårnet Næring AS

50 625

50 625

100,00 %

62 606

Risavika Bioproduction
AS***

1 020

400

39,22 %

2 000

Forus Folkehelsesenter
AS****

60

46

77,00 %

15 938

Forus Bedritsidrettsarena
AS****

30

23

77,00 %

0

Forus Flerbrukshaller AS****

53

41

77,00 %

54 861

1 117 565

525 264

Valide invest AS

Sum
Andeler (beløp i 1.000 kr)

Totale andeler

SK'andel Bokført verdi
aksjer

649 879

Mottatt utbytte

241 213

SK' andeler SK eierandel Bokført verdi Mottatt utbytte/overf.

Stavangerregionen Havn IKS

0

80,69 %

0

IVAR IKS

0

39,95 %

0

Rogaland brann og redning
IKS

5 000

2 123

42,45 %

2 595

Rogaland Revisjon IKS

4 000

1 264

31,59 %

1 278
345

Aksjer (beløp i 1.000 kr)

Aksje-kapital

Renovasjonen IKS

SK'andel av
aksje-kapital

SK'andel Bokført verdi
aksjer

0

50,00 %

7 997

Stavanger Konserthus IKS

100

89

89,00 %

89

Sørmarka flerbrukshall IKS

600

322

53,65 %

384

Multihallen og Storhallen
IKS

600

322

53,65 %

374

Opera Rogaland IKS

800

400

50,00 %

400

Rogaland Kontrollutvalgsekr.
IS

600

210

35,00 %

210

Mottatt utbytte

1 000

Biblioteksentralen AL

0

1

Samvirkelaget Flørli Vann og
Kloakk SA

0

650

Egenkapitalinnskudd KLP

0

234 392

Andeler Dragaberget
Barnehage SA

4

20

11 700

4 733

248 390

1 000

1 129 265

529 997

898 270

242 213

Sum
Sum aksjer og andeler

*Aksjer i Ryfast AS ble solgt til Ferde AS i 2019.
**Kommunestyret vedtok i 25.11.19 i sak 37/19 å konvertere likviditetslån i Stavanger Forum AS til egenkapital, samt
gjennomføre en kapitalforhøyelse i form av kontantinnskudd på kr 2,5 mill.
***Det ble kjøpt aksjer for 2 mill. i Risavika Bioproduction AS, vedtatt av bystyret i sak 173/16.
****Kommunestyret vedtok 25.11.19 i sak 51/19 at det kunne inngås aksjekjøpsavtale med Rogaland
Bedriftsidrettskrets for overtakelse av 77 % av aksjene i Forus Flerbrukshaller AS, Forus Bedriftsidrettsarena AS og
Forus Folkehelsesenter AS. Aksjekjøpet ble gjennomført samtidig med innfrielsen av garantiforpliktelsen til Forus
Flerbrukshaller AS – jf. note 19 Garantier.

Note nr. 13 Utestående fordringer
Utestående fordringer (beløp i 1.000 kr)

Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant)
Sentrale styringsorganer

Regnskap
2019

Regnskap
2018

3 993

5 056

165 253

97 043
346

Regnskap
2019

Regnskap
2018

8 237

6 978

Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom

35 520

55 158

Oppvekst

28 354

30 238

Levekår

292 302

282 072

Kultur og byutvikling

5 196

8 867

Mva-kompensasjon

70 528

63 806

Syke-svangerskap

38 053

39 305

-898

-806

Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer

-18 000

-18 000

Sum kortsiktige fordringer*

628 537

569 717

Konserninterne fordringer

294

2 045

294

2 045

Utestående fordringer (beløp i 1.000 kr)

Stavanger Eiendom

Kortsiktige fordringer lønn

Herav:
Forfalte terminer utlån konserninterne
*
* Inkludert i sum kortsiktige fordringer inngår kundefordringer til kommunale foretak med
kr 56 684, jf. note 16.

Note nr. 14 Finansielle omløpsmidler
Aktiva klasse (beløp i 1.000 kr)

Aksjefond

Markeds-verdi 2019 Bokført verdi 2019

Årets resultatførte verdiendring

37 711

49 065

-11 354

Grunnfondsbevis

30 852

26 102

4 749

Ansvarlige lån, fondsobligasjoner

205 847

215 471

-9 624

Industriobligasjoner/sertifikater

177 190

175 994

1 196

Bankobligasjoner og bankinnskudd

96 080

95 780

300

- Herav bankinnskudd

-55 788

-55 776

-12

5

5

0

Andre verdipapir

347

Aktiva klasse (beløp i 1.000 kr)

Markeds-verdi 2019 Bokført verdi 2019

Grønn finansforvaltning

56 415

Kursregulering pr 01.01
Urealisert gevinst pr 31.12*
Sum

548 313

Årets resultatførte verdiendring

52 962

3 454

-19 560

19 560

8 269

-8 269

548 313

-0

Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til anskaffelseskost pr 31.12
slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Netto urealisert gevinst på 8,3 mill. er resultatført i 2019. Realisert gevinst
på 1 mill. er inntektsført i 2019 og realisert tap på 0,03mill. er utgiftsført i 2019. Kursreguleringsfondet er pr 31.12.19
på 67,5 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet.
Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal
vurderes med resultateffekt til markedsverdi..
Bokført verdi 31.12 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12.
Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 05.02.2018.

Note nr. 15 Endringer i regnskapsprinsipp
Regnskap
2019

Regnskap
2018

IB

39 841

39 841

UB

39 841

39 841

Endring i regnskapsprinsipp (beløp i 1.000kr)

Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2017 av følgende
poster:
År
Utbetalte feriepenger

1993

98 967

Varebeholdning

2001

6 472

Kompensasjon for mva

2001

-13 989

Øvrige endringer periodiseringsprinsipp
Tilskudd til ressurskrevende brukere
Sum bokført mot konto for prinsippendring

33 912
2008

-85 521
39 841

Som en følge av endringer i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i
2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av
348

regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført
mot konto for endring av regnskapsprinsipp.

Note nr. 16 Fordringer og gjeld til kommunale foretak
Fordringer og gjeld til kommunale foretak (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Stavanger Parkeringsselskap KF

30 131

289

Sølvberget KF

2 373

4 134

Stavanger Byggdrift KF

482

599

Stavanger Natur- og Idrettsservice KF

514

390

Stavanger Boligbygg KF

16 808

23 652

Stavanger Utvikling KF

6 670

2 467

Sum konserninterne kortsiktige fordringer*

56 979

31 531

Herav kundefordringer

56 684

29 486

294

2 045

Stavanger Natur- og Idrettsservice KF

13 088

12 293

Sølvberget KF

31 018

30 645

Stavanger Boligbygg KF

607 040

683 708

Stavanger Utvikling KF

197 947

153 467

Sum konserninterne langsiktige fordringer

849 093

880 112

Sum konserinterne fordringer

906 072

911 643

43

654

Sølvberget KF

3 359

3 529

Stavanger Byggdrift KF

14 624

17 609

Konsernintern kortsiktig fordring

Herav kortsiktige fordringer utlån
Konsernintern langsiktig fordring

Konsernintern kortsiktig gjeld
Stavanger Parkeringsselskap KF

349

Fordringer og gjeld til kommunale foretak (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Stavanger Natur- og Idrettsservice KF

14 265

10 230

Stavanger Boligbygg KF

2 744

3 296

0

13 122

35 036

48 440

Øvrig kortsiktig gjeld

1 701 429

1 635 916

Sum kortsiktig gjeld

1 736 465

1 684 356

5 000

5 000

Stavanger Byggdrift KF

30 000

30 000

Stavanger Natur- og Idrettsservice KF

29 000

29 000

Sum konsernintern langsiktig gjeld

64 000

64 000

Sum konsernintern gjeld

99 036

112 440

Stavanger Utvikling KF
Sum konsernintern kortsiktig gjeld**

Konsernintern langsiktig gjeld
Sølvberget KF

Note nr. 17 Spesifikasjon over mellomværende mellom kommunene
Stavanger, Rennesøy og Finnøy
Åpne poster i Stavanger kommune

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer - saldo åpne krav

Totalt

Rennesøy kommune

Finnøy kommune

13 086 454

8 091 141

4 995 313

0

0

0

-3 496 311

-2 547 310

-949 001

-4 557

-1 686

-2 871

9 585 586

5 542 145

4 043 441

Totalt

Stavanger kommune

Finnøy kommune

Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld - saldo åpne krav
KG andre kommuner
Sum
Åpne poster i Rennesøy kommune
Omløpsmidler

350

Åpne poster i Stavanger kommune

Totalt

Rennesøy kommune

Finnøy kommune

2 591 641

2 547 310

44 331

1 686

1 686

0

Annen kortsiktig gjeld - leverandører pr reskontro

-8 091 141

-8 091 141

0

Sum

-5 497 814

-5 542 145

44 331

Totalt

Stavanger kommune

Rennesøy kommune

949 001

949 001

0

2 871

2 871

0

Annen kortsiktig gjeld - leverandører pr reskontro

-5 039 644

-4 995 313

-44 331

Sum

-4 087 772

-4 043 441

-44 331

Kortsiktige fordringer - spesifikasjon pr reskontro
Kortsiktig fordring andre kommuner
Kortsiktig gjeld

Åpne poster i Finnøy kommune
Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer - spesifikasjon pr reskontro
Kortsiktig fordring andre kommuner
Kortsiktig gjeld

Note nr. 18 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)
drift
Regnskapsmessig mindreforbruk (beløp i 1.000 kr)

Budsjett 2019

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Tidligere opparbeidet mindreforbruk

0

200 013

178 148

Årets disponering av mindreforbruk

200 000

-200 013

-178 148

Nytt mindreforbruk i regnskapsåret

0

148 877

200 013

Totalt mindreforbruk til disponering

200 000

148 877

200 013

Note nr. 19 Garantier gitt av kommunen
Garanti gitt til (beløp i 1.000 kr)

IVAR IKS 39,95% *
Stavanger Konserthus IKS

Garantibeløp

Garantien utløper:

1 622 455

2022,26,29,30,31, 32,33, 34,35,36,37,39,40,41,45,46,48,49

476 556

2034-2046
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Garanti gitt til (beløp i 1.000 kr)

Garantibeløp

Garantien utløper:

Rogaland brann og redning IKS

1 470

2025

133 651

2021-2040

29 811

2038

Stiftelsen Øyane sykehjem

0

0

Borettslaget Gauselparken

16 966

2033

Borettslaget Krosshaug I

8 228

2035

Borettslaget Ramsvik

8 012

2033

Borettslaget Ramsvik

8 235

2033

Forus Utvikling AS

44 000

2031

Private barnehager/andelsbarnehager

13 705

2020 / 2030

1 950 000

2039 og 2042

71 252

2039

Stiftelsen Stavanger ishall

49 200

2040

Forus Flerbrukshaller AS

0

0

Renovasjonen IKS

32 756

løpende

Multihallen og Storhallen IKS

49 035

løpende

Sørmarka Flerbrukshall IKS

164 128

løpende

Museum Stavanger AS

37 353

2032

Med hjemmel i sosiallovgivningen

9 985

2019 og utover

Stavangerregionen havn IKS
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland

Ferde AS
Vikinghallen AS

Sum garantier

4 726 799

Garantiforpliktelser totalt har økt med 2 mrd fra 2016 til 2019. Dette skyldes i hovedsak garanti til Ferde AS og IVAR
IKS som er økt med hhv. 1,4 mrd og 0,5 mrd. Garantiforpliktelser som er inkludert i 2019, som ikke var med i 2016, er
Renovasjonen IKS, Multihallen og Storhallen IKS, Sørmarka flerbrukshall IKS og Museum Stavanger AS. Totalt
garantibeløp utgjør 45 % av kommunens brutto driftsinntekter for 2019.
Stavanger kommune innfridde sin garantiforpliktelse på 85,2 mill. overfor Forus Flerbrukshaller AS i 2019, jf. vedtak i
kommunestyret 25.11.19, sak 51/19. Samtidig ble det ervervet aksjer i Forus Flerbrukshaller AS, Forus
Folkehelsesenter AS og Forus Bedriftsidrettsarena AS, jf. note 12 Aksjer og andeler.
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Note nr. 20 Interkomunalt samarbeid
Interkommunalt samarbeid (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019 Regnskap 2018

Ryfylke Friluftsråd (§27-samarbeid)
Overf.fra Stavanger kommune

1 898

1 835

Overf. fra andre samarbeidende kommuner

1 724

1 667

Sum andre inntekter

9 757

10 224

Sum inntekter

13 378

13 726

Benyttet til dekning av utgifter

-14 274

-15 668

Netto resultat

-896

-1 942

Netto avsetning (bruk)

874

3 765

Resultat

-21

1 823

816

796

Overf. fra andre samarbeidende kommuner

1 448

1 385

Sum andre inntekter

1 227

1 060

Sum inntekter

3 491

3 242

Benyttet til dekning av utgifter

2 318

2 238

Netto resultat

1 173

1 004

Netto avsetning

1 173

1 004

0

0

1 898

1 835

787

760

IUA (§27-samarbeid)
Overf.fra Stavanger kommune

Resultat
*IUA har hovedkontor i Sandnes, men inngår i Stavanger kommunes årsregnskap.
Jæren friluftsråd (§ 27-samarbeid)
Overføring fra Stavanger kommune
Rogaland kontrollutvalgssekretariat (§27-samarbeid)
Overføring fra Stavanger kommune
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Interkommunalt samarbeid (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019 Regnskap 2018

Krisesenteret (vertskommunesamarbeid)
Overf. fra samarbeidende kommuner

-3 642

3 883

Andre ref./inntekter

-1 084

960

Sum inntekter

-4 726

4 843

Benyttet til dekning av utgifter

4 726

-4 895

Netto resultat

-0

-52

Netto bruk

0

-52

Resultat

0

0

Overf. fra samarbeidende kommuner

577

593

Overf.fra Rogaland Fylkeskommune

0

0

Andre ref./inntekter

1 384

1 099

Sum inntekter

1 961

1 691

Benyttet til dekning av utgifter

1 964

1 995

Netto resultat

-3

-303

Netto bruk

-3

-303

Resultat

0

0

Overf. fra samarbeidende kommuner

17 045

13 862

Sum inntekter

17 045

13 862

Benyttet til dekning av utgifter

17 045

13 629

Netto driftresultat

0

232

Netto avsetning

0

232

Resultat

0

0

Ungdom og fritid K-46 (vertskommunesamarbeid)

Legevakten (vertskommunesamarbeid)
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Interkommunalt samarbeid (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019 Regnskap 2018

Sør- og midt Rogaland arbeidsgiverkontroll (vertskommunesamarbeid)
Overf. fra samarbeidende kommuner

2 747

2 747

0

0

Sum inntekter

2 747

2 747

Benyttet til dekning av utgifter

2 747

3 270

Netto driftresultat

0

-523

Bruk av fond

0

-523

Avsatt til fond

0

0

Resultat

0

0

Overf. fra samarbeidende kommuner

3 160

3 171

Benyttet til dekning av utgifter

3 160

3 171

-0

-0

0

100

Andre inntekter

3 537

1 354

Sum inntekter

3 537

1 454

Benyttet til dekning av utgifter

24 659

18 750

Netto driftsresultat

-21 122

-17 295

Bruk av fond

31 508

48 804

Avsatt til fond

10 386

31 508

-0

-0

Andre ref./inntekter

Skatteoppkreverfunksjonen (vertskommunesamarbeid)

Resultat
Nye Stavanger (vertskommunesamarbeid)
Andre statlige overføringer

Resultat
Barnevernsvakten (vertskommunesamarbeid)
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Interkommunalt samarbeid (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019 Regnskap 2018

Overf. fra samarbeidende kommuner

2 336

2 071

37

84

Sum inntekter

2 373

2 155

Benyttet til dekning av utgifter

2 373

2 155

Netto resultat

0

0

Netto bruk

0

0

Resultat

0

0

959

928

Andre ref./inntekter

Landsbrukskontoret (vertskommunesamarbeid)
Overføring fra Stavanger kommune

Note nr. 21 Selvkostområde
Selvkost (beløp i 1.000 kr)

2019
2019 Årets
Mer(+)/mindreforbruk deknings-grad
i%*
(-)

Resultat
2019

Inntekter Kostnader
Vann

127 013

132 166

5 153

96,10 %

Avløp

230 544

231 587

1 043

99,55 %

Slam

1 990

1 089

-901

182,71 %

Renovasjon

165 195

179 445

14 251

92,06 %

Byggesak

23 665

22 530

-1 135

105,04 %

8 942

8 354

-588

107,04 %

Feiing
*
*Årets dekningsgrad før eventuell avsetning
til/bruk av selvkostfond
Balansen
2019

Fremførbart
underskudd
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Balansen
2019

Fremførbart
underskudd

Selvkostfond Avsetn/ bruk Renter Pr. 31.12 ** Akk. sum per 1.1
Forskuttert
Ove
per 1.1. av selvkostfond
av bykassen 2019 bykassen
Vann

17 869

-5 153

351

13 067

0

0

Avløp

16 413

-1 043

365

15 734

0

0

Slam

0

901

10

911

0

0

9 339

-9 389

51

-0

0

4 861

Byggesak

0

0

0

0

4 410

0

Feiing

0

0

0

0

2 886

0

Renovasjon

*
**
Selvkostfondene
er bundne
driftsfond. Disse
kan kun benyttes
til dekning av
fremtidige
driftsutgifter på
selvkostområdet.
*** I sum overført
til bykassen er
mindreforbruk
2019 fratrukket
renter av
framførbart
underskudd.

I henhold til retningslinjer for beregning av selvkost i kommunale betalingstjenester skal slam defineres som eget
selvkostområde. Fram til og med 2018 har dette området inngått i selvkostområdet avløp. Fra og med 2019 er dette
definert som eget selvkostområde i de tre kommunene som nå er slått sammen fra 1.1.2020.
I sak 73/19 Økonomiske tilpasninger av selvkostområdene før kommunesammenslåingen behandlet av Stavanger
bystyre 17.06.2019 ble det fattet følgende vedtak:

. Stavanger kommune styrer sine respektive selvkostregnskap mot kr 0 i 2019. Eventuelle positive
selvkostfond videreføres inn i nye Stavanger.
. Eventuelle akkumulerte fremførbare underskudd på selvkosttjenestene gjøres opp ved
årsoppgjøret 2019 og videreføres ikke inn i nye Stavanger. Dette gjelder imidlertid ikke
renovasjon og slam.
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. Rådmannen legger fram en egen sak som viser hvilke tiltak som er satt i verk for å få
driftsunderskuddene i «Byggesak» og «Feiing» snudd til balanse i kommende budsjetter.

Ved regnskapsavslutning per 31.12.2019 viser regnskapet et fremførbart underskudd på kr 4,9 mill. på renovasjon, kr
3,4 mill. på byggesak og kr 2,4 mill. på feiing. I tråd med ovennevnte vedtak punkt 2 videreføres kun fremførbart
underskudd på renovasjon. De andre nulles ut ved overgang til ny kommune. Dette får ikke resultateffekt i 2019, da
disse merforbrukene allerede er dekket inn ved tidligere regnskapsavslutninger.
Inkludert i fremførbart underskudd på renovasjon i Stavanger inngår et fremførbart underskudd på kr 0,67 mill. som
gjelder Finnøy kommune. Som en del av kommunesammenslåingen har Stavanger kommune fra 1.1.2019 overtatt
ansvaret for renovasjonen i Finnøy kommune. Alle inntekter og utgifter tilhørende Finnøy inngår som følge av dette
i Stavanger kommunes regnskap for 2019. Ryfylke Miljøverk (RYMI) har tidligere hatt ansvaret for renovasjonen i
Finnøy kommune. Finnøy har derfor ikke opparbeidet eget selvkostfond. Avklaring om det eventuelt er
tilgodehavende fondsmidler som følge av avvikling av RYMI er ikke klar ved regnskapsavleggelse for Stavanger og
Finnøy kommuner.

Note nr. 22 Avgiftssituasjonen

Kompensasjon av merverdiavgift på sosiale boliger
Boligmassen gjennomgås løpende og klassifiseres i ulike tjenestegrupper. Det er krevd kompensasjon for
merverdiavgift tilknyttet boliger som har en konkret tilrettelegging, og som i tillegg blir bebodd av personer som
har behov og krav på denne tilretteleggingen, jf. forskrift til kompensasjonsloven § 7. Stavanger kommune har ført
kompensasjon for rus- og psykiatriboliger som er særskilt tilrettelagt på lik linje med øvrige tilrettelagte boliger.
Skatteetaten har en pågående kontroll av kompensasjon tilknyttet sosiale boliger. Kontrollen har fokus på formelle
krav til dokumentasjon av kompensasjonsretten, og hvorvidt boligene er tilrettelagt som helse- og sosialbolig og i
tillegg bebos av personer som har behov for denne tilretteleggingen.
Justeringsavtaler
Stavanger kommune inngår justeringsavtaler med private utbyggere for å få refusjon av merverdiavgift tilknyttet
utbygging av kommunal infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Utbygger og Stavanger kommune
inngår frivillig avtale med bakgrunn i vedtak fattet 28.11.2013 av formannskapet i Stavanger kommune.
Justeringsperioden for inngåtte justeringsavtaler er 10 år. Kommunen bærer risikoen for en rettmessig/rettidig
rapportering av det årlige merverdiavgiftskravet og/eller søknad om merverdiavgiftskompensasjon. Endret bruk
eller salg kan medføre endret plikt eller rett til justering.
Én ny justeringsavtale er inngått i 2019. Denne inneholder justeringsrett. Stavanger kommune følger GKRS sin
anbefaling om regnskapsmessig behandling av justeringsavtaler. I tråd med denne anbefalingen er justeringsrett
som følge av avtalene ført i investeringsregnskapet. Det samme er tilbakeføringen av justeringsinntekt til
utbyggerne da dette har en tett sammenheng med justeringsinntekten. Nettoeffekten av den nye
justeringsavtalen utgjør en merinntekt på kr 95 563. Tilsvarende tall for 2018 var kr 800 470. Det årlige
justeringsbeløpet var unormalt høyt i 2018 da flere av avtalene i 2018 gjaldt eldre anlegg. For disse avtalene fikk
kommunen alle år frem til og med 2018 med som justeringsrett i 2018. Totalt for alle eksisterende avtaler utgjør
merinntekten i 2019 kr 1 950 643. Tilsvarende tall for 2018 var kr 2 538 849.
Anleggsbidragsavtaler
Stavanger kommune tilbyr jf. formannskapets vedtak av 26.03.2013 såkalte anleggsbidragsavtaler i
overensstemmelse med formannskapets vedtak av 28.11.2013. Ved anleggsbidragsavtaler fører kommunen
fortløpende kompensasjon eller fradrag for inngående merverdiavgift på anleggs-kostnadene tilknyttet
358

kommunale infrastrukturtiltak så langt det er rettslig adgang til det. Utbygger betaler bidrag til dekning av øvrige
anleggskostnader. Én avtale om anleggsbidrag er inngått i 2019. Til denne er det ikke startet opp arbeid i 2019. Vi
har to pågående avtaler om anleggsbidrag som ble inngått i 2018. I tillegg er det inngått en separat avtale om
bygging av private infrastrukturtiltak tilknyttet en av anleggsbidragsavtalene. Ved denne avtalen er det ingen
avgiftsbehandling. I 2019 er det fradragsført kr 9 301 770 i merverdiavgift på grunnlag av anleggsbidragsavtalene.
Tilsvarende tall for 2018 var kr 5 536 804.
Justeringsforpliktelser egne bygg, anlegg og fast eiendom
Stavanger kommune har plikt og rett til å justere merverdiavgift tilknyttet egne bygg, anlegg og fast eiendom,
dersom bruken som lå til grunn ved anskaffelsen senere blir endret, jf. forskrift til kompensasjonsloven § 6.
Endringene kan være både til gunst og ugunst for kommunen. Justeringsperioden er 10 år, og gjelder investeringer
der utgiftene beløpsmessig overstiger kr 500 000 inkludert merverdiavgift.
I 2019 er det justeringsrett tilknyttet to bygg som tidligere helt eller delvis har blitt leid ut til privat barnehage og
privat skole. Manglende rett til kompensasjon for merverdiavgift ved disse byggene i utleieperioden gir nå grunnlag
for justeringsrett med 10 % årlig i gjenværende del av justeringsperioden. I 2019 er det krevd justeringsrett med kr
557 166 tilknyttet dette.
I 2019 er det justeringsplikt tilknyttet Eiganes skole som delvis blir leid ut til privat skole,ettersom det er mindre enn
10 år siden skolen ble ferdigstilt. Justeringsplikten er beregnet til kr 1 108 878 årlig så lenge justeringsperioden på 10
år løper. For 2019 ble justeringsplikten på 5/12 av dette, kr 464 363, ettersom utleien startet 1. august 2019.
Løpende drifts- og investeringsutgifter tilknyttet utleid areal er også avskåret kompensasjonsrett så lenge
utleieavtalen løper. Det er også betalt justeringsplikt med kr 1 068 653 tilknyttet bygg som er solgt.
I 2019 er det også tilbakebetalt kompensert merverdiavgift tilknyttet prosjekter som ved ferdigstillelse ikke har blitt
benyttet til kompensasjonsberettiget formål. Dette gjelder utbyggingsområdet ved Jåttåvågen og boliger utleid til
ikke kompensasjonsberettiget formål.

Note nr. 23 Investeringsprosjekter
Prosjektnr

Ju
Regnskap
Prosjektnavn (beløp i 1.000kr) Kostnadsramme
2019 bud2

3744009

Hinna idrettsanlegg Inkl. rekkefølgekrav

41 000

21 209 20

3833002

Velferdsteknologi

80 000

5 365 20

3844003

Olav Kyrresgate 19 og Stavanger Svømmehall

275 400

46 663

57

3844007

Madlamark skole, nybygg

284 000

4 793

4

3844008

Vaulen skole, nybygg og utvidelse

398 000

601 10

3844013

Tastaveden skole, rehabilitering

185 000

260

3844014

Kvernevik skole, rehabilitering

196 000

0

3844016

Gautesete skole, rehbilitering, funksjonsendring

172 000

107 125 120

3844021

Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming

60 000

2 357

8

1
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Prosjektnr

Ju
Prosjektnavn (beløp i 1.000kr) Kostnadsramme Regnskap
bud
2019
2

3844025

Stavanger Idrettshall , garderober / fasade

40 900

8 536

13

3844035

Nylund skole, utbygging

34 000

17 711

14

3844045

Schancheholen brannstasjon

143 000

666

2

3844046

Lervig brannstasjon

174 000

1 149

2

3844047

Hundvåg kirke rehabilitering

25 000

967

8

3844049

Tasta barnehage

42 500

30 882 23

3844050

Tastavarden barnehage

42 000

12 870

21

3844051

Ytre Tasta barnehage, utvidelse

55 500

20 421

18

3844060

Nye Tou, 2. byggetrinn

110 000

20 256

12

3844062

Svømmehall varmtvannsbasseng, Madlamark skole

16 000

2

3844067

Energitiltak - Enøk pakke 3

27 000

2 643

3844072

Barnehage med 75 plasser (5avd) på Våland

135 000

3844073

Grovgarderober på 6 barnehager

30 000

11 187

5

3844078

Nytt Bofellesskap på Hinna

30 000

7 229

12

3844081

Forum Expo, kjøp av andel (1/3)

260 000

-4

3844082

Nye Tou 3. byggetrinn (Ferdig 2020)

45 000

5 192 20

3866001

Utskifting av gatelysarmatur som inneholder kvikksølv

40 000

9 325

3866040

Led-lys utskiftning av gatelysarmatur

40 000

5 190 10

391366018

Sykkelstrategi

50 000

125 20

391366020

Gang-og sykkelsti Austre Åmøy

50 000

1 215

391444814

Storhaug bydel ny barneskole

358 000

3 946 10

391444821

Domkirken 2025

305 000

23 685 30

3 744 300

371 911

Sum
Sum øvrige
prosjekter

2

345 10

15

1

491

471 404 570
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Prosjektnr

Ju
Prosjektnavn (beløp i 1.000kr) Kostnadsramme Regnskap
bud
2019
2

Sum utgifter
i
investeringer

843 314 1 062

Note nr. 24 Endring i arbeidskapital
Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet (beløp i 1.000 kr)

Regnskap 2019

Regnskap 2018

10 737 677

10 340 817

251 072

529 293

1 563 335

1 228 677

12 552 084

12 098 787

10 339 196

9 925 623

Utgifter investeringsdel

843 294

1 131 450

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner

1 224 432

1 048 700

12 406 922

12 105 773

Anskaffelse - anvendelse av midler

145 162

-6 986

Endring i ubrukte lånemidler

163 069

11 532

342

-742

308 573

3 804

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel
Inntekter investeringsdel
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel

Sum anvendelse av midler

Endring/korrigering arbeidskapital *
Endring i arbeidskapital

Note nr. 25 Kapitalkonto
Kapitalkonto (beløp i 1.000 kr)
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Kapitalkonto (beløp i 1.000 kr)

01.01 Balanse (underskudd i kapital)

01.01 Balanse (kapital) 9 337 237

Debetposteringer i året:

Kreditposteringer i året:

Salg av fast eiendom og anlegg

26 248

Nedskrivninger fast eiendom

102 717 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler

Nedskrivning maskiner og utstyr
Avskriving av fast eiendom og anlegg
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler
Avskrivninger av utstyr, maskiner og
transportmidler
Nedskrivninger aksjer og andeler

2 916

Aktivering av fast eiendom og anlegg 692 626
Annet Korrigering negativ komponent

162 168
8 825

358 176
152
111 026
0

Kjøp av aksjer og andeler 105 800

Avdrag mottatt på formidlings/startlån

143 489

Utlån formidlings/startlån 306 251

Avdrag mottatt på andre utlån

97 235

Andre utlån

96 287

Avskrevet utlån

60 102

Tilbakeførte terminer startlån

337

Bruk av midler fra eksterne lån

900 781

Pensjonsforpliktelse - netto endring (økn)
Salg aksjer

33 196

Avdrag på eksterne lån 490 820
Pensjonsforpliktelse - netto endring (red)

0

200

31.12 Balanse (Kapital)

31.12. Balanse (undersk i kapital)
9 364 113
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13.3 Konsernregnskap
Økonomiske
oversikter

Natur- og Sølvberget Stavanger Stavanger Stavanger
Stavanger Stavanger
byggdrift
idresservice
boligbygg Parkering utvikling
kommune
KF
KF
KF
KF
KF
KF /

Økonomisk oversikt - drift
Driftsinntekter
Brukerbetalinger

465 584

0

0

0

0

0

0

Andre salgs- og
leieinntekter

681 190

10 949

3 851

10 439

234 375

116 434

742 849

Overføringer med krav til
motytelse

1 251 271

296 196

7 125

178 578

13 642

705

20

2 358 802

0

0

0

0

0

0

Andre statlige overføringer

292 256

0

7 264

0

0

0

0

Andre overføringer

103 987

1 644

76 604

1 253

9 079

71

49

5 317 365

0

0

0

0

0

0

267 221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 737 677 308 789

94 844

190 271 257 096

117 210

742 918

Lønnsutgifter

4 879 478

140 217

43 227

85 690

11 082

19 188

5 313

Sosiale utgifter

1 251 731

45 515

13 206

26 383

3 278

5 970

2 735

Rammetilskudd

Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte
skatter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter

363

Økonomiske
oversikter

Natur- og Sølvberget Stavanger Stavanger Stavanger
Stavanger Stavanger
byggdrift
idresservice
boligbygg Parkering utvikling
kommune
KF
KF
KF
KF
KF
KF /

Kjøp av varer og tj som
inngår i tj.produksjon

1 265 108

103 856

23 456

48 355

103 611

28 802

121 489

Kjøp av tjenester som
erstatter tj.produksjon

2 103 039

3 383

8 972

3 675

83 064

4 470

7 154

Overføringer

905 871

16 389

2 768

10 756

17 531

44 152

3 552

Avskrivninger

469 202

610

2 673

5 096

32 000

13 162

0

Fordelte utgifter

-66 031

0

0

0

-2 268

0

0

10 808 398 309 970

94 302

179 954

248 298

115 744

140 243

Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

-70 721

-1 181

542

10 317

8 798

1 466 602 675

411 218

1 503

219

402

1 138

2 680

19

9 247

0

0

0

0
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0

24 790

0

0

0

0

0

0

445 255

1 503

219

402

1 138

3 032

19

Renteutgifter og
låneomkostninger

223 765

10

817

277

21 252

2 979

3 653

Tap på finansielle
instrumenter
(omløpsmidler)

33

0

0

0

0

108

0

347 332

0

3 827

2 205

21 668

0

0

1 255

0

0

0

0

0

0

Sum eksterne
finansutgifter

572 385

10

4 644

2 482

42 921

3 087

3 653

Resultat eksterne
finanstransaksjoner

-127 130

1 493

-4 425

-2 081

-41 782

-55

-3 634

Motpost avskrivninger

469 202

610

2 673

5 096

32 000

0

0

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle
instrumenter
(omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne
finansinntekter
Finansutgifter

Avdrag på lån
Utlån
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Økonomiske
oversikter

Netto driftsresultat

Natur- og Sølvberget Stavanger Stavanger Stavanger
Stavanger Stavanger
byggdrift
idresservice
boligbygg Parkering utvikling
kommune
KF
KF
KF
KF
KF
KF /

271 351

922

-1 210

13 332

-984

1 411

599 041

Bruk av tidligere års
regnsk.m. mindreforbruk

200 013

6 574

46

2 092

0

0

0

Bruk av disposisjonsfond

133 276

0

0

0

2 369

0

0

Bruk av bundne fond

124 755

0

2 840

0

0

0

0

Sum bruk av avsetninger

458 043

6 574

2 886

2 092

2 369

0

0

Overført til
investeringsregnskapet

209 785

0

0

7 486

0

0

0

Dekning av tidligere års
regnsk.m. merforbruk

0

0

0

0

1 385

0

0

289 382

6 108

46

2 092

0

0

0

81 351

0

1 597

0

0

0

0

Sum avsetninger

580 518

6 108

1 643

9 578

1 385

0

0

Regnskapsmessig
mer/mindreforbruk

148 877

1 388

33

5 845

0

1 411

599 041

30 632 055

396 010

152 161

247 146 1 064 566

14 854 341

0

50 090

0 1 046 791

764 740

3 652

7 144

32 965

Utlån

2 934 512

0

1 400

Konserninterne langsiktige
fordringer

849 093

30 000

5 000

Interne
finanstransaksjoner

Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond

Oversikt - balanse
EIENDELER
Anleggsmidler
Faste eiendommer og
anlegg
Utstyr, maskiner og
transportmidler

286 215 808 334
272 158

0

0

13 030

274

0

0

0

0

29 000

0

0

0 365

Økonomiske
oversikter

Aksjer og andeler
Pensjonsmidler

Natur- og Sølvberget Stavanger Stavanger Stavanger
Stavanger Stavanger
byggdrift
idresservice
boligbygg Parkering utvikling
kommune
KF
KF
KF
KF
KF
KF /

935 963

10 013

2 276

4 251

331

1 027 808 060

10 293 407 352 345

86 251

180 930

17 444

0

0
454 013

Omløpsmidler

3 812 130

121 260

20 645

51 816

57 074

115 759

Kortsiktige fordringer

680 338

33 091

6 343

20 689

37 954

6 600 392 506

294

0

0

0

0

0

0

560 054

22 854

2 361

8 076

-72

0

0

0

0

0

0

0

59 268

0

548 592

0

0

0

0

0

0

2 022 851

65 315

11 940

23 051

19 192

49 891

61 507

34 444 185

517 270

172 805

Egenkapital

11 127 312

58 088

24 254

41 304

Disposisjonsfond

796 509

78 238

1 059

15 615

371

201 196

934 612

Bundne driftsfond

134 576

0

1 597

0

0

8 792

0

Ubundne investeringsfond

231 767

1 267

0

0

25 856

0

0

Bundne investeringsfond

51 817

0

0

0

0

0

0

Regnskapsmessig
mindreforbruk

167 924

1 388

33

5 846

0

0

0

Regnskapsmessig
merforbruk

0

0

0

0

-4 984

0

0

Udekket i inv.regnskap

0

0

0

0

-14 064

0

0

9 787 170

-22 806

21 565

19 843

436 102

0

0

-42 451

0

0

0

0

0

0

Konserninterne kortsiktige
fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Obligasjoner
Kasse, postgiro,
bankinnskudd
SUM EIENDELER

298 962 1 121 639

401 974 1 262 347

EGENKAPITAL OG
GJELD

Kapitalkonto
Endring i
regnskapsprinsipp som
påvirker AK (inves

443 281 209 988

934 612
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Økonomiske
oversikter

Natur- og Sølvberget Stavanger Stavanger Stavanger
Stavanger Stavanger
byggdrift
idresservice
boligbygg Parkering utvikling
kommune
KF
KF
KF
KF
KF
KF /

Langsiktig gjeld

21 484 630

418 816

133 840

229 302 628 464

Pensjonsforpliktelser

11 835 913

418 816

102 822

216 215

Ihendehaverobligasjonslån 5 930 000

0

0

Andre lån

3 654 717

0

0

64 000

0

Kortsiktig gjeld

1 832 242

Kassekredittlån

136 719

316 764

21 424

4 854

3 631

0

0

0

0

0

0

131 865

115 006

31 018

13 088 607 040

0

40 367

14 711

28 356

49 894

55 267

10 971

0

0

0

0

0

0

0

1 832 242

40 367

14 711

28 356

49 894

55 267

10 971

Konsernintern kortsiktig
gjeld

0

0

0

0

0

0

0

SUM EGENKAPITAL OG
GJELD

34 444 185

517 270

172 805

Memoriakonto

692 658

0

3 245

0

0

0

63 220

Ubrukte lånemidler

668 038

0

3 245

0

0

0

0

Andre memoriakonti

24 621

0

0

0

0

0

63 220

-692 658

0

-3 245

0

0

0

-63 220

Konsernintern langsiktig
gjeld

Annen kortsiktig gjeld

298 962 1 121 639

198 127 -

401 974 1 262 347

MEMORIAKONTI

Motkonto for
memoriakontiene

Tabell 13.41 Konsern 2019. Tall i tusen kr.

13.4 Revisjonsberetning

Vedlegg: Revisors beretning (PDF) (http://arsrapport2019.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/26/2020/04/Uavhengig-revisors-beretning-Stavanger2019.pdf)
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