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1 Innledning

Stavanger er en by i utvikling og endring. Konjunkturnedgangen i regionen har snudd i løpet av 2017.
Sysselsettingen har en positiv utvikling og arbeidsledigheten har falt. Kommunen leverer gode tjenester
samtidig som at dimensjonering, digitalisering og god kostnadskontroll har hatt stor oppmerksomhet.
Kommunen har prioritert tidlig innsats i barnehage og skole, og større grad av selvhjulpenhet gjennom
hverdagsmestring. Klima- og miljøarbeidet har blitt prioritert, og et drøftingsutkast til ny klima- og
miljøplan er lagt frem til politisk behandling. Dette er viktig arbeid for en kommune som tilpasser seg
framtiden.

En handlekra�ig kommune som omstiller seg for framtiden
Stavanger er en by i utvikling og endring. Konjunkturnedgangen i regionen har snudd i løpet av
2017. Sysselsettingen har en positiv utvikling og arbeidsledigheten har falt. Kommunen leverer
gode tjenester samtidig som at dimensjonering, digitalisering og god kostnadskontroll har hatt
stor oppmerksomhet. Kommunen har prioritert tidlig innsats i barnehage og skole, og større grad
av selvhjulpenhet gjennom hverdagsmestring. Klima- og miljøarbeidet har blitt prioritert, og et
drøftingsutkast til ny klima- og miljøplan er lagt frem til politisk behandling. Dette er viktig arbeid
for en kommune som tilpasser seg framtiden.

Forsiktig optimisme i regionen

Stavangerregionen har vært igjennom noen krevende år med omstilling og nedbemanning, men en
forsiktig optimisme har nå bredt seg. Gjennom året har næringsstrukturen i regionen endret seg i
retning av større mangfold, og det har vært et lite oppsving i olje- og gassnæringen.

Befolkningsveksten i Stavanger i 2017 var på 0,3 prosent, det vil si 410 personer. Dette er en økning
fra veksten i 2016 som var på 0,06 prosent, tilsvarende 85 personer. Nettoutflyttingen fra regionen og
Stavanger er fortsatt stor, spesielt for unge voksne i alderen 20 – 29 år. Utviklingen for unge voksne
henger sammen med en generell nasjonal utvikling, som har blitt forsterket i Rogaland på grunn av
reduksjonen i arbeidsplasser.

De sosiale ulikhetene øker

De sosiale ulikhetene har økt i Stavanger, og er fortsatt høyere enn i landet forøvrig. Det er særlig
bekymringsverdig at det er familier med barn med vedvarende lav inntekt som har økt. Gjennom
oppfølging av tiltaksplanen Barn vil være med! har Stavanger kommune iverksatt en rekke tiltak, som
skal gi barn med krevende livsvilkår bedre muligheter til å delta og bidra i fellesskapet på lik linje
med andre barn. Tiltakene skal bidra til å gi barna en mest mulig forutsigbar bosituasjon, anledning
til å gå i barnehage og på SFO, støtte i skolearbeidet og mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.
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Tidlig innsats og hverdagsmestring

Arbeidet med nye og endrede tjenester, nye løsninger og andre måter å jobbe på – gjennom satsingen
på Leve HELE LIVET – fortsatte i 2017. Ved å understøtte brukernes vilje og evne til å mestre egen
hverdag, utnytte ny velferdsteknologi og etablere nye arbeidsmåter jobber kommunen målrettet for å
redusere behovet for institusjonsplasser. Flere klarer seg nå hjemme uten hjelp.

Det nye sykehjemmet i Lervig ble ferdigstilt i 2017. Sykehjemmet er en foregangsinstitusjon i bruken
av helseteknologi, og framstår som et av landets mest moderne og framtidsrettede i sitt slag.

Kommunen gjennomførte flere brukerundersøkelser i helse- og omsorgstjenestene i 2017. Brukerne er
i stor grad fornøyde med tjenestene de får, og med den nye måten tjenestene leveres på.

Innovasjonspartnerskap

Stavanger kommune har inngått avtale med Innovasjon Norge, Direktoratet for forvalting og IKT (Difi)
og Leverandørutviklingsprogrammet om å gjennomføre Norges første innovasjonspartnerskap innen
helseområdet. Innovasjonspartnerskap er en ny, lovregulert anskaffelsesprosedyre som skal legge til
rette for økt nytenking og innovasjon. Tre av fasene i anskaffelsen er gjennomført i 2017: Behovene er
identifisert, det er gjennomført markedsdialog med potensielle leverandører, og konkurransen er lyst
ut og de aktuelle leverandørene prekvalifisert. Tildeling av kontrakt skjer tidlig i 2018. Oppgaven er å
utvikle et produkt, system eller tjeneste som øker aktivisering og egenmestring for personer på
korttidsopphold i sykehjem. Produktet skal kunne følge med brukeren hjem etter endt opphold.

På kurs mot en klimarobust by

I 2017 er det arbeidet med å revidere Stavangers klima- og miljøplan, og et drøftingsutkast til ny plan
ble lagt fram for politisk behandling i kommunalstyret for miljø og utbygging på slutten av året.
Planen omhandler en rekke ulike tema i henhold til vedtatt planprogram, hvor mål, virkemidler og
måleindikatorer for de forskjellige tema inngår. Utkast til handlingsplan for klima- og miljøplanen er
også utarbeidet.

Energiforbruket har gått ned. Dette betyr både reduserte kostnader og reduserte klimautslipp for
Stavanger kommune. Nedgangen i energiforbruket er et resultat av god driftsstyring av tekniske
installasjoner, energiledelse samt investeringer i ENØK-tiltak. Gjennom deltakelse i EU-prosjektene
Triangulum og UNaLab vises det frem unike løsninger for utnyttelse av energiressurser og
vannforvaltning i Stavanger. Gjennom disse prosjektene tar byen del i kompetente, faglige nettverk i
Europa og bidrar til utvikling av tjenestene.

For å forbedre den lokale luftkvaliteten i Stavanger kommune, ble piggdekkavgift innført høsten 2017.
Netto inntekter fra gebyrordningen ble betydelig høyere enn forutsatt, og rådmannen foreslår å sette
av disse midlene til et miljø- og klimafond.

Bedre økonomiske resultater enn forutsa�

De økonomiske resultatene i 2017 er bedre enn tidligere forutsatt. Regnskapet for Stavanger
kommune viser et netto driftsresultat på kr 443 mill., tilsvarende 4,4 % av samlede driftsinntekter.
Dette er høyere enn det langsiktige målet på 3,0 %. Det gjennomsnittlige netto driftsresultatet for de
5 siste årene har vært 2,7 %. Regnskapsmessig årsresultat for bykassen er på kr 178 mill. Det positive
resultatet bidrar til å skape en mer robust økonomi for framtidige utfordringer.
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Høyere nasjonal skatteinngang enn det staten la til grunn, medførte at Stavanger måtte avgi mindre
av skatteinntektene til nasjonal utjevning. Frie inntekter ble dermed høyere sammenlignet med
høstprognosene. Resultat av finanstransaksjoner ble også bedre enn forventet. I tillegg har
tjenesteområdene gjort en betydelig jobb med å tilpasse seg den nye økonomiske hverdagen. Siden
2015 er det gjennomført omstillinger i driften på kr 375 mill., herav kr 51 mill. i 2017.

Brutto investeringsutgifter var kr 1 232 mill. i 2017. Dette er noe lavere enn budsjettert, og følger i all
hovedsak av endret finansiell framdrift i flere investeringsprosjekter. Egenfinansieringsgraden var 63
% for investeringsprosjekter gjennomført i 2017. Dette er høyere enn budsjettert, og over kommunens
langsiktige mål om 50 %.

Kommunens ordinære lånegjeld var på kr 6,2 mrd. ved utgangen av 2017. I tillegg kommer startlån på
kr 1,9 mrd. Gjeldsgrad eksklusivt startlån var på 62 % i 2017. Gjeldsgraden er dermed i overkant av
kommunens langsiktige mål på 60 %.

Samlede frie disposisjonsfond utgjør kr 544 mill., og dermed 5,4 % av driftsinntektene.

Nye Stavanger

Arbeidet med etableringen av Nye Stavanger er i full gang, og det er etablert en prosjektorganisasjon
som styres av folkevalgte representanter fra Finnøy, Rennesøy og Stavanger. De overordnede målene
for den nye kommunen retter seg mot samferdsel, by- og stedsutvikling. I tillegg er styrking av
lokaldemokrati, gode tjenester som leveres der folk bor samt en solid kommuneøkonomi mål for Nye
Stavanger.

En by i utvikling og endring

Gjennom året er det arbeidet med utvikling og endring av organisasjonen. Ny organisering av den
administrative delen er vedtatt og i stor grad implementert. Nye arbeidsmetoder er tatt i bruk, og
prosesser for å forbedre, forenkle og effektivisere er innført. Digitalisering og etablering av Smartbyen
Stavanger er også viktige satsinger for å møte samfunnsutfordringene fremover. Det arbeides med å
utvikle løsninger som sikrer bedre helhetlig styring og gjennomføring av digitaliseringsprosjektene.
Det sendes nå ut over 20 000 brev ved hjelp av digital post. Dette er sikkert og enkelt for
innbyggerne, billigere for kommunen og bra for miljøet. Det er tatt i bruk medisindispensere og ny
teknologisk løsning for kjøreplaner i hjemmesyketjenestene, alle elever på ungdomstrinnet har fått
tilgang til en digital enhet til bruk i opplæringen, og i regnskapsavdelingen er fakturamottaket
robotisert.

Hovedresultatene i medarbeiderundersøkelsen viser at jobbengasjementet og arbeidsgleden fortsatt
er stor i Stavanger kommune. Sykefraværet har imidlertid økt, og er ved utgangen av 2017 på 8,2
prosent i gjennomsnitt.

Årsrapporten er et produkt som blir til gjennom bidrag fra alle tjenesteområder, avdelinger og
virksomheter. Rådmannen takker for god innsats og stort engasjement i 2017, og ser fram til å utvikle
byen videre for Stavangers innbyggere.

Stavanger 23. mars 2018
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2 Utfordringer og muligheter

Den økonomiske utviklingen i regionen har bedret seg i løpet av året. Arbeidsledigheten er på vei nedover. Boligprisene er
redusert og dette vil gjøre det mer attraktivt for unge å bosette seg i Stavanger. Tidlig innsats i barnehage og skole, bedret
folkehelse og større grad av selvhjulpenhet gjennom hverdagsmestring er fortsatt viktige satsingsområder.
Digitaliseringsarbeidet har tatt et stort steg framover med utprøving og pilotering av robotteknologi, hjelpemidler og utstyr.
Klima- og miljøarbeidet har hatt høy oppmerksomhet og et drøftingsutkast til ny klima- og miljøplan er lagt frem til politisk
behandling. Arbeidet med etablering av Nye Stavanger der Finnøy, Rennesøy og Stavanger inngår, er i full gang.

2.1 Innledning

2.2 Sysselse�ing og befolkningsutvikling

2.3 Velferd og folkehelse

2.4 En klimarobust by

2.5 Verdibevaring

2.6 En handlekra�ig organisasjon

2.1 Innledning
Stavanger kommune har gjennom hele året hatt styrket innsats på arbeid med omstilling og tilrettelegging for flere
arbeidsplasser. Bystyret sluttet seg i sak 127/17 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/399963?agendaItemId=211585) til
hovedtrekkene i forslaget til Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen 2018-2025. Planen vil gjelde for 15 kommuner
med et felles arbeidsmarked og høy grad av inn- og utpendling. Hovedmålet i planen er å sikre at regionen har
konkurransekraft og evne til høy verdiskaping. Delmålene er å få et mer diversifisert næringsliv samt å skape
arbeidsplasser.

Nye Stavanger

Finnøy, Rennesøy og Stavanger skal fra og med 1. januar 2020 slå seg sammen til en ny kommune. Etableringen av Nye
Stavanger gjennomføres av en prosjektorganisasjon som styres av folkevalgte representanter fra Finnøy, Rennesøy og
Stavanger. Fellesnemnda, arbeidsutvalget og partssammensatt utvalg har gjennomført flere møter. Det er ansatt
prosjektrådmann, prosjektdirektør og prosjektstab, i tillegg til prosjektleder for IT-migrering.

En omstillingsavtale med formål å sikre en forutsigbar omstillingsprosess for alle ansatte er vedtatt. Prosessen skal
kjennetegnes av god medvirkning fra ansattes representanter og samhandling mellom partene.

Arbeidet med tydeliggjøring av mål, roller, ansvar og myndighet, prosjekt- og ressursplanlegging fortsetter. Et prosjekt,
«lokaldemokrati og politisk organisering», er igangsatt.

2.2 Sysselse�ing og befolkningsutvikling

Arbeidsplasser og sysselse�ing

Sysselsettingen i regionen viser positive utviklingstrekk, og nedgangen i arbeidsledigheten er betydelig. Arbeidsledigheten  i
Stavanger har falt fra 5,1 prosent i 2016 til 3,6 prosent ved utgangen av 2017. Arbeidsledigheten for landet er ved utgangen
av året på 2,4 prosent. Næringsstrukturen i regionen har endret seg i retning av å bli noe mer diversifisert og mot slutten av
året har det vært et lite oppsving i olje og gassnæringen.
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Figur 2.1 Arbeidsledigheten for Stavanger og landet per måned. 2016 og 2017.

Stavanger kommune har gjennom hele året hatt styrket innsats på arbeid med omstilling og tilrettelegging for flere
arbeidsplasser. Bystyret sluttet seg i sak 127/17 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/399963?agendaItemId=211585)til
hovedtrekkene i forslaget til Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen 2018-2025. Planen vil gjelde for 15 kommuner
med et felles arbeidsmarked og høy grad av inn- og utpendling. Hovedmålet i planen er å sikre at regionen har
konkurransekraft og evne til høy verdiskaping. Delmålene er å få et mer diversifisert næringsliv samt å skape
arbeidsplasser. Greater Stavanger har vært sekretariat for strategiarbeidet.

Kommunen har i en rekke prosjekter og initiativ videreutviklet det eksisterende samarbeidet med næringsliv og akademia.
Dette gjenspeiles i både prosjekter, arbeidsmetodikk, organisering og konkrete resultater som samarbeid med Nordic Edge
om den nye innovasjonsklyngen på smartby. Videreføring av vekstfond, etablering av et smartbykontor og omorganisering av
kommunen er andre konkrete resultater av det overordnede omstillingsarbeidet.

Satsingen på næringsutvikling, turisme og arrangement har utkrystallisert seg i 2017. Deler av arbeidet er utført gjennom
Greater Stavanger, Region Stavanger samt Stavangerregionens Europakontor. Stavangerregionens Europakontor ivaretar en
sentral funksjon for Stavanger kommune innen europeisk politikk, nettverk og prosjektinitiativ i EUs ulike programmer som
for eksempel Horisont 2020, EØS-midlene og Interreg-programmene.

Befolkningsutvikling

Bedringen i arbeidsmarkedet forventes å påvirke tilflyttingen og befolkningsveksten i regionen positivt. Det er imidlertid
betydelig usikkerhet knyttet til sysselsettings- og befolkningsutviklingen.

For 2017 var nettoutflyttingen fra regionen og Stavanger fortsatt stor, spesielt for unge voksne 20 – 29 år. Fram til 2015 var
veksten for unge voksne 20-29 år i regionen svært sterk, for deretter å falle. Denne utviklingen henger sammen med en
generell nasjonal utvikling, som har blitt forsterket i Rogaland på grunn av nedgangen i arbeidsplasser.

I tillegg spiller også redusert arbeidsinnvandring inn. Lavere arbeidsinnvandring henger sammen med et svakere
arbeidsmarkedet i Norge, og en svakere krone som gjør arbeidsmarkedet i Norge mindre attraktivt. Den økonomiske
utviklingen i det øvrige Europa er også i klar bedring, slik at færre unge må reise ut for å skaffe seg arbeid.

Den ovennevnte utviklingen har medført reduksjon i boligprisene i Stavanger og gitt positiv effekt på de regionale
flyttestrømmene til kommunen. Boligbyggingen i Stavanger var svært lav i 2016 og 2017, – det laveste nivået siden
kommunesammenslåingen i 1965. Igangsettingen av nye boliger viste imidlertid klar bedring i 2017, og det legger grunnlag
for en bedring i ferdigstillingen av nye boliger i 2018.

Stavanger 2016 Stavanger 2017 Hele landet 2016 Hele landet 2017

Jan Feb Mars Apr Mai Jun Juli Aug Sep Okt Nov Des
1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %
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Figur 2.2 Boligbygging i Stavanger 1965-2017

Stavanger har satt i gang et prosjekt for å se nærmere på hvordan kommunen kan bidra til å bli mer attraktiv for
barnefamilier. Stavanger har et godt boligmarked for barnefamilier. Andelen familieboliger er høyere enn i andre byer, og
færre unge bor trangbodd (SSB, 2017). Avstandene i regionen er imidlertid korte, og det regionale boligtilbudet er svært bra.
Prisutviklingen i boligmarkedet forventes å være en viktig premiss for befolkningsutviklingen.

Per 1. januar 2018 var det 133 140 innbyggere i Stavanger kommune. I 2017 var befolkningsveksten i Stavanger på 0,3
prosent, det vil si 410 personer. Dette er en bedring fra veksten i 2016 som var på 0,06 prosent og 85 personer.

Figur 2.3 Fødselsoverskudd, nettoflytting og samlet folkevekst i Stavanger

Nabokommunene Sandnes, Sola og Randaberg har høyest vekst og ligger i intervallet 0,9-1,1 prosent. Finnøy og Rennesøy
har negativ vekst på henholdsvis -1,2 prosent og -0,9 prosent. Rogaland har samlet 0,3 prosent befolkningsvekst i 2017.
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Figur 2.4 Prosentvis endring i fødselsoverskudd, nettoflytting og folkevekst

I absolutte tall har storbyområdet  hatt den sterkeste veksten. Sandnes har flest med 831 nye innbyggere. Stavanger med
410 nye innbyggere har nest størst vekst. Den samlede veksten i Storbyområdet har vært høyere enn for Rogaland totalt.
Det har med andre ord vært svak vekst i Rogaland siste år. Samlet sett betyr det en sentralisering av befolkningen til
storbyområdet i fylket.

Figur 2.5 Folkeveksten vist som absolutte tall, Storbyområdet er definert som summen av Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola

Figuren med befolkningsutviklingen for storbyene viser at Oslo med 1,0 prosent, Bergen med 0,4 prosent og Trondheim med
1,6 prosent hadde større vekst enn Rogaland og Stavanger som begge hadde 0,3 prosent vekst.
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Figur 2.6 Befolkningsutvikling i storbyområdet, Stavanger, Oslo og Bergen.

Indikatorer for måloppnåelse

Utviklingen i sysselsettingen i Stavanger har vært positiv det siste året. Selv om boligbyggingen i Stavanger var lav, ble det
bygget mer enn forutsatt i byggeprognosen. Befolkningsveksten var positiv og høyere enn året før, men nådde likevel ikke
målsetningen om 1 prosent vekst. Det er fødselsoverskuddet som gir befolkningsvekst.

Fødselsoverskudd Nettoflytting Folketilvekst

Oslo Stavanger Bergen Trondheim
(-2017)

Storbyområ… Rogaland Landet
-1 %

0 %

1 %

2 %

Mål: Tilre�elegge for næringsutvikling og flere arbeidsplasser    

Indikator: Målsetning Resultat 2017

Antall sysselsatte i Stavanger Vekst 0,6 %

Antall arbeidsplasser i Stavanger Vekst 429

     

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

Indikator: Målsetning Resultat 2017

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

     

Mål: Befolkningsvekst    

Indikator: Målsetning Resultat 2017

Netto befolkningsvekst 1 % økning per år 0,3 %

- Netto innflytting (Summen av innenlandsk og utenlandsk)   -0,3 %

- Fødselsoverskudd   0,6 %
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Forklaring av mål og indikator

Mål: Tilre�elegge for næringsutvikling og flere arbeidsplasser

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

Antall sysselsa�e og antall arbeidsplasser i Stavanger er indikatorer som overvåker statusen på næringsutviklingen og
utviklingen i antall arbeidsplasser i kommunen. Målsetningen er en jevn vekst som grunnlag for kommunens tjenestetilbud
og økonomi.

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

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

Boligbygging i andel av årlig byggeprognose

Alle husholdninger skal være i stand til å etablere seg i en eid eller leid bolig med hensiktsmessig standard, størrelse,
beliggenhet og pris. Boligbyggingen vil variere fra år til år og er blant annet avhengig av befolkningsutviklingen og
demografien, plasseringen til nye og eksisterende næringslokaler, tilgang på offentlig tjenestetilbud og transport.

Mål: Befolkningsvekst

Befolkningsutviklingen danner grunnlaget for planlegging av tjenestebehov og kommunens økonomi.

Ne�o befolkningsvekst

Netto befolkningsvekst består av netto innflytting (summen av innenlandsk og utenlandsk ) og fødselsoverskudd
(differansen mellom fødsler og dødsfall per år). 
Stavanger kommune legger til grunn netto befolkningsvekst fram til 2034 på om lag 1 prosent per år.

 

2.3 Velferd og folkehelse

Folkehelsesatsing og intensjonsavtale med staten

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og
trivsel, forebygger sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Det er også arbeid for en jevnere
fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Stavanger kommune har i 2017 videreført folkehelsesatsingen i tråd med Det gode liv i Stavanger. Plan for
folkehelsearbeidet 2013-2029 (https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/temaplaner/#helse-og-velferd). Kommunen har i 2017 inngått en
intensjonsavtale med staten om et langsiktig samarbeid fram til 2024 om områderettet innsats i de nordøstlige delene av
Storhaug bydel. Innsatsområdene er inkludering gjennom tidlig innsats i oppveksttjenestene, gode bo- og nærmiljøer og
sosialt entreprenørskap – nye veier til arbeid og velferd.

Barns levekår

Barns levekår og omgivelser i oppveksten påvirker blant annet utdanningsløp og yrkesmuligheter senere i livet, som igjen
påvirker helsen. Utdanningsnivå er identifisert som en av de viktigste bakenforliggende faktorene for helseatferd. Stavanger
kommune har fortsatt å prioritere tidlig innsats blant barn og unge for å sikre innbyggernes velferd og folkehelse.

Barnefattigdommen i Stavanger har økt de siste årene. Siste statistikk fra SSB viser at nesten 3 000 barn, det vil si over 10
prosent av barna i Stavanger levde i husholdninger med vedvarende lav inntekt . Det er viktig å iverksette både tiltak for å
støtte barna og tiltak for å få foreldrene i jobb. Gjennom oppfølging av tiltaksplanen «Barn vil være med!»   har Stavanger
kommune iverksatt en rekke kompenserende tiltak som skal gi barn i en vanskelig livssituasjon bedre muligheter til å delta
og bidra i fellesskapet på lik linje med andre barn.

Leve HELE LIVET

3
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Arbeidet med nye og endrede tjenester, nye løsninger og andre måter å jobbe på – gjennom satsingen på Leve HELE LIVET,
fortsatte. Det har vært en økning antall brukere som mottar tiltak og tjenester som skal bidra til selvstendighet og
mestring. Det har vært en positiv utvikling der flere får hverdagsrehabilitering som første innsats. I tillegg var det flere som
klarte seg uten hjelp seks måneder etter ulike opptreningstiltak. På denne måten jobber kommunen målrettet for å
redusere behovet for institusjonsplasser.

Det velferdsteknologiske området er et felt i rask utvikling, med utprøving og pilotering av ulike hjelpemidler og utstyr. I
løpet av 2017 ble medisindispensere, kameratilsyn og mobile trygghetsalarmer tatt i bruk. Alle de analoge
trygghetsalarmene ble byttet med en ny generasjon digitale løsninger.

Indikatorer for måloppnåelse

Kommunen er kommet langt i arbeidet med å nå målet om å ruste barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i
samfunns- og arbeidsliv. Resultatene er ganske nær målene om gjennomsnitt på nasjonale prøver, og flere enn
målsetningen gjennomfører første året på videregående skole.

Når det gjelder egenmestring og god helse gjennom hele livet, viser resultatene at kommunen er på rett vei for de eldste
innbyggerne.

De sosiale ulikhetene har økt. Særlig bekymringsverdig er det at barn i familier med vedvarende lav inntekt har økt.
Stavanger kommune iverksatte en rekke kompenserende tiltak som skal gi barn i en vanskelig livssituasjon bedre
muligheter til å delta og bidra i fellesskapet på lik linje med andre barn.

Brukerundersøkelser innenfor hjemmetjenestene, sykehjem og bofellesskap for mennesker med funksjonshemming viser at
brukerne er fornøyde med tjenestene som kommunen yter.

Målsetningene innenfor inkludering og god integrering av flyktninger oppnås ikke. Blant annet er andel sysselsatte etter
gjennomført introduksjonsprogram lavere både rett etter gjennomføringen av programmet og ett år senere.

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

Indikator Målsetning Resultat 2017

Gjennomsnitt nasjonale prøver 5.trinn >52,5 poeng 51,5 poeng

Gjennomsnitt nasjonale prøver 8.trinn >52,5 poeng 51,9 poeng

Gjennomføringsandel VG1 > 85 % 86,6 %

     

Mål: Egenmestring og god helse �ennom hele livet    

Indikator Målsetning Resultat 2017

Andel innbyggere over 80 år uten hjemme- og
institusjonstjenester Økning med 0,5-1 prosentpoeng per år * Økt med 1,1 prosentpoeng

Andel av ressursene i hjemmebaserte tjenester til
opplæring og rehabilitering Økning med 1-2 prosentpoeng per år ** Økt med 0,5

prosentpoeng

Dekningsgrad helsesøstre 300 elever per 100 % stilling i barneskolen 559 elever per 100 %
stilling i barneskolen

  550 elever per 100 % stilling i ungdomsskolen 590 elever per 100 %
stilling i ungdomsskolen

*    

*Opprinnelig målsetning var: Økning med 0,5-1
prosentpoeng 
per år fra 40,9 % pr 31.12.2015.

   

**Opprinnelig målsetning var: Økning med 1-2
prosentpoeng 
per år fra 7,5 % pr 31.12.2015.

   

     

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

Indikator Målsetning Resultat 2017

Inntektsulikhet i Stavanger sammenlignet med landet for
øvrig

Reduksjon med 0,05 per år fra dagens nivå 
i Stavanger (3,3) 3.4

  Nasjonalt nivå 2,7 2.8

Barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt < 9,4 % 10,2 %

Nye sosialhjelpsmottakere mellom 18-30 år som ikke
mottar sosialhjelp 3 mnd. etter første utbetaling > 70 % 56 %*

*    

*Usikre tall    

     

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

Indikator Målsetning Resultat 2017

Helhetlig tilfredshet i brukerundersøkelser på
levekårsområdet

> 80 poeng på brukerundersøkelsene knyttet til
hjemmesykepleie, sykehjem og bofellesskap for 
mennesker med utviklingshemming

83 poeng
(hjemmesykepleie)

    96 poeng (dagsenter for
eldre)

Ventelister i bofellesskap med stasjonær bemanning 10 % reduksjon per år 10,5 % reduksjon

     

Mål: Inkludering og god integrering av flyktninger    

Indikator Målsetning Resultat 2017

Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage
sammenlignet med innvandrerbarn > 89 % 69,1 %

Andel sysselsatte etter gjennomført introduksjonsprogram > 55 % etter introduksjons-program og 52 % etter
introduksjonsprogram og

  > 70 % ett år etterpå 53 % ett år etterpå

Andel bosatte flyktninger 100 % ved utgangen av året 98 %
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Forklaring av mål og indikator

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

Utdanning er viktig for å ruste barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i samfunns- og arbeidsliv.

 

Gjennomsni� nasjonale prøver 5. og 8. trinn

Resultatene fra nasjonale prøver på 5. og 8. trinn gir kunnskap om hvordan elevene gjør det i lesing, regning og engelsk.
Resultatene hjelper kommunen i arbeidet med å gi alle elevene god undervisning.

 

Gjennomføringsandel VG1

Indikatoren gir kunnskap om i hvor stor grad Stavanger-skolen har lykkes i å gi elevene grunnlag for å gjennomføre
videregående opplæring. Ungdom som ikke gjennomfører VG1 har en større risiko for å oppleve sosiale problemer .
Målsetningene reflekterer at Stavanger kommune ønsker å være bedre enn gjennomsnittet både på nasjonale prøver for 5.
og 8. trinn samt gjennomføringsgrad VG1.

Mål: Egenmestring og god helse �ennom hele livet

Gjennom satsingen på Leve HELE LIVET jobber Stavanger kommune med å utsette behovet for hjemme- og
institusjonstjenester.

 

Andel innbyggere over 80 år uten hjemme- og institusjonstjenester

Målsetningen for denne indikatoren er en økning med 0,5 – 1 prosentpoeng per år. Målsetningen er fastsatt med
utgangspunkt i en helhetlig vurdering.

 

Andelen av ressursene i hjemmebaserte tjenester til opplæring og rehabilitering

Det er et satsingsområde å styrke ressursandelen til hjemmebaserte tjenester knyttet til opplæring og rehabilitering med
1-2 prosentpoeng per år.

Målet er at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig. Opplæring og rehabilitering bidrar til at flere kan
mestre egen hverdag. Målsetningen for indikatoren er basert på en helhetlig vurdering.

 

Dekningsgrad helsesøstre

Stavanger kommune skal gjennom satsningen Tidlig innsats identifisere og følge opp barn og unge med behov for hjelp.
Indikatoren viser dekningsgrad av helsesøstre, fordelt på barnetrinnet og ungdomstrinnet.

Mål: Redusere sosiale ulikheter

Inntektsulikhet i Stavanger sammenlignet med landet for øvrig

Inntekt er en indikator for levekår, fordi inntekt blant annet vil ha betydning for deltakelse i boligmarkedet, utdanning og
fritidsaktiviteter.

En målsetning om årlig reduksjon på 0,05 per år er vurdert som realistisk.

 

Barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt

Stavanger kommune har som målsetning at andel barn i familier med vedvarende lav inntekt skal være lavere enn den
nasjonale andelen.

 

Nye sosialhjelpsmo. akere i alderen 18-30 år uten behov for stønad 3 måneder e�er første utbetaling

Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-30 år som fremdeles mottar stønad 3 måneder etter første utbetaling, har en vesentlig
høyere risiko for å forbli sosialhjelpsmottakere. Stavanger kommune arbeider aktivt med å redusere enkeltindividers behov
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for stønad og det er et langsiktig mål at flere enn 70 % av nye sosialhjelpsmottakere i alderen 18-30 år ikke har behov for
stønad 3 måneder etter første utbetaling.

Økonomisk sosialhjelp skal være en midlertidig ytelse. Unge sosialhjelpsmottakere er en prioritert gruppe, og kommunen
skal intensivere oppfølgingen av denne gruppen. 70 prosent er et ambisiøst mål.

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

Helhetlig tilfredshet i brukerundersøkelser på levekårsområdet

Brukerundersøkelser bidrar til å kartlegge kvaliteten på tjenestene som leveres. På levekårsområdet er det valgt å trekke
inn svar på helhetlig tilfredshet fra brukerundersøkelsene på sykehjem (korttids- og rehabiliteringsplasser),
hjemmesykepleie og pårørendeundersøkelse i bofelleskap for mennesker med utviklingshemming.

De valgte bruker- og pårørendeundersøkelsene dekker store tjenesteområder innen levekårsområdet. Levekår skal
gjennomføre store omstillings- og omorganiseringsprosesser i planperioden. Kommunen har et høyt ambisjonsnivå for
tilfredsheten på tjenestene som leveres. Målsettingen er fastsatt til 80 poeng i alle bruker- og pårørendeundersøkelsene på
levekårsområdet.

 

Ventelister i bofelleskap med stasjonær bemanning

Stavanger kommune har venteliste på plass i bofellesskap med stasjonær bemanning, og framskrivinger viser at
kommunen kan regne med en økning i antall personer med behov for et botilbud. Kommunen arbeider aktivt med å
tilpasse botilbudet til brukernes behov.

Målsetningen for indikatoren er basert på en helhetlig vurdering.

Mål: Inkludering og god integrering av flyktninger

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage sammenlignet med innvandrerbarn

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

Målsetningen er basert på at Stavanger kommune har som ambisjon å øke andelen hvert år.

 

Andel sysselsa�e e�er �ennomført introduksjonsprogram

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

Nasjonale måltall for sysselsetting og/eller aktivitet er satt til at minst 55 % av deltakerne i introduksjonsprogrammet skal
starte direkte i arbeid eller utdanning etter endt program og at 70 % skal være i arbeid eller utdanning innen ett år etter
endt introduksjonsprogram. Stavanger kommune følger de nasjonale måltallene.

2.4 En klimarobust by
Klima- og miljøplanen er et viktig utgangspunkt for alle planer og prosjekter som gjennomføres i Stavanger. I 2017 er det
arbeidet med å revidere Stavangers klima- og miljøplan, og et drøftingsutkast til ny plan ble lagt fram for politisk
behandling i kommunalstyret for miljø og utbygging på slutten av året. Planen omhandler en rekke ulike tema i henhold til
vedtatt planprogram, og målsettinger, virkemidler og måleindikatorer for det respektive tema inngår. Utkast til
handlingsplan til klima- og miljøplanen er også utarbeidet.

De lokale klimautslippene i Stavanger har de siste årene vært høyere enn målsetningene i gjeldende klima- og miljøplan fra
2010, og det er behov for å gjennomføre en rekke tiltak for å oppnå klimagassreduksjon.

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

Energitiltak

Fra 2012 til 2017 pågikk det et omstillingsprosjekt for energiledelse i bygg, som fulgte 46 utvalgte eiendommer. Målet med
prosjektet var å redusere energiforbruket. Etter prosjektplanen var målsettingen for 2017 en reduksjon på 25 prosent,
sammenlignet med 2010. I 2017 ble resultatet 27, 7 prosent reduksjon i reelt forbruk. Se kapittel 7.4 for mer om
energiledelse.
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Transport, satsing på sykling, gåing og endring i reisevaner

Stavanger kommune har forpliktet seg til et nullvekstmål for personbiltransport. All vekst i transporten skal tas med
sykkel, gange og kollektivtransport. Reduksjon i antall reiser og en overføring av reiser til sykkel, gange og kollektiv er et av
de viktigste elementene for smart transport i by, som gir bedre bymiljø og reduserte utslipp.

Bypakke Nord-Jæren er en pakke for finansering av transporttiltak på Nord-Jæren. Se kapittel 6.5 for mer om Bypakken.
Det har vært et omfattende arbeid med reguleringsplaner for Bussveien og forberedelser for etablering av nye
bomstasjoner i kommunen.

Kommunene har gitt sin tilslutning til Sykkelstrategi for Nord-Jæren, kriterier for prioritering av prosjekt og handlingsplan
for 2018-2023. Handlingsplanen prioriterer Sykkelstamveien. Tiltak for sykkel inngår også som en del av de større
prosjektene i Bypakken. Videre er det utredet en strategi med en felles driftsstandard for sykkelnettet på Nord-Jæren.

Stavanger kommunes deltakelse i prosjektet HjemJobbHjem, som blant annet tilbyr månedskort for buss og tog til
rabattert pris, er utvidet med 14 måneder fra september 2017. Prosjektets mål er å redusere bilbruken blant kommunes
ansatte med 20 prosent.

Byvekstavtalen som er en forpliktende avtale mellom staten og Nord-Jæren, skal være med på å finansiere viktige prosjekt
i tillegg til Bypakke Nord-Jæren.

Klimatilpasning

Klimatiltak handler om hva som kan gjøres for å påvirke klimaet. Klimatilpasning dreier seg om hva som må gjøres for å
tilpasse oss et klima i endring. For Stavanger dreier klimatilpasning seg primært om tilpasning til et klima med hyppigere,
mer intens nedbør og fremtidig havnivåstigning.

Stavanger kommune har deltatt i det nasjonale klimatilpasningsnettverket, I Front . En klimasikringsanalyse for Tromsø og
Stavanger, som også inkluderer et verktøy til kost/nyttevurdering av fremtidige klimautfordringer, ble ferdig. En risiko- og
sårbarhetsanalyse (KlimaROS) om klimaendringer som følge av at togradersmålet ikke nås, er igangsatt og vil danne
grunnlag for utarbeiding av en klimatilpasningsstrategi, som er en forutsetning for kommunens første klimatilpasningsplan.

Stavanger kommune har startet egen flomkartlegging knyttet til ekstrem nedbør. Det er også gjennomført analyser for
etablering av avrenningslinjer for hele kommunen, som et ledd i å tilrettelegge for god overvannshåndtering.

Kommunedelplan Stavanger sentrum, Sentrumsplanen, har fått utarbeidet tiltak for å beskytte sjøfronten, bebyggelse og
infrastruktur mot et fremtidig havstignings-/stormflonivå. Foreslått beskyttelse er dimensjonert for et 200 års flomnivå. På
høsten gikk Stavanger kommune i samarbeid med Stavanger interkommunale havn til anskaffelse av 110 m
flomsikringsutstyr. Utstyret er mobilt og spesielt tilrettelagt for sikring av Vågen.

Deltakelse i prosjekter for å håndtere klimaendringer

Stavanger kommune har deltatt i flere prosjekter for å håndtere konsekvenser av klimaendringer.

Prosjektet Robuste og bærekraftige lokalsamfunn (ROBÆR) skal optimalisere blågrønne løsninger for helhetlig og
bærekraftig lokal overvannsdisponering. Erfaringer fra ROBÆR-prosjektet skal legges til grunn for valg av blågrønne
løsninger i kommunale byggeprosjekter. Det skal arbeides videre med å utvikle en overvannsstrategi /skybruddsplan for
Stavanger. Prosjektet Mulighetsstudie av overvannshåndtering i Sørmarka friområde finner løsninger på
overvannsproblematikk fra overliggende friområder. EU-prosjektet ANYWHERE  tester ut modeller og praksis knyttet til
varsling av ekstremvær. Universitetet i Ferrara i Italia har utviklet en modell for tidlig stormflovarsling, som også er tilpasset
Stavangerområdet. Stavanger deltar i EU-prosjektet UNaLab  for å etablere et rammeverk for klimatilpasning ved bruk av
naturbaserte løsninger. Prosjektet legger til rette for kunnskapsdeling og kompetanseheving innen klimatilpasning.

Indikatorer for måloppnåelse

De fleste av indikatorene for å begrense klimagassutslippene viser god måloppnåelse. Blant annet er det oppnådd en
reduksjon i biltransporten. Energiforbruket har gått ned og dette betyr både reduserte kostnader og redusert klimautslipp
for Stavanger kommune. Dette er et resultat av god driftsstyring av tekniske installasjoner, energiledelse samt investeringer
i ENØK-tiltak.
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Mål: Begrense klimagassutslippene    
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Mål: Begrense klimagassutslippene    

Indikator Målsetning Resultat 2017

Vekst i biltransport 0-vekst i personbiltransport 1,9 % reduksjon*

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

2,9 % reduksjon i
reelt forbruk skoler

   
1,4 % reduksjon i
reelt forbruk
barnehager

   

6,2 % reduksjon i
reelt forbruk
kommunale
sykehjem

   
9,0 % reduksjon i
reelt forbruk
idrettsbygg

   
6,7 % reduksjon i
reelt forbruk
bydelshus

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

*    

*Næringstransport i person- og varebiler telles som ordinære kjøretøy og inngår i
tallene. Tunge kjøretøy er tatt ut. Dette er en uvektet indikator basert på tellepunkt i
Stavanger, og gir ikke svar på oppnåelse av nullvekstmålet.

   

     

Mål: Omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn    

Indikator Målsetning Resultat 2017

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

     

Mål: Stimulere til fossilfri transportsektor og energi- og varmeløsninger    

Indikator Målsetning Resultat 2017

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

*

*    

* Statistikk ikke tilgjengelig pt.    
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Forklaring av mål og indikator

Mål: Begrense klimagassutslippene

Stavanger må, som alle andre byer, redusere sine klimautslipp.

Vekst i biltransport

I arbeidet med å redusere klimagassutslippene er redusert bruk av bil et viktig virkemiddel. 
Totalt energiforbruk (kWh/m2) fra kommunale bygg

Totalt energiforbruk er energiforbruket til alle formålsbygg med normal drift gjennom året. Bygninger som for eksempel har
oppstart om høsten vil ikke være med i datagrunnlaget. Utleieboliger og utleiebygg vil heller ikke være med i
datagrunnlaget. 
Stavanger kommune har en målsetning om at veksten i energiforbruket skal være mindre enn 3 % per år.

CO2 tonn utslipp fra kommunale bygg

C02-utslipp beregnes på bakgrunn av årlig energiforbruk fra kommunens energikilder og multipliseres med tilhørende C02-
faktor i henhold til Fremtidens byer/ZEB. For boliger inngår ikke utleieboliger i datagrunnlaget. 
Stavanger kommune har en målsetning om at CO2-utslipp skal reduseres med 2% per år.

Mål: Omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn

Konsentrasjonen av støvpartikler er et godt mål på luftkvalitet.

Overskridelse av nasjonal målsetning for bedre lu�kvalitet

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

Mål: Stimulere til fossilfri transportsektor og energi- og varmeløsninger

Flere tiltak er iverksatt for å stimulere til bruk av fossilfri transport.

Reisevaner ved bruk av miljøvennlig transport

Eksempler på slike tiltak er sykkelstamvei, bysykler og Hjem-Jobb-Hjem. Reisevaneundersøkelsen vil gi en indikasjon på
effekten av disse satsningene.

 

2.5 Verdibevaring

Bygningsmassen

I 2017 ble det foretatt en ny kartlegging av den tekniske tilstandsgraden på formålsbyggene og resultatet viste en bedring i
samlet vektet tilstandsgrad. Forbedringen skyldes at Stavanger kommune har satset på økt vedlikehold, samtidig som
nybygg/rivning/salg og statens tiltakspakke også har bidratt positivt.

Framtidens arbeidsplasser

Kommunale bygg må kunne gi rom for framtidens arbeidsplasser. Hovedarbeidsmiljøutvalget har 30. mai behandlet sak
17/17 om veileder for utforming av kontorer i Stavanger kommunes administrasjonsbygg, som skal legges til grunn i nybygg,
rehabiliteringsprosjekter og flytteprosesser i kommunen. Veilederen skal bidra til kontorløsninger som bygger opp under et
godt arbeidsmiljø og økt arbeidsglede.

Utearealer og veier

Vedlikehold av utearealer ved barnehager, skoler og andre formålsbygg er gjennomført innenfor gjeldende rammer og
konsentrert om å løse de mest prekære utfordringene. Volumet på asfaltering av kommunale veier ble nær på doblet ved
hjelp av statlige sysselsettingsmidler i 2017.
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Vann og avløp

Stavanger har betydelige verdier knyttet til vann- og avløpssystemene. For å sikre en bærekraftig forvaltning må det foretas
tilstrekkelig fornyelse av disse anleggene. I dag vurderes behovet for fornyelse til å være 1 prosent av ledningsanleggene pr
år, som tilsvarer en forventet levetid på 100 år. I 2017 ble 0,56 prosent av vannledningene og 0,83 prosent av
avløpsledningene skiftet ut.

Det er utarbeidet en temaplan for lekkasjereduksjon-vann. Hovedtiltakene for å redusere vannforbruk er soneinndeling, økt
innsats på soneovervåking, lekkasjelytting og rask utbedring av lekkasjer. Dette har gitt gode resultater, og vannforbruket i
2017 var det laveste på over 50 år.

Historiske bygg og eiendommer

Det er satt i gang arbeid med kartlegging av bygningsmassen for historiske bygg og eiendommer. Det er også gjennomført
full rehabilitering av Engøyholmen Nottørke og Arbeidsskolen for gutter, samt utvendig rehabilitering av Kongsgaten 47-49
som alle tilhører denne kategorien bygg.

Indikatorer for måloppnåelse

Indikatorene for god teknisk standard målt ved tilstandsgrad viser gode resultat. Økt satsing på vedlikehold samt statens
tiltakspakke har bidratt til å muliggjøre gjennomføringen av en rekke vedlikeholdstiltak – alt fra renovering av gamle bad på
sykehjemmene til en ekstra innsats på asfaltering. Fornyelsesgraden for vann- og avløpsnettet er imidlertid lavere enn
målsetningen.

Mål: God teknisk standard på kommunale bygg og anlegg    

Indikator Målsetning Resultat 2017

Registrert tilstandsgrad barnehage Gjennomsnitt: Tilstandsgrad
1 1.0

Registrert tilstandsgrad skole Gjennomsnitt: Tilstandsgrad
1 1.1

Registrert tilstandsgrad institusjoner Gjennomsnitt: Tilstandsgrad
1 1.4

Vedlikeholdsetterslepet 0 prosentvis vekst i
vedlikeholds-etterslepet 10 % reduksjon

Fornyelsestakt vann- og avløpsnettet > 1 % per år 0,56 % av vannledningene og 0,83 % av
avløpsledningene ble skiftet ut

     

Mål: Langsiktig forvaltning    

Indikator Målsetning Resultat 2017

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

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

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

*    

*Data er ikke tilgjengelig.    

     

Mål: Tilstrekkelig dokumentasjon av tilstanden til
kommunens bygg og anlegg     

Indikator Målsetning Resultat 2017

Tilstandsvurderte bygg per år > 140 tilstandsvurderte bygg
per år

776 bygg er tilstandskartlagt (Multimap-
kartlegging)
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Forlaring av mål og indikator

Mål: God teknisk standard på kommunale bygg og anlegg

Registrert tilstand formålsbygg

Tilstandsgrad er en objektiv vurdering av tilstanden til formålsbyggene. Indikatoren viser gjennomsnittlig tilstand for hver
gruppe av formålsbygg. Skalaen går fra 0 til 3.

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

Vedlikeholdse�erslep

Vedlikeholdsetterslepet er avviket mellom ønsket og faktisk tilstand på bygg og anlegg. Økonomisk handlingsrom og
helhetlig prioritering avgjør rekkefølge og omfang på gjennomføring av vedlikehold og hvor raskt det bygningsmessige
vedlikeholdsetterslepet kan reduseres.

Målsetningen for vedlikeholdsetterslepet i Stavanger er 0 % vekst.

Fornyelsestakt vann- og avløpsne�

Stavanger kommunes mål er at vann- og avløpsnettet skal fornyes med minimum 1% per år.

Mål: Langsiktig forvaltning

Middels Holte-sats 

Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader (FDV-kostnader) tilsvarende Middels Holte-sats gir rom for verdibevarende
vedlikehold og god teknisk standard. Indikatoren viser hvor stor gjennomsnittlig andel av middel Holte-sats som er allokert
til den kategorien formålsbygg.

Stavanger kommunes ambisjon er at alle bygg skal ha FDV-kostnader tilsvarende middels Holte-sats.

Mål: Tilstrekkelig dokumentasjon av tilstanden til kommunens bygg og anlegg

Tilstandsvurderte bygninger per år

Indikatoren viser hvor mange bygg som er blitt tilstandsvurdert av Stavanger Eiendom per år.Stavanger kommune har som
målsetning å gjennomføre minimum 140 tilstandsvurderinger av bygg hvert år.

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

Vannforbruk

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

Stavanger kommune har som mål at vannforbruket skal være maksimum 17 millioner kubikkmeter per år i 2020.

2.6 En handlekra�ig organisasjon

Omstilling og organisasjonsutvikling

Mål: God teknisk standard på kommunale bygg og anlegg    

     

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

Indikator Målsetning Resultat 2017

Vannforbruk < 17 mill. m3 i 2022 17,1 mill. m3
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I 2017 ble arbeidet med å gjennomgå organisering av den administrative ledelsen i kommunen videreført. Målene for den
nye organiseringen var en god koordinert oppgaveløsning på tvers av direktørområdene med et utenfra-og-inn-perspektiv,
det vil si et samfunns-, innbygger- og brukerperspektiv. Det er lagt til rette for økt samordning og gjensidig tilpasning på
tvers av fag og tjenester ved nettverks- og eller prosjektbaserte løsninger. Videre mer jobbing på tvers, og styrket evne til
langsiktig omstilling i tråd med samfunnsutviklingen. Opprettholdelse av en effektiv styringslinje i driften var også viktig.

Ny organisering ble formelt innført 1. januar 2018. De nye tjenesteområdene og stab- og støtteområdene har fått navnene:
Bymiljø og utbygging, Innbygger- og samfunnskontakt, By- og samfunnsplanlegging, Helse og velferd, Oppvekst og
utdanning, Strategi og styring og Støtte og utvikling.

A�raktiv arbeidsgiver

Stavanger kommune må ha kompetent ledelse og engasjerte medarbeidere for å være en attraktiv arbeidsgiver.
Medarbeiderundersøkelsen i 2017 viste at jobbengasjementet og arbeidsgleden fortsatt er stor. Ansatte opplever jobben
som meningsfylt i følge hovedresultatene.

Kommunen må ha nødvendig kompetanse og deltar i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekt, som ledd i å tilrettelegge
for kunnskapsbaserte måter å jobbe på. Nødvendig kompetanse handler også om å beholde og rekruttere kompetent
arbeidskraft.

Forbedring, nytenkning og innovasjon

Det er lagt grunnlag for et langsiktig fornyings- og omstillingsarbeid i hele organisasjonen. Alle kommunens
tjenesteområder jobber kontinuerlig med digitale prosjekter. Det har vist seg stadig viktigere at arbeidet koordineres og
samordnes.

Innovasjon og omstilling er å tenke nytt og smartere for å skape en enklere hverdag, få mer ut av ressursene, å ta i bruk
nye arbeidsmetoder og fase ut arbeidsmåter som ikke lenger er hensiktsmessige. Det ble også i 2017 tildelt
innovasjonsmidler til virksomhetene etter søknad. Kommunalstyret for administrasjon
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/411425?agendaItemId=207677) vedtok tildeling av kr 5,0 mill. til 14 innovasjons- og
utviklingsprosjekt. De utvalgte tiltakene som får slike midler skal gi ny kunnskap, inspirere til nytenkning og stimulere til
oppstart av flere interne forbedrings- og innovasjonsprosesser.

Formålet med Smartby-arbeidet er å styrke evnen til å håndtere de store samfunnsutfordringene, utvikle bedre og mer
effektive tjenester til innbyggerne, bidra til nye næringsvirksomheter og nye arbeidsplasser, redusere klimagassutslipp og
bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Smartby-arbeidet forutsetter et trepartssamarbeid mellom offentlige
virksomheter, næringsliv og akademia.

Smartbyen Stavanger bevilget i 2017 midler til tre innovasjonsprosjekter: Mitt Stavanger, SmartHelseHjemme og Smarte
bymøbler. Hovedmålet med Mitt Stavanger er utvikling av en innbyggerplattform med de to pilottjenestene Min hverdagstur
og Min møteplass. Hensikten med SmartHelseHjemme er å styrke satsingen på Leve HELE LIVET, ved å støtte innbyggerne i
å ta vare på egen helse gjennom avstandsoppfølging og bruk av ny teknologi. Hovedmålgruppen er nye og eksisterende
brukere av hjemmetjenesten. Smarte bymøbler viser til muligheter for å etablere et smartby-prosjekt for bymøbler. Se
kapittel 4 for mer om Smartby, innbyggerinvolvering og samskapning.

Internkontroll

Internkontroll inngår i kommunens samlede virksomhetsstyring. Internkontrollen skal tilrettelegge for målrettet og effektiv
drift, pålitelig rapportering, etterlevelse av lover og regler samt læring og forbedring av rutiner og kvalitet i tjenestene. Det
er gjennomført et prosjekt i løpet av året som omhandler videreutvikling av system for den sektorovergripende
internkontrollen. Prosjektrapporten, med retningslinjer for internkontrollarbeidet som tar utgangspunkt i COSO-
rammeverket for evaluering og utvikling av internkontroll, ble lagt frem for kontrollutvalget mot slutten av 2017 og deretter
sendt videre til bystyret i januar 2018.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Stavanger kommune har deltatt i EU-prosjektet Community for risk management and risk assessment (CRISMAS).
Prosjektet har hatt ulike delleveranser omkring risikostyring. Kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (HROS) har
blitt revidert som en del av dette prosjektet. CRISMAS ble avsluttet 31. desember 2017.
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Det er i forlengelse av HROS blitt utarbeidet beredskapsplaner på et overordnet nivå. Enkelte av disse sektorovergripende
planene ble øvd i 2017. Basert på HROS må hvert tjenesteområde gjennomføre spesifikke ROS-analyser, samt påse at det
utarbeides virksomhetsspesifikke beredskapsplaner.

Våren 2017 ble et undervisningsopplegg for skoler og barnehager som omhandlet beredskap for alvorlige, tilsiktede
hendelser avsluttet. Alle skoler og barnehager har vært på kurs i forebygging, sikring, planer og øvelser. Kurset ble arrangert
med bistand fra politiet.

Arbeid mot voldelig ekstremisme

Stavanger kommune leder den regionale samordningsgruppen SAMVER som arbeider mot voldelig ekstremisme i regionen.
Gruppen som består av kommunene Stavanger, Sandnes, Rennesøy, Randaberg, Sola og Time samt politiet og PST, ble i
2017 utvidet med fylkeskommunen, Kriminalomsorgen region Sørvest og RVTS  Vest. Utvidelsen innebærer at nedslagsfeltet
er betydelig utvidet. Gruppen bidrar til felles mål og retning i arbeidet på regionalt nivå, og i de enkelte kommunene
gjennom kompetanseutvikling, felles tiltak og klargjøring av roller og ansvar. Hovedaktivitetene har vært risikovurdering av
samarbeid og koordinering internt i SAMVER, øvelse på regional samordning, utarbeidelse av nyhetsbrev, kurs og seminar,
samt oppstart av et rådgivningsteam.

Etikk og varsling

Stavanger kommune skal være en organisasjon med høy etisk standard. Åpen kommunikasjon og refleksjon rundt etiske
problemstillinger og dilemmaer skal ivaretas på den enkelte arbeidsplassen. Etikk er innarbeidet i alle
lederopplæringsprogram og er også sentrale tema i yrkesprofesjonene, spesielt i Oppvekst og levekår.

Bystyret behandlet i juni 2017 forvaltningsrevisjonsrapporten Risiko og forebygging av misligheter og korrupsjon
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/399956?agendaItemId=209106). Formålet med prosjektet var å vurdere kommunens
retningslinjer og rutiner for å forebygge, avdekke og håndtere misligheter og korrupsjon i forbindelse med
myndighetsutøvelse i plan- og byggesaker. Rådmannen har foreslått endringer i Etisk standard (https://www.stavanger.kommune.no/om-

stavanger-kommune/organisasjon-og-administrasjon/etisk-standard-for-ansatte-og-folkevalgte/) for å bli tydeligere på rammer for personlige fordeler knyttet til
gaver og representasjon. Videre er det foretatt endringer i rutiner for saksbehandling i plan- og byggesaker.

Prosjektet Sektorovergripende internkontroll, som ble avsluttet i 2017, legger blant annet til grunn at det skal gjøres
risikovurderinger knyttet til misligheter og korrupsjon for alle virksomheter og avdelinger.

Kommunalutvalget, gruppeledere og rådmannens lederteam hadde i juni seminar om etikk, korrupsjon og misligheter av
representant fra Transparency International Norge.

I desember forelå forvaltningsrevisjonsrapporten om varslingsrutiner og konflikthåndtering. Stavanger kommune ønsker at
ansatte skal si fra om kritikkverdige forhold. De fleste saker tas opp med nærmeste leder, i tråd med kommunens
retningslinjer. Det kan også varsles til overordnet leder, tillitsvalgt, verneombud eller varslingssekretariatet. Det er ingen
sentral oversikt over antall varslingssaker som behandles i virksomhetene. Det er ikke kommet noen varslingssaker til
varslingssekretariatet.

Indikatorer for måloppnåelse

Indikatorene som viser måloppnåelse for en handlekraftig organisasjon dekker både økonomiske og personal- og
organisasjonsmessige forhold. Netto driftsresultat ble på 4,4 % i 2017 og er godt over den langsiktige målsetningen på 3,0
%. Egenfinansieringsgraden ble 63 % og dette er også over kommunens langsiktige målsetning på 50 %. Gjeldsgraden økte
svakt til 62 % og er like i overkant av kommunens langsiktige målsetning på 60 %. Mer om det økonomiske
resultatet omtales i kap 3 (http://arsrapport2017.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/).

Hovedresultatene i medarbeiderundersøkelsen viser at jobbengasjementet og arbeidsgleden fortsatt er stor i Stavanger
kommune. Sykefraværet har imidlertid økt og er nå på 8,2 % i gjennomsnitt. Varslingskulturen er i positiv endring.

8

Mål: Oppre�holde det økonomiske handlingsrommet    

Indikator Målsetning Resultat 2017

Netto driftsresultat 3 % 4,4 %

Egenfinansiering av investeringer > 50 % 63,0 %

23

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/399956?agendaItemId=209106
https://www.stavanger.kommune.no/om-stavanger-kommune/organisasjon-og-administrasjon/etisk-standard-for-ansatte-og-folkevalgte/
http://arsrapport2017.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/


Mål: Oppre�holde det økonomiske handlingsrommet    

Gjeldsgrad < 60 % 62,0 %

     

Mål: God utny�else av arbeidskra�    

Indikator Målsetning Resultat 2017

Sykefraværet i organisasjonen < 6 % 8,20 %

Andel heltidsansatte i Stavanger kommune 80 % 72 %

     

Mål: Kompetente og engasjerte medarbeidere    

Indikator Målsetning Resultat 2017

Ansattes engasjement > 70 % 75 %

De ansattes opplevelse av organisasjonens gjennomføringsevne > 70 % 74 %

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

*    

* For mer om brukerundersøkelser se kap 9.1.    

     

Mål: Forbedret varslingskultur    

Indikator Målsetning Resultat 2017

Antall rapporterte avvik > 3 prosentpoeng økning per år 20,3 prosentpoeng
økning*

Andel avvik som er saksbehandlet 100 % behandling av
innrapporterte avvik 70 %

*    

* Økningen i rapportere avvik i 2016 var svært liten, og det forklarer den store
veksten i prosentpoeng i 2017.    
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Forklaring av mål og indikator

Mål: Oppre. holde det økonomiske handlingsrommet

Ne�o dri�sresultat

Netto driftsresultat viser hvor mye kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets
drift.

Stavanger kommune har som målsetning at netto driftsresultat over tid bør ligger på 3 % av driftsinntektene.

Egenfinansiering av investeringer

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

Gjeldsgrad

Det langsiktige målet for kommunens gjeldsgrad, er 60 %.

Mål: God utny�else av arbeidskra�

Sykefravær

Lavt sykefravær er gunstig både for arbeidsmiljøet og økonomien. Stavanger kommunes målsetning er at sykefraværet ikke
skal overstige 6%.

Andel heltidsansatte i kommunen

For å utnytte arbeidskraften har Stavanger kommune et langsiktig mål om at minimum 80 % av alle ansatte skal ha en
fulltidsstilling. Fulltidsstilling er definert som minimum 80% stillingsbrøk.

Mål: Kompetente og engasjerte medarbeidere

Ansa�es engasjement

I perioder med omstilling og endring er det viktig å opprettholde både engasjement og nødvendig kompetanse blant
medarbeiderne. Indikatoren er en sammenfatning av fem spørsmål i medarbeiderundersøkelsen knyttet til ansattes
jobbengasjement og arbeidsglede. Målsetningen er fastsatt til 70 %.

De ansa�es opplevelse av organisasjonens �ennomføringsevne

God gjennomføringsevne, sammen med god økonomisk styring og effektiv drift, er viktige faktorer for å opprettholde det
økonomiske handlingsrommet. Måltallet viser medarbeiderens opplevelse av Stavanger kommunes gjennomføringsevne,
som er et av temaområdene i medarbeiderundersøkelsen.

Helhetlig brukertilfredshet målt i brukerundersøkelser

God ledelse og engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse skal levere gode tjenester til brukerne. Helhetlig
brukertilfredshet i de viktigste brukerundersøkelsene skal være på minimum 70 %.

Mål: Forbedret varslingskultur

Antall rapporterte avvik

Helse, miljø og sikkerhet har høy prioritet i Stavanger kommune. Alle HMS-avvik skal rapporteres og behandles. For å øke
bevisstheten rundt HMS og synliggjøre rapportering av avvik, er målsetningen at antall innrapporterte saker skal øke med 3
prosentpoeng for hvert år.

Andel avvik som er saksbehandlet

Innrapporterte avvik skal også saksbehandles slik at nødvendige tiltak kan implementeres. Målsetningen er at 100 % av
årlige innrapporterte avvik skal saksbehandles.
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3 Økonomisk resultat

Høyere frie inntekter, god avkastning på finansforvaltningen samt mindre forbruk i driften, er viktige faktorer til et positivt
netto driftsresultat på kr 443 mill., tilsvarende 4,4 % av samlede driftsinntekter. Stramme økonomiske rammer og en god
innsats fra tjenesteområdene har resultert i et mindre forbruk på kr 58 mill. på tjenesteområdene. Investeringene utgjorde
kr 1,2 mrd. Egenfinansiering av investeringene utgjorde 63 % mens gjeldsgraden økte svakt til 62 %.

3.1 Økonomiske hovedtall

3.2 Analyser av investeringsregnskapet

3.3 Analyser av dri�sregnskapet

3.4 Analyser av balanseregnskapet

3.5 Likviditet og soliditet

3.6 Finansforvaltning

3.7 KOSTRA – sammenligning av økonomiske nøkkeltall

3.1 Økonomiske hovedtall
Kapitlet omhandler i all hovedsak Stavanger kommune som bykasse. De kommunale foretakene er omtalt særskilt i kapittel
8.

Resultatene er bedre enn forventet

De økonomiske resultatene i 2017 er bedre enn tidligere forutsatt. Regnskapet for Stavanger kommune viser et netto
driftsresultat på   kr 443 mill., tilsvarende 4,4 % av samlede driftsinntekter. Dette er høyere enn det langsiktige målet som
er på 3,0 % og flere årsaker bidrar til det gode driftsresultatet:

Høyere nasjonal skatteinngang enn de statlige styringssignalene tidligere på høsten, medførte lavere utjevningskrav for
Stavanger. Frie inntekter ble dermed om lag kr 40 mill. høyere sammenlignet med høstprognosene. Resultat av
finanstransaksjoner ble kr 29 mill. bedre enn forventet. I tillegg har tjenesteområdene gjort en betydelig jobb med å
tilpasse seg den nye økonomiske hverdagen. Det er også mottatt vesentlig høyere inntekter fra staten som blant annet
gjelder kommunereformen og integreringstilskudd. Tilskudd vedrørende kommunereformen er avsatt på bundne fond og vil
bli brukt i 2018/2019.

Tjenesteområdene hadde kr 58 mill. (0,9 %) i mindreforbruk i forhold til et netto budsjett på kr 6,8 mrd. i 2017. Det har vært
stor oppmerksomhet på økonomistyring. Siden 2015 er det gjennomført omstillinger i driften på kr 375 mill., herav kr 51
mill. i 2017. De aller fleste virksomhetene avlegger et resultat i balanse, eller med et mindreforbruk enn budsjettert. Dette
gjelder blant annet skolene, alders- og sykehjem og bosetting av flyktninger. Det er mottatt høyere inntekter enn forutsatt
fra den innførte piggdekkavgiften, merinntekter på kommunens svømmeanlegg samt lavere kostnader knyttet til
energiforbruk.

Samlet gir dette et regnskapsmessig mindre forbruk i driften på kr 178 mill.

Årsrapport 2017
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Justeringsavtaler

Stavanger kommune inngår justeringsavtaler med private utbyggere for å kunne oppnå momsrefusjon relatert til utbygging
av kommunal infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen.

God kommunal regnskapsskikk (GKRS) ga i 2014 en ny anbefaling om regnskapsføring av slike avtaler med virkning fra
regnskapsåret 2015.

Investeringsutgifter økes tilsvarende anleggsverdien som kommunen overtar, inntekter økes i henhold til nettoverdien av
overtatt anlegg og kommunen anses i realiteten å låne midler fra utbygger, jf. bruk av lån i regnskapet.

Brutto investeringsutgifter ble kr 1,23 mrd. I dette inngår kr 221,8 mill. bokførte utgifter knyttet til justeringsavtaler. Korrigert
for justeringsavtaler ble de faktiske brutto utgiftene kr 1 mrd. Det er om lag kr 236 mill. lavere enn justert budsjett.
Mindreforbruket skyldes endret finansiell framdrift i gjennomføringen av flere investeringsprosjekter enn tidligere forutsatt.
Samlede investeringsinntekter i 2017 ble kr 596 mill. Dette inkluderer om lag kr 220 mill. i bokførte justeringsavtaler.
Korrigert for dette utgjorde de faktiske investeringsinntektene kr 375,8 mill. som var kr 6 mill. høyere enn justert budsjett.

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

3.1.1 Finansielle målse�inger

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.

Netto driftsresultat ble på 4,4 % i 2017 og er godt over den langsiktige målsetningen på 3,0 %. Egenfinansieringsgraden ble
63 % og dette er også godt over kommunens langsiktige målsetning på 50 %. Gjeldsgraden økte svakt til 62 % og er like i
overkant av kommunens langsiktige målsetning på 60 %.

Analyser av historiske måltall viser at de overordnede styringsmålene henger sammen og er viktige å opprettholde for å
skape en god økonomisk bærekraft i framtiden.

3.1.2 Ne�o dri�sresultat

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat framkommer når brutto
driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) reduseres for avdrag og netto renteutgifter, samt korrigeres for motpost
avskrivinger. Netto driftsresultat viser overskuddet på årets drift før bruk av og avsetninger til fond, samt overføring til
investeringer.

Netto driftsresultat i 2017 ble kr 443,2 mill. og utgjorde 4,4 % av kommunens driftsinntekter. Budsjettjustert netto
driftsresultat var på 1,0 %. Hovedårsaken til et høyere resultat enn justert budsjett er høyere frie inntekter og bedre resultat
på finanspostene, samt lavere driftskostnader (bl.a. mindreforbruk generelt).

Netto driftsresultat må også ses over tid. I løpet av de siste 5 år har Stavanger kommune en gjennomsnittlig sats 2,7 %,
hvilket er lavere enn måltallet. De tre siste, gode årene veier ikke opp for utfordringene kommunen hadde med rask
omstilling i 2013-2014. Utviklingen over tid vises i figur 3.1. Inntektsføring av momskompensasjon fra investeringer ble
gradvis overført fra drifts- til investeringsregnskapet fra og med 2010 og med full effekt fra 2014.

Økonomiske mål Mål 2017 2016 Gjennomsni� siste 5 år

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 3,0 % 4,4 % 5,0 % 2,7 %

Investeringer, andel egenfinansiering > 50 % 63 % 52 % 50 %

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

Tabell 3.1 Finansielle målsettinger 

1
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Figur 3.1 Netto driftsresultat i kroner og prosent av driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) for Stavanger kommune i årene 2008-2017

Netto driftsresultat for ASSS-kommunene var 4,3 % i 2017, mens gjennomsnitt alle kommuner var på 3,5 %.

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.

Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgraden eksklusiv startlån over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %.
Kommunen hadde per 31. desember 2017 en brutto lånegjeld på kr 8,1 mrd., hvorav startlån utgjorde kr 1,9 mrd. Dette ga en
gjeldsgrad inklusiv startlån på 81 %, og en gjeldsgrad eksklusiv startlån på 62 %. Gjeldsgraden var følgelig også i 2017 rett i
overkant av det langsiktige målet på 60 %.

Figur 3.2 Gjeldsgrad
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3.1.4 Egenfinansiering av investeringer

Kommunens langsiktige målsetting er at investeringene over tid skal være minst 50 % egenfinansiert. Egenfinansiering av
investeringer i 2017 tilsvarer 63 % av brutto investeringsutgifter (ekskludert avdrag og utlån til startlån, Stavanger boligbygg
KF og Stavanger utvikling KF, avsetninger og justeringsavtaler). I egenfinansiering av investeringer inngår blant annet
inntekter knyttet til salg av eiendommer, momskompensasjon, diverse tilskudd fra staten samt overføringer fra drift.

Nivået på egenfinansieringsgraden varierer fra år til år, og er avhengig av størrelsen av hver av de nevnte
egenfinansieringskildene. I 2017 har Stavanger kommune i mottatt betydelige øremerkede midler (kr 134 mill.) til blant
annet rehabilitering og vedlikehold av eiendomsmassen som gjør at kommunen oppnår høyere egenfinansiering i et enkelt
år. Figur 3.3 viser egenfinansieringsgrad av investeringer i perioden 2008-2017.

Figur 3.3 Egenfinansieringsandel av investeringer i perioden 2008-2017

3.1.5 Investeringsregnskapet

Brutto investeringsutgifter eksklusive finanstransaksjoner ble kr 1,2 mrd. i 2017. Korrigert for justeringsavtaler (kr 221,8 mill.)
blir de faktiske brutto utgiftene knyttet til planlagte investeringsprosjekter i 2017 på kr 1 mrd. Det er om lag kr 236 mill.
lavere enn justert budsjett. Årsaken til det er endret finansiell framdrift på flere store investeringsprosjekter.
Investeringsinntekter ble i 2017 kr 596 mill. Korrigert for justeringsavtaler utgjorde de faktiske investeringsinntektene kr
375,8 mill. som kr 6 mill. høyere enn justert budsjett.

Endret finansiell framdrift i gjennomføring av flere investeringsprosjekter, samt lavere utbetalt startlån medførte at
finansieringsbehov i 2017 ble kr 287 mill. lavere enn justert budsjett. Som følge av dette ble bruk av lån kr 346 mill. lavere.
Udisponerte lånemidler fra 2017 er forventet brukt i løpet av 2017 for å finansiere utgifter som ble forskjøvet mellom
regnskapsårene.

Egenfinansiering av investeringer Mål > 50 %
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Hovedoversikt investeringer Regnskap 2017 Justert budsje� 2017 Avvik Regnskap 2016

Sum investeringsinntekter -596 219 -369 647 226 572 -443 334

Brutto investeringsutgifter 1 232 425 1 246 672 14 247 1 161 843

Finanstransaksjoner 601 875 647 980 46 105 568 342

Finansieringsbehov 1 238 081 1 525 005 286 924 1 286 851

Dekket slik        

Bruk av lån 709 850 1 055 881 346 031 884 932

Mottatte avdrag på utlån 206 662 151 554 -55 108 191 036
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3.1.6 Dri�sregnskapet

Driftsregnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig resultat på kr 178,1 mill. Resultatet for 2016 var på kr 159,4 mill.

Driftsinntektene i 2017 ble høyere enn driftskostnadene og bidrar dermed til et brutto driftsresultat på kr 87,1 mill.
Tilsvarende resultat for 2016 var på kr 334,5 mill.

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat er differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter. Brutto driftsresultat korrigert for
finanstransaksjoner gir netto driftsresultat.

Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk

Når netto driftsresultat korrigeres for budsjetterte overføringer til investeringsregnskap, avsetning til og bruk av fond, samt
bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk, får en et regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk.

Netto driftsresultat ble positivt i 2017 med kr 443,2 mill. og er i underkant av tilsvarende resultat i 2016 på kr 484,3 mill.
Resultatene framkommer i tabell 3.3.

Hovedoversikt investeringer Regnskap 2017 Justert budsje� 2017 Avvik Regnskap 2016

Overført fra driftsregnskapet 179 667 179 515 -152 205 874

Bruk av disposisjonsfond 1 500 1 500 0 0

Bruk av bundne driftsfond 1 013 0 -1 013 0

Bruk av ubundne investeringsfond 86 155 86 155 0 0

Bruk av bundne investeringsfond 53 233 50 400 -2 833 5 008

Sum finansiering 1 238 081 1 525 005 286 924 1 286 851

         

Udekket/udisponert 0 0 0 0

Tabell 3.2 Hovedoversikt investeringer 

Hovedoversikt dri� Regnskap 2017 Justert budsje� 2017 Regnskap 2016

Sum driftsinntekter -10 071 787 -9 666 275 -9 771 579

Sum driftsutgifter 9 984 722 9 805 911 9 437 042

Bru�o dri�sresultat -87 065 139 636 -334 538

Resultat eksterne finanstransaksjoner 127 238 156 509 191 811

Motpost avskrivninger -483 378 -393 177 -341 607

Ne�o dri�sresultat -443 205 -97 032 -484 334

Netto avsetninger, fond 85 390 -82 483 119 073

Overført til investeringsregnskapet 179 667 179 515 205 874

Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk -178 148 0 -159 387

Tabell 3.3 Sammendrag av hovedoversikt drift 2017. Alle tall i 1000 kr 
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3.1.7 Balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser en samlet økning i eiendelene på kr 1 573 mill. i 2017. Anleggsmidlene økte med kr 1 278 mill. som
følge av aktiverte investeringer og økte pensjonsmidler. Økningen i omløpsmidler på kr 294 mill. er hovedsakelig et resultat
av økte bankinnskudd. Egenkapitalen økte med kr 949 mill., noe som er kr 326 mill. mer enn økningen i gjelden. Økte
pensjonsforpliktelser utgjorde 52 % av samlet økning i langsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er styrket med kr 375 mill. fra 2016
til 2017. Balanseregnskapet er nærmere omtalt i pkt. 3.4.

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

Balanseregnskapet (alle tall i mill. kr.) Regnskap 2017 Andel 2017 Regnskap 2016 Andel 2016 Endring 2017-2016

Anleggsmidler 26 002 89,5 % 24 723 90,0 % 1 278

Omløpsmidler 3 052 10,5 % 2 758 10,0 % 294

Sum eiendeler 29 053 100,0 % 27 481 100,0 % 1 573

Egenkapital 9 385 32,3 % 8 435 30,7 % 949

Langsiktig gjeld 18 063 62,2 % 17 359 63,2 % 704

Kortsiktig gjeld 1 606 5,5 % 1 686 6,1 % -80

Sum egenkapital og �eld 29 053 100,0 % 27 481 100,0 % 1 573

           

Arbeidskapital 1 446   1 071   375

Tabell 3.4 Balanseregnskap. Alle tall mill. kr 

Hovedoversikt investeringer Regnskap 2017 Justert budsje� 2017 Avvik Regnskap 2016

Sum investeringsinntekter -596 219 -369 647 226 572 -443 334

Brutto investeringsutgifter 1 232 425 1 246 672 14 247 1 161 843

Finanstransaksjoner 601 875 647 980 46 105 568 342

Finansieringsbehov 1 238 081 1 525 005 286 924 1 286 851

Dekket slik        

Bruk av lån 709 850 1 055 881 346 031 884 932

Mottatte avdrag på utlån 206 662 151 554 -55 108 191 036

Overført fra driftsregnskapet 179 667 179 515 -152 205 874

Bruk av disposisjonsfond 1 500 1 500 0 0

Bruk av bundne driftsfond 1 013 0 -1 013 0

Bruk av ubundne investeringsfond 86 155 86 155 0 0

Bruk av bundne investeringsfond 53 233 50 400 -2 833 5 008

Sum finansiering 1 238 081 1 525 005 286 924 1 286 851

         

Udekket/udisponert 0 0 0 0
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Investeringsinntektene består av inntekter fra salg av bebygd og ubebygd eiendom, overføringer fra andre, statlige
overføringer, andre salgsinntekter, refusjoner og overføringer knyttet til justeringsavtaler. Samlede investeringsinntekter i
2017 ble kr 596 mill. Dette inkluderer om lag kr 220 mill. i bokførte justeringsavtaler. Korrigert for dette utgjorde de faktiske
investeringsinntektene kr 375,8 mill. som var kr 6 mill. høyere enn justert budsjett. Brutto investeringsutgifter ble kr 1,23
mrd. I dette inngår kr 221,8 mill. bokførte utgifter knyttet til justeringsavtaler. Korrigert for justeringsavtaler ble de faktiske
brutto utgiftene kr 1 mrd. Det er om lag kr 236 mill. lavere enn justert budsjett. Mindre forbruket skyldes endret framdrift i
gjennomføringen av flere investeringsprosjekter enn tidligere forutsatt.

Samlede finanstransaksjoner utgjør kr 601,8 mill. og er kr 46 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 152 mill., og er om lag kr 46 mill. over budsjettet. Det ble satt av kr 63 mill. på bundne investeringsfond.
Midlene er knyttet til statlige tilskudd og er øremerket til konkrete prosjekter med forventet aktivitet i 2018. I tillegg ble det
avsatt kr 65,5 mill. på ubundne investeringsfond jf. 2. tertialsak 2017 (http://rapportal.stavanger.kommune.no/helhetlig-rapportering/august-2017/7-investering/)

som følge av kjente tidsforskyvninger i noen av flerårige byggeprosjekter.

Finansieringsbehov for investeringene utgjør kr 1,23 mill., som er kr 287 mill. lavere enn budsjettert. Netto
investeringsutgifter ble i 2017 finansiert som følge: bruk av lån inkludert utlån (kr 709,8 mill.), mottatt avdrag på utlån kr
(206,6 mill.), overføring fra drift (kr 179,6 mill.) og bruk fond (kr 141,9 mill.)

Bruk av lån ble kr 346 mill. lavere enn budsjettert. Dette har i hovedsak sammenheng med endret fremdrift av
investeringsprosjekter enn tidligere forutsatt, lavere utbetalt utlån samt høyere mottatt avdrag relatert til utlån enn
budsjettert.

3.2.1 Investeringsinntekter

Investeringsinntektene består av inntekter fra salg av bebygd og ubebygd eiendom, overføringer fra andre, statlige
overføringer, andre salgsinntekter og refusjoner. Samlede investeringsinntekter korrigert for justeringsavtaler ble i 2017 kr
375,8 mill., som er kr 6 mill. høyere enn justert budsjett.

I tertialrapportene (http://rapportal.stavanger.kommune.no/helhetlig-rapportering/august-2017/7-investering/) i 2017 ble budsjetterte salgsinntekter nedjustert
fra kr 135 mill. til kr 95 mill., dvs. en reduksjon på kr 40 mill. på grunn av forventet salgstidspunkt for enkelte eiendommer.
Regnskapsførte salgsinntekter fra arealer og bygninger ved utgangen av året ble kr 93,4 mill. I salgsinntekter for 2017 inngår
inntekter fra salg av blant annet Norges Bank-bygget (kr 80 mill.), salg av eiendom til Kalhammeren boligutvikling AS,
Gamle Forusvei, deler av Felt B1, felles uteområdet F2 og snipper.

Mottatt kompensasjon for merverdiavgift ble kr 158 mill. og var kr 4,6 mill. over justert budsjett.

Statlige overføringer, overføringer med krav til motytelse og andre overføringer ble totalt kr 122,7 mill. I overføringene
inngår blant annet kr 10 mill. spillemidler til ferdigstilte investeringsprosjekter innen idrett samt kr 96 mill. (andel av
tilskudd ble bokført i investeringsregnskap) i statlige vedlikeholdsmidler.

Stortinget vedtok 17. desember 2016 ved behandlingen av statsbudsjett 2017 et øremerket tilskudd til kommuner på
Sørlandet og Vestlandet på 650 mill. kroner til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg som er eid av
kommunen. Stavanger kommune sin andel utgjorde totalt kr 134 mill. Midlene er disponert i henhold til bystyresak 50/17
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/399939?agendaItemId=208083)i drift og investering. I tillegg har Stavanger mottatt kr 77 mill. i
2016 i forbindelse med tiltaksmidler fra Staten. Samlede tiltaksmidler fra Staten utgjør dermed kr 211 mill. for årene 2016
og 2017. Tabell 3.6 viser vedtatte bevilginger samt forbruk per 31. desember 2017 tilknyttet prosjekter som er finansiert med
tiltaksmidlene. Kr 6,2 mill. av midlene ble overført til Stavanger bolig KF til bruk på rehabilitering av boliger. Det ble per
31.12.2017 disponert kr 87,1 mill. av den totale summen. Noen av prosjektene ble imidlertid ikke sluttført ved utgangen av
2017 og vil i henhold til inngåtte kontrakter og aktivitetsplaner ferdigstilles i løpet av 2018. Resterende midler på kr 46,8
mill. er avsatt på bundne fond og er øremerket til finansiering av disse prosjektene.

Tabell 3.5 Hovedoversikt investeringer 

Prosjekt Bevilgning 2017 Regnskap 2017

Kannik skole, ballbinge 1 400 472

Langøy kai, nordøst 6 000 59

Peisaren Vassøy 3 000 36
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3.2.2 Investeringsutgi�er

Brutto investeringsutgifter eksklusive finanstransaksjoner og justeringsavtaler ble kr 1 mrd. i 2017. Det er kr 236 mill. lavere
enn justert budsjett. Investeringsprosjekter pågår ofte over mer enn ett kalenderår, slik at budsjett – og regnskapstall må
ses samlet over en periode på 2-3 år, idet avvikene mellom budsjett og regnskap hovedsakelig skyldes tidsforskyvninger,
dvs. endret finansiell framdrift. Forsinkelser/tidsforskyvinger kan ha ulike årsaker, for eksempel uforutsette forhold i
forbindelse med grunnerverv, endrede vedtak knyttet til reguleringsplaner, omfattende kontraktsforhandlinger, endret
finansieringstidspunkt enn tidligere forutsatt etc.

Byggeprosjekter som hadde størst mindreforbruk i forhold til justert årsbudsjett i 2017, var Olav Kyrres gate 19 (kr 43 mill.),
Lervig sykehjem (13 mill.), Bekkefaret kirke (kr 12 mill.), Oddahagen (kr 11,3 mill.), Nye Tou trinn 2 (kr 11,3 mill.), Rehabilitering
av bad ved sykehjemmene (kr 10,5 mill.) Byggeprosjektet som hadde størst merforbruk i forhold til årsbudsjett var
Hetlandshallen (kr – 5,7 mill.) og barneboligen i Bjørn Farmannsgate (kr – 4,3 mill.). Det gjøres oppmerksom på at
oppnevnte mer/mindreforbruk i 2017 skyldes kun tidsforskyvninger, og er et avvik i forhold til prosjektenes årsbudsjett. Det
innebærer ikke at investeringsprosjektene koster mer eller mindre enn planlagt, men det forklarer avviket mellom
regnskapsførte brutto investeringsutgifter og brutto investeringsbudsjett.

Bykassens brutto investeringsnivå ekskludert finanstransaksjoner de siste 5 årene framgår av figur 3.4. Gjennomsnittlig årlig
investeringsnivå de siste 5 årene har vært på kr 1,14 mrd. Investeringsnivået i 2017 ble høyere enn gjennomsnittet for de
siste 5 årene.

Prosjekt Bevilgning 2017 Regnskap 2017

Klubben Kai Jåttåvågen 6 500 1 053

Husbøstykket barnehage 1 000 468

Stokka barnehage 1 100 1 237

Mariamarka barnehage 1 164 23

Vannassen barnehage 1 300 547

Asfaltering 10 000 12 573

Kongsgata, prosjektering og rehabilitering 2 500 246

Parseller Våland kolonihage 200 1 010

Rehabilitering Flørli 478 478

Dreneringstiltak skole 1 500 1 874

Dreneringstiltak barnehage 1 500 1 042

Rehabilitering av eiendomsmassen 30 050 21 664

Rehabilitering av baderom ved 4 sykehjem 40 000 29 431

Delfinansiering av Nye Tou trinn 2 20 000 8 670

Stavanger bolig KF 6 250 6 250

Totalt 133 942 87 134

Tabell 3.6 Vedtatte bevilginger ulike prosjekt finansiert med tiltaksmidler,drift og investering. Tall i 1 000 kr. 
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Figur 3.4 Brutto investeringer ekskludert finanstransaksjoner 2013-2017. Beløp i hele mill. kr.

De samlede investeringene i ulike formålsbygg og anlegg fordeler seg som spesifisert i figur 3.5. Det presiseres at avvikene
mellom regnskap og årets budsjett hovedsakelig gjelder finansiell framdrift.

Figur 3.5 Investeringsutgifter fordelt etter hovedformål. Beløp i hele mill. kr

Investeringsutgifter knyttet til sykehjem/bofellesskap og kommunale boliger utgjorde om lag kr 188 mill. Her inngår blant
annet prosjektene rehabilitering av bad på 4 sykehjem (kr 30 mill.), barnebolig i Bjørn Farmanns gate (kr 27 mill.) og Lervig
sykehjem (kr 106 mill.)

Investeringene i skolebygg i 2017 utgjorde om lag kr 111 mill. De største investeringsprosjektet som inngår i skolebygg i 2017
er Skeie skole modulbygg (kr 16 mill.), Hundvåg skole, utbygging (kr 12 mill.), Lunde skole (kr 12 mill.), Kannik skole (kr 10
mill.)

Investeringer i idrettsbygg i 2017 ble kr 181 mill. De største enkeltprosjektene som inngår i denne kategorien er Nye
Gamlingen (kr 41 mill.), Hetlandshallen (kr 40 mill.), Stavanger svømmehall (kr 26 mill.), Stavanger idrettshall (kr 13 mill.),
Garderobe Midjord (kr 12 mill.)
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Det største investeringsprosjektet knyttet til administrasjonslokaler og diverse bygg er Tou scene byggetrinn 2 (kr 40 mill.)
og energitiltak på kommunale bygg (kr 40 mill.)

De største prosjektene knyttet til kirkelig formål i 2017 er restaurering av Domkirken (kr 19 mill.) og rehabilitering av
Bekkefaret kirke (kr 8 mill.).

Regnskapsskjema 2B gir en detaljert oversikt over investeringsprosjekter i 2017 og forbruket per prosjekt.

3.2.3 Finansiering av investeringer

Kommunens investeringsutgifter finansieres med låneopptak og egne inntekter. Om lag 37 % av brutto av bykassens brutto
investeringsutgifter ble finansiert med bruk av lån mens 63 % ble finansiert med diverse inntekter. De største
egenfinansieringskildene var relatert til mottatt momskompensasjon (kr 158 mill.), overføring fra drift (kr 179,7 mill.), salg av
eiendommer (kr 93,5 mill.), avdrag fra Lyse (kr 43,6 mill.) samt diverse statlige tilskudd (kr 122 mill.).

Figur 3.8 viser utviklingen i finansieringen av brutto investeringsutgifter (ekskludert utlån) med låneopptak og
egenfinansiering de siste 10 årene.

Figur 3.6 Forholdet mellom egenfinansiering og låneopptak 2008-2017

3.3 Analyser av dri�sregnskapet

Økonomistyring for virksomhetene

Kravet til økonomistyring for virksomhetene er i gjeldende budsjettreglement at de skal styre innenfor den til enhver tid
gjeldende netto driftsramme. Dette innebærer at det kan framkomme mer- og mindreforbruk på utgiftsarter samtidig som
det da kan fremkomme mer- og mindreinntekter på inntektsarter, mens totalresultatet er innenfor virksomhetens netto
driftsrammer. Dette påvirker oversiktene som følger videre i dette kapitlet med hensyn til avvik på delelementene i
oversiktene.

I det følgende presenteres driftsregnskapet for 2017 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 5-7.

3.3.1 Dri�sinntekter
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Kommunens samlede driftsinntekter eksklusive finansinntekter i 2017 ble kr 10 072 mill. Dette er en økning på kr 300 mill.
tilsvarende 3,1 % fra 2016. Sett mot justert budsjett 2017 viser regnskapet merinntekter på kr 406 mill. I 2017 er kr 126,5
mill. av driftsinntektene overført til 2018 i form av øremerkede og bundne midler som ikke fullt ut er benyttet i 2017
(tilsvarende i 2016 var kr 94,5 mill.).

Figur 3.7 viser de ulike kildene til inntekter og deres andel av driftsinntektene. Inntekts- og formuesskatt er den største
inntektskilden og utgjør om lag 49 % av de totale driftsinntektene i 2017 (52 % i 2016).

Figur 3.7 Forholdet mellom de ulike artene av driftsinntekter for Stavanger kommune 2017

I tabell 3.7 er bykassens hovedinntektskilder satt opp.

Brukerbetalingene viser kr 12 mill. lavere enn justert budsjett. Dette skyldes at brukerbetalingen tilknyttet
langtidsplass i sykehjem var for høyt budsjettert. Sammenlignet med regnskap 2016 viser brukerbetalingene
stabilitet.

Andre salgs- og leieinntekter er kr 46 mill. mer enn budsjettert, og er stort sett relatert til merinntekter knyttet
til vann og avløpsgebyrer. Dette er selvkostområder, så tilsvarende merutgift vil være å finne på utgiftssiden.
 Reduksjonen fra 2016 skyldes primært husleieinntekter som nå føres i kommunalt foretak og ikke i bykassen.

Overføringer med krav til motytelse viser kr 237 mill. mer enn budsjettert. Årsaken til dette er høyere
refusjonsinntekter knyttet til sykefravær samt høyere momsinntekter enn budsjettert. Begge disse forholdene

BrukerbetalingerBrukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekterAndre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelseOverføringer med krav til motytelse

Andre overføringer (inkl. statlige)Andre overføringer (inkl. statlige)

RammetilskuddRammetilskudd

Skatt på inntekt og formueSkatt på inntekt og formue

EiendomsskattEiendomsskatt

Dri�sinntekter Regnskap 2017 Justert budsje. Avvik Regnskap i % av budsje� Regnskap 2016

Brukerbetalinger -441 955 -453 937 -11 982 97.4 -440 354

Andre salgs- og leieinntekter -624 518 -578 281 46 237 108.0 -725 825

Overføringer med krav til motytelse -1 104 872 -867 714 237 158 127.3 -1 076 276

Rammetilskudd -2 145 544 -2 076 200 69 344 103.3 -1 844 101

Andre statlige overføringer -448 556 -367 415 81 141 122.1 -264 432

Andre overføringer -99 125 -85 728 13 397 115.6 -49 263

Skatt på inntekt og formue -4 887 727 -4 917 000 -29 273 99.4 -5 058 582

Eiendomsskatt -319 490 -320 000 -510 99.8 -312 746

Sum dri�sinntekter -10 071 787 -9 666 275 405 512 104.2 -9 771 579

Tabell 3.7 Driftsinntekter 2017. Alle tall i 1000 kr 
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har en tilsvarende utgiftsside. Dette er et relativt stabilt nivå sammenlignet med 2016.

Andre statlige overføringer og andre overføringer viser kr 94 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes i all
hovedsak inntekter knyttet til Nye Stavanger og høyere integreringstilskudd enn budsjettert.

Eiendomsska.  er brutto eiendomsskatt, kr 319,5 mill. Fratrukket eiendommer med fritak utgjorde netto
eiendomsskatt i 2017 kr 263,4 mill. og kr 0,6 mill. lavere enn justert budsjett. Økningen fra 2016 skyldes 2,2 %
kontormessig justering av takstene i henhold til budsjettvedtaket.

Frie inntekter Kommunens frie inntekter 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 i Stavanger kommune ble kr 7 034 mill. i 2017 og dermed kr 40,1 mill. høyere enn justert budsjett.

Samlet skatteinngang til Stavanger kommune i 2017 ble kr 4 887,7 mill. Dette er en reduksjon på kr 170,9 mill. (-3,4 %)
sammenlignet med 2016. Reduksjonen henger i stor grad sammen med den unike merskatteveksten i 2016 som ikke ble
videreført i 2017 i henhold til varsling ved inngangen av fjoråret. Skatteinngangen er kr 29,3 mill. lavere enn justert budsjett
2017. Budsjetterte skatteinntekter ble nedjustert med kr 63 mill. i 2017.

Alle skattearter bidro til reduksjon i skatteinntektene i Stavanger kommune. Veksten i forskuddstrekket ble -0,5 %
sammenlignet med 4,9 % vekst i for landet. Fallet i lokal arbeidsledighet bidro positivt i den løpende innbetalingen av
forskuddstrekket utover i 2017, samtidig som endelige ligningsoppgjør for 2016 innebar nedjustering av inntektsnivået.
Forskuddsskatten ble kr 95 mill. lavere enn toppårene 2015 og 2016, hovedsakelig grunnet tilpasningen fra personlige
skatteytere til skattereformen i 2016 ved å ta ut store utbytter i 2015 og 2016. Også restanseinngangen normaliserte seg fra
det høye nivået i 2016 og endte med kr 56 mill. i lavere inngang.

Skatteinngangen for kommunene i Norge ble på kr 156,6 mrd., tilsvarende en skattevekst på 4,5 %. Anslaget for skattevekst
for kommunene i 2017 ble først nedjustert i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fra 1,5 % til 1,0 %. Deretter ble
anslaget økt til 3,3 % i forbindelse med forslag til statsbudsjett 2018.

Figur 3.8 viser akkumulert skattevekst per måned i 2017 for Stavanger kommune og for kommunene samlet.

Frie inntekter (ska� og
rammetilskudd)

Regnskap
2017

Opprinnelig vedta�
budsje� 2017

Justert
budsje� 2017

Avvik justert budsje� -
regnskap

Endring
2016-2017

Ska� på inntekt og formue -4 887 727 -4 980 000 -4 917 000 -29 273 -3,4 %

           

Rammetilskudd inkl inntektsutjevn.          

Rammetilskudd -2 757 403 -2 754 000 -2 757 400 3  

Inntektsutjevning 612 209 730 000 681 200 68 991  

Prosjektskjønn -1 100 0 -1 100 0  

Ekstra skjønnsmidler (enslige
mindreårige flyktninger) -350 0 0 350  

Sum rammetilskudd -2 146 644 -2 024 000 -2 077 300 69 344 16,4 %

           

Sum frie inntekter -7 034 371 -7 004 000 -6 994 300 40 071 1,9 %

Tabell 3.8 Sum frie inntekter 2017. Alle tall i 1000 kr 
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Figur 3.8 Akkumulert skattevekst per måned i 2017

Økningen i nasjonal skatteinngang medfører en lavere skatteutjevning for Stavanger kommune sammenlignet med tidligere
år og budsjettet ble justert i henhold til prognosene per andre tertial 2017. Endelig nivå på skatteinngangen medførte et
lavere krav om inntektsutjevning fra 2016 til 2017 på kr 185 mill., slik at nivået havnet på kr 612,2 mill. for Stavanger
kommune. Dette innebærer at trekket ble kr 69,0 mill. lavere enn justert budsjett.

Stavanger kommune hadde skatteinntekter på kr 36 825 per innbygger i 2017, en reduksjon på 3,4 % fra 2016. På landsbasis
økte skatteinntektene per innbygger med 3,6 % til kr 29 779 per innbygger. Dette ga Stavanger kommune skatteinntekter på
123,7 % av landsgjennomsnittet og innebærer en nedgang fra nivået på 132,7 % i 2016. Nivået er det laveste på 13 år. Figur
3.12 viser skatt i prosent av landsgjennomsnittet over tid.

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

Figur 3.10 viser skattevekst i ASSS-kommunene og nabokommunene. Skatteveksten i Stavanger ble på -3,4 %, mens Sola
kommune havnet på -4,2 % og Sandnes kommune oppnådde 0 % skattevekst. Øvrige åtte ASSS-kommuner hadde
vekstrater i intervallet 1,0 % til 7,4 %. Snittet for ASSS-kommunene ble 4,8 % sammenlignet med 4,5 % for landet.

Prosentvis akkumulert vekst Stavanger fra 2016 til 2017
Prosentvis akkumulert vekst landet fra 2016 til 2017
Justert budsjettert årsvekst Stavanger fra 2016 til 2017, jf. 2. tertialrapport
Anslag på årsvekst Norge fra 2016 (per okt. 2017)
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Figur 3.10 Skattevekst ASSS-kommuner, nabokommuner og landsgjennomsnittet 2017

Med betydelig lavere skattevekst for Stavanger kommune de siste årene sammenlignet med landet og de andre storbyene,
har Stavanger kommune havnet nedover på listen over skatteinntekt per innbygger i kommunen. Stavanger falt fra niende
plass i 2013 til attende plass i 2017.

Av storbyene ligger Bærum kommune høyest som nummer seks på listen over de meste skattesterke kommunene i 2017
(med et snitt på 167,4 %) og Oslo kommune er på ellevte plass med 138,0 %. Øverst er de fire kraftkommunene Bykle,
Modalen, Eidfjord og Sirdal, samt kommunen Frøya med sin laksenæring.

Figur 3.11 viser frie inntekter (skatt og rammetilskudd) per innbygger i 2016 og foreløpige regnskapstall for 2017 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 samtidig som avstanden opp til landsgjennomsnittet har økt noe. Oslo
ligger høyest av ASSS-kommunene og utgjør en vesentlig andel inn i landsgjennomsnittet.

Figur 3.11 Frie inntekter per innbygger i ASSS-kommunene 2016-2017
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3.3.2 Dri�sutgi�er

Regnskapsresultatet på driftsutgiftene samlet viser et merforbruk i forhold til budsjett på kr 223,8 mill. og en vekst på 5,8
% fra 2016. Dette resultatet må sees i sammenheng med totale driftsinntekter. Da resultatet til tjenesteområdene viser et
positivt resultat tyder det på at hver virksomhet forholder seg til netto driftsramme hvor både utgifter og inntekter er en
del av totalbildet.

Lønn og sosiale utgi�er (linje 1 og 2) viser et merforbruk på kr 33,5 mill. i forhold til budsjett 2017 og har økt
med 5 % sammenlignet med 2016 og skyldes hovedsakelig lønnsoppgjør. Budsjettavviket må ses i sammenheng
med refusjoner fra trygdeforvaltningen (sykepenger og svangerskap) og når disse inntektene er inkludert viser
regnskapet at lønn og sosiale utgifter har et mindreforbruk. Det presiseres at det er store forskjeller mellom de
ulike tjenestene i kommunen.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon (linje 3) viser et merforbruk på til
sammen kr 55,7 mill. i 2017 og en økning på 6,5 % fra 2016. Merforbruket i forhold til budsjett 2017 skyldes at
virksomhetene i stor grad ser 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 ersta�er kommunal tjenesteproduksjon (linje 4) viser et merforbruk i forhold til budsjett
2017 på kr 80 mill., og en økning på 5,2 % fra 2016. Dette skyldes i all hovedsak at innføring av fritt brukervalg
har ført til en økning i kjøp av tjenester fra eksterne leverandører ved helse og sosialkontorene. Det har også
vært en økning i kjøp av tjenester fra kommunale foretak.

Overføringer (linje 5) viser et mindreforbruk på kr 35,8 mill. i forhold til budsjett 2017 og en vekst på 2,3 % fra
2016. Dette må sees i sammenheng med merforbruket på linje 1, 2 og 4, da det overføring av mindreforbruk fra
2016 er en budsjettstyrking på av overføringer, mens bruken av dette vil finne sted på en av de andre linjene.

 

3.3.3 Pensjonsutgi�er

Linje Dri�sutgi�er Regnskap
2017

Justert
budsje� Avvik Regnskap i % av

budsje�
Regnskap

2016

1 Lønnsutgifter 4 364 878 4 293 419 -71 459 101,7 4 148 777

2 Sosiale utgifter 1 150 710 1 188 603 37 893 96,8 1 102 250

3 Kjøp av varer og tjenester som inngår i
tj.produksjon 1 183 810 1 128 113 -55 697 104,9 1 111 746

4 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 2 006 405 1 926 164 -80 241 104,2 1 906 549

5 Overføringer 912 268 948 100 35 832 96,2 933 448

6 Avskrivninger 483 376 393 177 -90 199 122,9 341 607

  Sum dri�sutgi�er 10 101 447 9 877 576 -223 871 102,3 9 544 377

Tabell 3.9 Driftsutgifter. Alle tall i 1 000 kroner 
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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.

Pensjonsberegningene for 2017 ble foretatt før 2016-regnskapet ble avlagt for pensjonsselskapene. Endringer i enkelte
beregningsforutsetninger medførte betydelige svingninger i prognosene fra kommunens pensjonsleverandører. Lavere
lønnsvekst har gitt betydelig lavere reguleringspremie enn opprinnelig forutsatt og lavere framtidige forpliktelser enn
tidligere beregnet.

Resultatet er en netto besparelse i kommunens regnskap sammenlignet med sentralt budsjett i størrelsesorden kr 11 mill.
(inklusiv arbeidsgiveravgift).

Pensjonspremier på kr 643,1 mill. er i 2017 tilført pensjonsleverandørene til kommunen, herav er kr 63,8 mill. kroner betalt
av premiefond (se note 5 (http://arsrapport2017.stavanger.kommune.no/10-arsregnskap-og-noter/10-2-noter/)). Pensjonspremiene er 2,1 % høyere enn i 2016. I
2017 ble pensjonskostnadene i Stavanger kommune beregnet til å være kr 46,7 mill. lavere enn netto pensjonspremier.
Differansen som kalles positivt premieavvik er inntektsført i regnskapet. Amortisering av tidligere års premieavvik utgjør kr
61,5 mill. og er kostnadsført i henhold til budsjett. Samlet netto kostnadsføring av premieavvik i 2017 er kr 16,9 mill. Til
sammenligning ga ordningen i 2016 en kostnadsføring på kr 21,2 mill.

I Stavanger kommune har pensjonspremiene vært gjennomgående høyere enn de beregnede pensjonskostnadene de siste
årene, så også i 2017. 2015 var et unntaksår. Dette har medført betydelige inntektsføringer av premieavvik over flere år og
tilsvarende finansiering av tjenestene i driften.

Akkumulert premieavvik for Stavanger bykasse utgjør kr 372,8 mill. per 31. desember 2017 og viser kun en liten reduksjon
fra året før. Disse utgiftene må tilbakebetales og dekkes inn i driftsbudsjettene over de neste 8 årene. Figur 3.12 viser
utviklingen i premieavviket, både den årlige tilbakeføringen av tidligere premieavvik, samt netto resultateffekt av denne
amortiseringen og føringen av årets nye premieavvik. I tillegg viser figuren akkumulert premieavvik for Stavanger kommune
siden ordningen ble innført og fram til 2017.

Stavanger kommune har satt av kr 54,4 mill. i eget disposisjonsfond for å dekke opp deler av denne forpliktelsen.

Akkumulert premieavvik samlet for kommunesektoren er tilnærmet uendret fra nivået i 2016 på kr 29,0 mrd.
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Figur 3.12 Utvikling av premieavvik 2002-2017 i hele millioner kroner. Akkumulert saldo premieavvik er her vist med negativt fortegn
for å vise historiske inntektsføringer og framtidige kostnader.

Pensjonspremie til AFP 62-64 (hvor kommunen er selvassurandør) har økt med om lag 20 % fra kr 17,6 mill. i 2016 til kr 21,2
mill. i 2017. Uttaket på AFP utgjør 322 personer per 31. desember 2017 mot 305 året før.

Stavanger Bystyre behandlet valg av pensjonskasseløsning for Stavanger kommune i sak 167/16
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/206522?agendaItemId=206135). Hovedbudskapet er at kommunen er positiv til å etablere egen
kommunal pensjonskasse for bykassen og kommunale foretak for medlemmer i fellesordningen i KLP, men viderefører
dagens pensjonskasseløsning i KLP inntil videre. En ny vurdering og beslutning avventes inntil nye kommunestrukturer og
regelverk rundt Solvens II er nærmere avklart.

 

3.3.4 Eksterne finanstransaksjoner

Tabell 3.10 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 29,3 mill. mot justert budsjett 2017. Mindreutgiften er i stor grad knyttet til økte renteinntekter.

Renteutgifter på kommunens innlån inkludert nettoeffekt av rentebytteavtaler ble kr 10,7 mill. lavere enn budsjettert.
Avdragsutgifter på kommunens innlån ble kr 0,1 mill. høyere enn budsjett. Netto renteutgifter knyttet til startlån ble kr 3,2
mill. høyere enn budsjett.

Utbytte fra Lyse AS utgjorde kr 209,6 mill. i 2017 (eierandel på 43,68 %). Utbytte fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS ble på
kr 5,3 mill. (eierandel på 33,15 %).  Stavanger kommune har videre mottatt kr 20 mill. i utbytte fra Forus Næringspark AS
(eierandel på 49 %) og kr 1 mill. i utbytte fra Renovasjonen IKS (eierandel på 50 %).

Sum årlig amortisering (kostnadsføring)
Sum netto påvirking i drift
Akkumulert saldo premieavvik i balansen (framtidige kostnader)
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Linje Eksterne finanstransaksjoner Regnskap
2017

Justert budsje�
2017 Avvik Regnskap i % av

budsje�
Regnskap

2016

1 Renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag -439 004 -420 546 -18 458 104,4 % -400 351

2 Rente- og avdragsutgifter og andre
finansutgifter 566 242 577 055 -10 813 98,1 % 592 162

3 Sum eksterne finanstransaksjoner 127 238 156 509 -29 271   191 811

Tabell 3.10 Eksterne finanstransaksjoner. Alle tall i 1000 kr.  
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Renteinntekter fra bankinnskudd ble kr 13,2 mill. høyere enn budsjett. Gjennomsnittlig likviditet på konsernkonto var kr 478
mill. høyere enn i 2016. Renteinntekter fra ansvarlig lån i Lyse AS ble kr 0,7 mill. lavere enn budsjett. Urealisert gevinst på kr
1,5 mill., netto realiserte gevinst på kr 9,6 mill. og direkteavkastning på kr 18,4 mill. ga en samlet netto avkastning fra
finansforvaltningen på kr 29,5 mill. i 2017. For en nærmere omtale av finansforvaltningen vises det til avsnitt 3.6 og
Årsrapport 2017 – Likviditets- og låneforvaltning.

3.3.5 Ne�o dri�sresultat og regnskapsmessig årsresultat

Regnskapsmessig resultat

Når alle finanskostnadene og -inntektene er trukket fra driftskostnadene og –inntektene, framkommer netto driftsresultat.
Disse midlene brukes til å sette av midler til senere års bruk (fond) eller til egenfinansiering av investeringer. Til motpost
kommer bruk av tidligere oppsparte fondsmidler. Når alt dette er summert, får man et regnskapsmessig resultat.

 

Netto driftsresultat framkommer med kr 443,2 mill. Dette kr 346,2 mill. bedre enn justert budsjett. Se linje 1 i tabell 3.11.
Midlene er benyttet til egenfinansiering av årets investeringer (jf. overføring) med kr 179,7 mill., langsiktig oppbygging av
disposisjonsfond med kr 193,4 mill., samt en netto avsetning av bundne, ubrukte driftsmidler til fond med kr 46,4 mill.
Justert for føring av +-3 % (mer- og mindreforbruk) på virksomhetene fra 2016 til 2017 og fra 2017 over til 2018, gir dette et
regnskapsmessig overskudd med kr 178,1 mill. i 2017.

Samlet bruk av tidligere oppsparte midler var på kr 318,0 mill. i 2017 (linje 5) mens de samlede avsetningene til fond og
overføring til investeringsregnskapet ble kr 583,1 mill. (linje 9). Overføringene utgjør om lag 1,8 % av driftsinntektene i 2017
(tilsvarende 2,1 % i 2016) og er et viktig bidrag til å holde egenfinanseringsgraden oppe og skape en bærekraftig økonomi på
sikt.

Avvikene mellom regnskapsført og budsjettert bruk av disposisjonsfond (linje 3) og avsetning til disposisjonsfond (linje 7)
skyldes to forhold: Enkelte tildelinger fra vekstfondet avventer endelig godkjenning. I tillegg er inntil 3 % av årets mer- og
mindreforbruk fra virksomhetene ført uten tilsvarende budsjettjustering. Budsjettet er justert for bystyrets vedtak i saken
om årsregnskapet 2016 og i tertialrapportene om å styrke disposisjonsfondet.

Ubrukte øremerkede midler er avsatt til bundne driftsfond, jf. regelverket, med kr 126,5 mill. (linje 8). Her inngår blant annet
netto ubrukte tilskuddsmidler til engangskostnader i forbindelse med kommunesammenslåingen og skjønnstilskudd til
infrastrukturtiltak med til sammen kr 48,8 mill.

Årets regnskapsmessige mindreforbruk disponeres av bystyret ved behandling av årsregnskapet og årsrapporten for 2017.

Linje Ne�o dri�sresultat og årsresultat -
dri�sregnskapet

Regnskap
2017

Justert budsje�
2017 Avvik

Regnskap i
%  

av budsje�

Regnskap
2016

1 Ne�o dri�sresultat 443 205 97 032 346 173 457,0 % 484 334

2 Bruk av tidligere års mindreforbruk 159 387 159 387 0 100,0 % 149 678

3 Bruk av disposisjonsfond 78 580 66 110 12 470 119,0 % 49 273

4 Bruk av bundne fond 80 075 73 111 6 964 110,0 % 67 548

5 Sum bruk av avsetninger 318 042 298 608 19 434 107,0 % 266 499

6 Overført til investeringsregnskapet 179 667 179 515 -152 100,0 % 205 874

7 Avsetning til disposisjonsfond 276 920 213 838 -63 082 129,0 % 291 096

8 Avsetninger til bundne fond 126 512 2 287 -124 225 5532,0 % 94 476

9 Sum avsetninger 583 099 395 640 -187 459 147,0 % 591 446

10 Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk 178 148 0 178 148   159 387

Tabell 3.11 Årsresultat 2017 - driftsregnskapet. Alle tall i 1000 kr 
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3.3.6 Resultat per tjenesteområde

Økonomiresultatet på tjenesteområdene viser samlet sett et positivt avvik på kr 58,1 mill. av en budsjettramme på kr 6,8
mrd. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,2. Det har vært høy oppmerksomhet på økonomistyring i 2017. De aller fleste
virksomhetene avlegger et resultat i balanse, eller med et mindre forbruk enn budsjettert. Oppvekst og levekår avlegger et
resultat med et samlet mindre forbruk, men det er variasjoner i resultatene på de ulike virksomhetsområdene.

Barnehage

Regnskapsresultatet for barnehageområdet er tilnærmet i balanse. Samlet budsjettramme er på kr 1 099 mill. Dette utgjør
en forbruksprosent på 100,1.

Hovedårsaken til resultatet på ressurssenteret for styrket barnehagetilbud er at aktivitetsnivået på lovpålagte tjenester var
høyere enn forventet i 2017.

Skole

Skoleområdet har et netto mindre forbruk på kr 15,1 mill. Regnskapsresultatet for grunnskolene i Stavanger viser et mindre
forbruk på kr 10,8 mill. av en samlet budsjettramme på kr 1 235,2 mill. Dette tilsvarer et forbruk på 99,1. Grunnskolene er
blitt tilført kr 29,4 mill. i øremerkete statlige midler til tidlig innsats gjennom økt lærertetthet på 1.-4. trinn. Dette er
styrkninger som har kommet underveis i budsjettåret og som kan ha bidratt til det samlede mindre forbruket på
skoleområdet. Regnskapsresultatet på Johannes læringssenter, Kulturskolen og PPT viser et mindre forbruk på til sammen
på 4,2 mill. Dette gir alle en forbruksprosent på omkring 98,3 prosent. Hovedårsaken til mindreforbruket på Johannes
læringssenter var større overføringer fra staten i form av særskilte tilskudd til ulike typer opplæring og tilrettelegging som
bosatte flyktninger har rett til.

Tjenesteområdene Regnskap 2017 Budsje� 2017 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2016

Oppvekst og levekår 5 715 159 5 731 571 16 412 99.7 5 712 253

Bymiljø og utbygging 489 815 520 221 30 406 94.2 31 435

Kultur og byutvikling 206 277 208 359 2 082 99.0 207 959

Rådmann, stab og støttefunksjoner 346 400 355 646 9 246 97.4 312 137

Sum 6 757 653 6 815 797 58 144 99.1 6 263 784

Tabell 3.12 Hovedtall per tjenesteområde. Alle tall i 1000 kroner 

Barnehage Regnskap 2017 Budsje� 2017 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2016

Barnehagene 1 020 240 1 022 670 2 430 99.8 1 084 991

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 79 496 76 462 -3 034 104.0 76 183

Sum barnehage 1 099 736 1 099 132 -604 100.1 1 161 174

Tabell 3.13 Barnehage. Alle tall i 1000 kroner 

Skole Regnskap 2017 Budsje� 2017 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2016

Grunnskole 1 224 347 1 235 218 10 871 99.1 1 366 134

Johannes læringssenter 166 454 169 224 2 770 98.4 135 562

Stavanger kulturskole 37 114 37 774 660 98.3 34 963

Pedagogisk-psykologisk tjeneste 42 537 43 309 772 98.2 42 104

Sum skole 1 470 453 1 485 525 15 072 99.0 1 578 762

Tabell 3.14 Skole. Alle tall i 1000 kroner 
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Barn og unge

Regnskapsresultatet for barn og unge samlet viser et merforbruk på kr 5,5 mill. av en budsjettramme på kr 460,9 mill.
Dette utgjør en forbruksprosent på 101,2. Hovedårsaken til merforbruket er økte kostnader knyttet til enslige mindreårige
flyktninger både innenfor barnevernet og EMbo. Deler av disse kostnadene kan sees opp mot ubrukte midler avsatt til
bosetting av flykninger for året 2017.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten og Ungdom og fritid avlegger et resultat godt innenfor tildelte budsjettrammer.

Levekår

Regnskapsresultatet for levekår samlet viser et mindreforbruk på kr 3,2 mill. av en budsjettramme på kr 2 496 mill. Dette
utgjør en forbruksprosent på 99,9, og ansees som samlet balanse.

Regnskapsresultatet på Helse- og sosialkontorene viser et merforbruk på kr 14,3 mill. Dette skyldes i all hovedsak at
innføring av fritt brukervalg som har ført til en vekst i kjøp av både avlastningstjenester og brukerstyrt personlig assistent
fra private leverandører.

Regnskapsresultatet for den totale sykehjemsrammen viser balanse. Driften til sykehjemmene har et mindre forbruk på kr
10 mill., mens det er betydelige mindreinntekter på brukerbetaling for sykehjem.

Etter budsjettmessig styrking av budsjettet til sosialhjelp i tertialrapporteringene avlegges regnskapsresultatet på
sosialhjelp og kvalifiseringsstønad med et lite mindreforbruk. Sosialhjelpen har flatet noe ut mot slutten av 2017.

Regnskapsresultatet på sentrale midler levekår viser et mindreforbruk på kr 6,8 mill. Dette er ubrukte midler som er
budsjettert til bosetting av flyktninger.

Barn og unge Regnskap 2017 Budsje� 2017 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2016

Ungdom og fritid 70 893 71 478 585 99.2 71 319

Helsestasjon og skolehelsetjenesten 74 938 76 696 1 758 97.7 68 330

Barnevernstjenesten 234 116 227 471 -6 645 102.9 217 643

EMbo 86 531 85 285 -1 246 101.5 12 202

Sum barn og unge 466 477 460 930 -5 547 101.2 369 494

Tabell 3.15 Barn og unge. Alle tall i 1000 kroner 

Levekår Regnskap 2017 Budsje� 2017 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2016

Helse- og sosialkontor 653 104 638 781 -14 323 102.2 625 063

NAV 300 706 304 315 3 609 98.8 286 854

Fysio- og ergoterapitjenesten 61 728 63 640 1 912 97.0 59 646

Helsehuset i Stavanger 17 619 18 135 516 97.2 13 389

Hjemmebaserte tjenester 85 247 84 892 -355 100.4 87 350

Bo og aktivitet psykisk helse 122 123 125 417 3 294 97.4 119 911

Bo og aktivitet nord og sør 289 338 285 235 -4 103 101.4 272 233

Alders- og sykehjem 820 298 822 674 2 376 99.7 837 254

Rehabiliteringsseksjonen 46 984 45 131 -1 853 104.1 47 113

Arbeidstreningsseksjonen 12 711 12 746 35 99.7 11 228

Boligkontoret 7 053 7 570 517 93.2 2 611

Flyktningseksjonen 27 650 28 637 987 96.6 21 402

Dagsenter og avlastningsseksjonen 161 810 164 793 2 983 98.2 152 522
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Samfunnsmedisin

Regnskapsresultatet for samfunnsmedisin samlet viser et mindreforbruk på kr 1,6 mill. av en budsjettramme på kr 119 mill.
Dette utgjør en forbruksprosent på 98,6. Driften ved Stavanger legevakt har som beskrevet i tertialrapporteringene gjennom
året 2017 vært utfordrende. Det fremkommer et merforbruk på driften på kr 2 mill., men på grunn av merinntekter
tilknyttet refusjoner på vaksinering (Smittevern) ble det samlede resultatet noe bedre. Mindreforbruket på Sentrale midler
legetjenester skyldes større inntekter enn budsjettert på utenbysoppgjør fastlegeordningen.

Kultur og byutvikling

Regnskapsresultatet samlet for Kultur og byutvikling viser et mindreforbruk på kr 2 mill. Dette skyldes i all hovedsak
forsinkelser i flere store, viktige planer der det var planlagt brukt konsulentmidler i forskjellige utredinger. Dette er
kostnader som vil påløpe i 2018.

Byggesak drives etter selvkostprinsippet, og den delen av budsjettet som ikke er en del av selvkostregnskapet er i balanse.

Bymiljø og utbygging

Regnskapsresultatet for Bymiljø og utbygging viser et samlet mindreforbruk på kr 29,2 mill. av en netto budsjettramme på
kr 519 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 94,4.

Hovedårsakene til mindreforbruket fremkommer innenfor Miljø, Stavanger eiendom og Park og vei. Piggdekkavgiften som
ble innført høsten 2017 har gitt høyere inntekt enn budsjettert. Svømmeanlegget Nye Gamlingen har også generert høyere
inntekter. Energisentralen ved Stavanger eiendom har produsert og solgt mer strøm enn forventet. Det fremkommer et
mindre forbruk på energi til gatebelysning og mindre forbruk fordelt på flere ulike prosjekter.

Levekår Regnskap 2017 Budsje� 2017 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2016

Tekniske hjemmetjenester 888 1 980 1 092 44.9 1 210

Krisesenteret i Stavanger 12 688 12 455 -233 101.9 11 939

Sentrale midler levekår -126 789 -119 982 6 807 105.7 -136 677

Sum Levekår 2 493 157 2 496 419 3 262 99.9 2 413 047

Tabell 3.16 Levekår. Alle tall i 1000 kroner 

Samfunnsmedisin Regnskap 2017 Budsje� 2017 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2016

Stavanger legevakt 49 847 48 681 -1 166 102.4 52 582

Sentrale midler legetjeneste 68 018 70 810 2 792 96.1 66 133

Sum Samfunnsmedisin 117 865 119 491 1 626 98.6 118 715

Tabell 3.17 Samfunnsmedisin. Alle tall i 1000 kroner 

Kultur og byutvikling Regnskap 2017 Budsje� 2017 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2016

Stab Kultur og byutvikling 6 720 8 136 1 416 82.6 11 845

Byggesaksavdelingen 972 980 8 99.2 2 441

Planavdelinger 35 128 35 740 612 98.3 37 867

Kulturavdelingen 163 458 163 503 45 100.0 155 806

Sum Kultur og byutvikling 206 277 208 359 2 082 99.0 207 959

Tabell 3.18 Kultur og byutvikling. Alle tall i 1000 kroner 
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Rådmann, stab og stø�e

Regnskapsresultatet for rådmannen, stab og støttefunksjoner viser et mindreforbruk på kr 9,2 mill. av en budsjettramme på
kr 355,6 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 97,4.

Årsaken til mindreforbruket er knyttet opp mot forsinkelser i utviklingsprosjekter ved arkivet og ubrukte midler i HR
avdelingen generelt.

3.4 Analyser av balanseregnskapet
Balanseregnskapet viser den bokførte verdien av kommunens eiendeler per 31. desember 2017, og hvordan eiendelene er
finansiert med egenkapital og gjeld. Hovedoversikt over balanseregnskapet er vist i tabell 3.21.

Bymiljø og utbygging Regnskap 2017 Budsje� 2017 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2016

Stab Bymiljø og utbygging 7 188 10 270 3 082 70.0 5 864

Miljø -8 148 935 9 083 -871.5 4 968

Juridisk 9 562 11 974 2 412 79.9 7 098

Stavanger Eiendom 245 787 253 516 7 729 97.0 -260 700

Park og vei 144 840 149 855 5 015 96.7 147 740

Idrett 90 975 93 507 2 532 97.3 126 742

Vannverket -132 0 132   527

Avløpsverket -12 0 12   -576

Renovasjon 102 140 38   68

Plan og anlegg -347 24 371   -294

Sum Bymiljø og utbygging 489 815 520 221 30 406 94.2 31 435

           

Tabell 3.19 Bymiljø og utbygging. Alle tall i 1000 kroner 

Rådmannen, stab og stø�e Regnskap 2017 Budsje� 2017 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2016

Rådmann 35 694 31 551 -4 143 113.1 8 313

Økonomi 153 295 153 714 419 99.7 148 981

Personal og organisasjon 123 332 133 422 10 090 92.4 119 009

Kommunikasjonsavdeling 9 000 9 305 305 96.7 7 849

Næring 10 178 11 765 1 587 86.5 10 544

Kommuneadvokat 5 572 5 737 165 97.1 6 806

Politisk sekretariat 9 330 10 152 822 91.9 10 635

Sum Rådmann, stab og stø�efunksjoner 346 400 355 646 9 246 97.4 312 137

Tabell 3.20 Rådmann stab og støttefunksjoner. Alle tall i 1000 kroner 

  Hovedoversikt - Balanse Noter Regnskap 2017 Regnskap 2016

  EIENDELER      

1 Anleggsmidler   26 001 548 24 723 218
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  Hovedoversikt - Balanse Noter Regnskap 2017 Regnskap 2016

2 Faste eiendommer og anlegg 7 13 003 615 12 420 913

3 Utstyr, maskiner og transportmidler 7 618 395 511 879

4 Utlån 11 2 682 166 2 702 043

5 Konserninterne langsiktige fordringer 11, 16 884 591 835 200

6 Aksjer og andeler 12 718 273 685 881

7 Pensjonsmidler 5 8 094 508 7 567 302

8 Omløpsmidler   3 051 878 2 757 607

9 Kortsiktige fordringer 13, 16 589 200 638 275

10 Premieavvik 5 372 805 389 708

11 Aksjer og andeler 14 0 998

12 Obligasjoner 14 525 346 450 931

13 Kasse, postgiro, bankinnskudd   1 564 527 1 277 695

14 SUM EIENDELER   29 053 426 27 480 825

  EGENKAPITAL OG GJELD      

15 Egenkapital   9 384 620 8 435 317

16 Disposisjonsfond 10 543 698 346 858

17 Bundne driftsfond 10 195 410 149 986

18 Ubundne investeringsfond 10 80 400 98 005

19 Bundne investeringsfond 10 109 474 99 175

20 Regnskapsmessig mindreforbruk 17 178 148 159 387

21 Kapitalkonto 23 8 317 331 7 621 748

22 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 15 -39 841 -39 841

23 Langsiktig �eld   18 062 900 17 359 217

24 Pensjonsforpliktelser 5 9 927 872 9 561 690

25 Ihendehaverobligasjonslån 9 4 790 000 3 090 000

26 Sertifikatlån 9 150 000 1 389 175

27 Andre lån 9 3 131 028 3 254 353

28 Konsernintern langsiktig gjeld 9, 16 64 000 64 000

29 Kortsiktig �eld   1 605 906 1 686 290

30 Annen kortsiktig gjeld 16 1 605 906 1 686 290

31 SUM EGENKAPITAL OG GJELD   29 053 426 27 480 825

  MEMORIAKONTI      

32 Memoriakonto   431 277 322 888

33 Ubrukte lånemidler   410 003 289 853

34 Andre memoriakonti   21 275 33 035

35 Motkonto til memoriakontiene   -431 277 -322 888

Tabell 3.21 Hovedoversikt balanse. Alle tall i 1000 kr 
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3.4.1 Eiendeler

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 29,1 mrd. per 31. desember 2017, dvs. kr 1,6 mrd. (5,7 %) høyere enn per
31. desember 2016.

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 26,0 mrd. ved utgangen av 2017. Dette er en
økning på kr 1,3 mrd. (5,2 %) fra kr 2016.

Bokført verdi på faste eiendommer, anlegg, maskiner mv. ble samlet økt med kr 689 mill. Pensjonsmidlene økte med kr 527
mill., konserninterne langsiktige fordringer økte med 49 mill., mens aksjer og andeler økte med kr 32 mill. Utlån ble
redusert med kr 20 mill. Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og startlån. Per 31. desember
2017 var ansvarlig lån til Lyse AS på kr 917 mill. og startlånene på kr 1,69 mrd.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, aksjer og andeler, obligasjoner, bankinnskudd o.l. Bokført verdi
av omløpsmidlene var på kr 3,1 mrd. per 31. desember 2017, noe som er en økning på kr 294 mill. (10,7 %) fra 2016.
Akkumulert premieavvik var per 31. desember 2017 på kr 373 mill. Dette er framtidige pensjonskostnader som skal
utgiftsføres de neste 8 år. Akkumulert premieavvik er redusert med kr 17 mill. fra 2016 som følge av amortisering av
tidligere års premieavvik. Premieavviket er nærmere omtalt i avsnitt 3.3.3 og note 5.

Bokført verdi av kommunens obligasjoner per 31. desember 2017 var på kr 525 mill., mens kommunens kasse og
bankinnskudd var på kr 1,56 mrd. Dette innebærer en økning fra 2016 på henholdsvis kr 74 mill. og kr 287 mill. Økt
bankinnskudd er et resultat av blant annet reduksjon i kortsiktige fordringer og økning i ubrukte lånemidler.

3.4.2 Egenkapital og �eld

Egenkapital

Bokført egenkapital var per 31. desember 2017 på totalt kr 9,4 mrd., noe som er kr 949 mill. (11,3 %) høyere enn ved
utgangen av 2016. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 544 mill., bundne driftsfond kr 195 mill.,
samt ubundne og bundne investeringsfond på henholdsvis kr 80 mill. og kr 109 mill. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr
178,1 mill. er tilført egenkapitalen. Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk vedtas av bystyret ved behandling av
årsregnskap 2017.

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 2017 på kr 8,3 mrd., noe som utgjør en økning på kr 696 mill.
fra 2016. For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto vises det til note 23 i årsregnskapet.

Fond

Samlede fond er i løpet av 2017 økt med netto kr 235,0 mill. Investeringsfondene er redusert med kr 7,3 mill., mens bundet
driftsfond og disposisjonsfondet er økt med henholdsvis kr 45,4 mill. og kr 196,8 mill. Hovedbidragene til oppbygging av
fondsmidler er ubrukte midler til kommunereformarbeidet og avsetning av mindreforbruket fra 2016. Saldo og bevegelser i
løpet av året vises i tabell 3.22 og i note 10 (http://arsrapport2017.stavanger.kommune.no/10-arsregnskap-og-noter/10-2-noter/).

Fond Disposisjons-
fond

Bundet
dri�sfond

Ubundet investerings-
fond

Bundet investerings-
fond

Sum
fond

Inngående balanse 1.1. 346 858 149 986 98 005 99 175 694 024

Avsetninger 276 920 126 512 68 550 63 533 535 515

Bruk av fondsmidler i driftsregnskapet -78 580 -80 075 0 0 -158 655

Bruk av fondsmidler i
investeringsregnskapet -1 500 -1 013 -86 155 -53 233 -141 901
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Disposisjonsfond 
Samlede disposisjonsfond utgjør 5,4 % av driftsinntektene i 2017 mot 3,5 % i 2016. Disposisjonsfond kan benyttes til drifts-
og investeringsformål etter vedtak av bystyret eller ved delegert fullmakt og er per 31.12.2017 inndelt som følger av tabell
3.23.

Det frie disposisjonsfondet reduseres med kr 42,6 mill. i 2018 med bakgrunn i netto tilbakeføring til virksomhetene grunnet
+- 3 % i 2017, med forbehold om vedtak av bystyret. Fondene samlet vil deretter ha en saldo på kr 501,1 mill. og utgjør
dermed en økonomisk buffer mot uforutsette svingninger og risiko.

Øvrige fond

Bundne drifts- og investeringsfond har midler knyttet til bestemte formål som ikke kan endres. Ved utgangen av 2017
utgjør bundne driftsfond kr 195,4 mill., herav selvkostfond på om lag kr 67,8 mill. og kommunereformen / Nye Stavanger
kommune kr 48,8 mill.

Ubundet investeringsfond er til fri disposisjon til investeringsformål. Ved nyttår står kr 80,4 mill. igjen som ubrukte
ubundne investeringsmidler.

Gjeld

Langsiktig gjeld var per 31. desember 2017 på kr 18,1 mrd. Dette er en økning på kr 704 mill. (4,1 %) fra 2016.
Pensjonsforpliktelser og annen langsiktig gjeld utgjør henholdsvis kr 366 mill. og kr 338 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 2017 var kr 1,8 mrd. høyere enn pensjonsmidlene. Kortsiktig gjeld ble redusert med
kr 80 mill. fra 2016 til 2017.

Det gjenstod kr 410 mill. i ubrukte lånemidler per 31. desember 2017. Dette omfatter både udisponerte startlån og
investeringslån.

3.5 Likviditet og soliditet

3.5.1 Likviditet

Fond Disposisjons-
fond

Bundet
dri�sfond

Ubundet investerings-
fond

Bundet investerings-
fond

Sum
fond

Utgående balanse 31.12. 543 698 195 410 80 400 109 475 928 983

Tabell 3.22 Oversikt over ulike fond som Stavanger kommune har i 2017 og årets bevegelser. Alle tall i 1000 kr 

Disposisjonsfond Regnskap 31.12.2017 Regnskap 31.12.2016

Vekstfond 33 500 16 500

Pensjonsfond 54 387  

Nye Stavanger - Kompentanse 5 000  

Digitaliseringsfond 100 000  

Flyktning - Integreringsmidler 37 050 37 050

Asylant - verstkommune 2 300 2 300

Kursreguleringsfond 59 200 51 800

Disposisjonsfond - generelt 252 261 239 208

Sum disposisjonsfond 543 698 346 858

Tabell 3.23 Oversikt over disposisjonsfondene i Stavanger kommune per 31.12.2017. Alle tall i 1000 kr 
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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 2017. Likviditetsgrad 1 svekkes dersom nøkkeltallet korrigeres for akkumulert premieavvik.
Korrigert likviditetsgrad 1 var per 31. desember 2017 på 1,7.

Likviditetsgrad 2

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

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 avsnitt
3.6.

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.

Egenkapitalprosenten var per 31. desember 2017 på 32,3 %. 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 har over tid bidratt til å svekke soliditeten.

  2013 2014 2015 2016 2017

Likviditetsgrad 1 1.23 1.30 1.47 1.64 1.90

Tabell 3.24 Likviditetsgrad 1 

  2013 2014 2015 2016 2017

Likviditetsgrad 2 0.61 0.53 0.78 1.03 1.3

Tabell 3.25 Likviditetsgrad 2 

  2013 2014 2015 2016 2017

Egenkapitalprosent 31,4 % 31,0 % 31,3 % 30,7 % 32,3 %

Tabell 3.26 Egenkapitalprosent 
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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 2008-2017 og endringen i kortsiktig gjeld i samme tidsrom.
Summen av disse to endringene viser hvor mye arbeidskapitalen har endret seg fra år til år. Dette framkommer av den
nederste linjen i tabellen.

Arbeidskapitalen ble styrket med kr 375 mill. som følge av at omløpsmidlene økte og kortsiktig gjeld ble redusert i 2017.
Økningen i omløpsmidlene er hovedsakelig knyttet til økte bankinnskudd.

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 2017 var på kr 1,1 mrd. dersom det korrigeres for premieavviket på kr 373 mill. En
reduksjon i akkumulert premieavvik på kr 17 mill. medførte at den korrigert arbeidskapitalen ble styrket med kr 392 mill. fra
2016 til 2017. Per 31. desember 2017 var premieavviket ca. 12 % av omløpsmidlene, noe som er en reduksjon på 2
prosentpoeng fra 2016. I tabell 3.28 vises utviklingen i korrigert arbeidskapital i perioden 2008-2017.

ENDRING I
ARBEIDSKAPITAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Omløpsmidler 01.01. 1 774 687  1 880 309 1 563 605 1 488 410 1 808 859 1 967 785 1 830 669 2 021 564 2 364 347 2 757 607

Omløpsmidler 31.12 1 880 309 1 563 605 1 488 410 1 808 859 1 967 785 1 830 669 2 021 564 2 364 347 2 757 607 3 051 878

Endring omløpsmidler 105 622 -316 704 -75 195 320 449 158 926 -137 116 190 895 342 783 393 260 294 272

                     

Kortsiktig gjeld 01.01. 1 164 833 1 317 334 1 266 014 1 183 027 1 469 130 1 545 440 1 484 948 1 555 837 1 613 167 1 686 290

Kortsiktig gjeld 31.12 1 317 334 1 266 014 1 183 027 1 469 130 1 545 440 1 484 948 1 555 837 1 613 167 1 686 290 1 605 906

Endring i kortsiktig gjeld 152 501 -51 320 -82 987 286 103 76 310 -60 492 70 889 57 330 73 123 -80 384

                     

Endring i arbeidskapital -46 878 -265 384 7 792 34 346 82 616 -76 624 120 006 285 454 320 136 374 656

Tabell 3.27 Endring i arbeidskapital 2008-2017. Alle tall i 1000 kr 

Arbeidskapital
2008 -2017 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Omløpsmidler
31.12 1 880 309 1 563 605 1 488 410 1 808 860 1 967 785 1 830 669 2 021 564 2 364 347 2 757 607 3 051 878

Kortsiktig gjeld
31.12 1 317 335 1 266 014 1 183 027 1 469 130 1 545 440 1 484 948 1 555 837 1 613 167 1 686 290 1 605 906

Arbeidskapital 562 974 297 591 305 383 339 730 422 345 345 721 465 727 751 181 1 071 316 1 445 972

Herav
premieavvik 219 004 253 430 285 507 271 538 395 791 407 617 528 271 410 950 389 708 372 805

Korrigert
arbeidskapital 343 970 44 161 19 876 68 192 26 554 -61 896 -62 544 340 230 681 609 1 073 168

Endring i
arbeidskapital
ihht. regnskap

-46 880 -265 383 7 792 34 347 82 615 -76 624 120 006 285 454 320 135 374 656
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3.5.4 Utvikling i kommunens låne�eld

Langsiktig lånegjeld har økt med 230 % 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.

Det mottas kompensasjon fra staten som dekker renter og avdrag på en relativt stor andel av kommunens lånegjeld. Det
ytes kompensasjon for renter og avdrag på lån knyttet til Eldre – og psykiatriplanen og kompensasjon for renter på lån
knyttet til investeringer i skole- og kirkebygg.

Brutto lånegjeld økte med kr 338 mill. fra 2016 til 2017. Økningen utgjør differansen mellom nye lån og betalte avdrag det
aktuelle året. Lånegjelden økte med kr 221 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 på kr 120 mill.

Figur 3.13 viser utviklingen i brutto lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) i perioden 2008-2017.

Arbeidskapital
2008 -2017 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Endring /
korrigert
arbeidskapital

-121 674 -299 809 -24 285 48 316 -41 638 -88 450 -648 402 774 341 379 391 559

Tabell 3.28 Arbeidskapital 2008-2017, korrigert for premieavvik. Alle tall i 1000 kr 

Utvikling i låne�eld 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser 3 535 4 044 4 802 5 347 5 743 6 234 6 909 7 417 7 798 8 135

- Videre utlån / startlån 377 630 893 1014 1231 1400 1571 1784 1 860 1 908

- Ubrukte lånemidler 267 77 136 90 211 176 300 374 290 410

- Lån ifm. Eldre - og psykiatriplanen 328 314 301 287 273 259 245 231 218 204

- Lån ifm. Reform 97 27 23 20 16 12 9 6 2 2 0

- Lån skolebygg (staten betjener rentene) 239 222 473 456 438 421 403 372 353 323

- Lån kirkebygg (staten betjener rentene) 46 46 79 79 85 83 80 140 145 139

Korrigert sum låne�eld i mill. kroner 2 251 2 732 2 900 3 405 3 493 3 886 4 304 4 514 4 930 5 151

Tabell 3.29 Utvikling i lånegjeld. Alle tall i mill. kr. 
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Figur 3.13 Utvikling i brutto lånegjeld per innbygger 2008-2017

Lånegjelden per innbygger (ekskl. startlån) har økt betydelig i perioden 2008-2017, og var per 31. desember 2017 på kr
46 770. Når kommunens lånegjeld sammenlignes med andre ASSS-kommuner benyttes blant annet begrepet netto
lånegjeld. Netto lånegjeld defineres som langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån (startlån
og ansvarlig lån i Lyse AS) og ubrukte lånemidler. Figur 3.14 viser netto lånegjeld (konsern) per innbygger for ASSS-
kommunene i 2016 og 2017. Stavanger kommune har de siste årene hatt en betydelig økning i netto lånegjeld per innbygger,
men nivået ligger likevel fortsatt under gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

Figur 3.14 Netto lånegjeld per innbygger i ASSS-kommuner (konsern)

De senere årene har et redusert rentenivå bidratt til å holde kapitalkostnadene relativt stabile. En høy lånegjeld vil fram i
tid kunne medføre at en stadig større andel av driftsinntektene medgår til å dekke kapitalutgifter. Figur 3.15 viser netto
finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter (konsern) for ASSS-kommunene i 2016 og 2017. Nøkkeltallet viser hvor
stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån. Nivået vil avhenge av valgt finansieringsstrategi,
herunder andel egenfinansiering og avdragstid. I netto finans omfattes renteutgifter/-inntekter, realisert/urealisert
tap/gevinst på finansielle plasseringer, samt utbytte og eieruttak. Utbyttet fra Lyse AS som var på 209,6 mill. i 2017 bidrar i
stor grad til å redusere nivået.
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Figur 3.15 Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter i ASSS-kommuner (konsern).

3.6 Finansforvaltning

Formål med finansforvaltningen:

1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnyttelse av
kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi best mulig tjenestetilbud.

2. Stavanger kommunes 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».

Likviditet

Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelige driftslikviditet som minst er like stor som forventet likviditetsbehov i de
neste 60 dager. All likviditet utover driftslikviditeten utgjør overskuddslikviditet. Det utarbeides kortsiktige og langsiktige
likviditetsprognoser, hvilket er en forutsetning for å kunne plassere kommunens overskuddslikviditet utenom
hovedbankforbindelsen. All driftslikviditet har i 2017 vært plassert gjennom kommunens hovedbankforbindelse på
konsernkonto.
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Figur 3.16 Månedlig likviditetsutvikling

Langsiktige finansielle aktiva

Grønn finansforvaltning er i 2017 implementert i forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva og utgjør i dag ca. 7 % av
totalporteføljen. Denne porteføljen av grønne investeringer i fond og obligasjoner har gitt en avkastning på 10 % i 2017,
mens samlet portefølje endte opp 5,4 %. Referanseindeksen avsluttet i 2017 opp 4,5 %.

Stresstesten viser et mulig tap på kr 36,1 mill. for 2017 mot kr 39,3 mill. for utgangen av 2016. Stresstesten gir uttrykk for
hvor stor buffer (kursreguleringsfond) kommunen bør ha for å møte risikoen for mulige tap i porteføljen av finansaktiva. Per
31. desember 2017 er saldoen på kursreguleringsfondet kr 59,2 mill. og oppfyller kravene iht. kommunens gjeldende
finansreglement med god margin.

Låneporteføljen

Per 31. desember 2017 er låneporteføljen på kr 8 071 mill.  brutto, mot kr 7 725 mill. per 31. desember 2016. Kommunens
kortsiktige finansiering, dvs. med forfall under 12. mnd., er ved utgangen av 2017 på 150 mill. med resterende gjeld med
lengre forfallsstruktur. Gjeldsporteføljen hadde en gjennomsnittsrente på 2,46 % i 2017, mot 2,49 % i 2016.
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Aktivaklasse Markedsverdi, mill. kr Resultat i % %-vis andel av porteføljen

       

Bankinnskudd 37 232 786 1.4 7 %

Bankobligasjoner 53 342 681 2.3 9 %

Industriobligasjoner 159 299 484 3.3 28 %

Ansvarlige lån, fondsobligasjoner, og høyrente industriobligasjoner 208 288 134 8.3 37 %

Aksjefond 55 561 688 1.6 10 %

Egenkapitalbevis 8 684 259 27.2 2 %

       

Grønne Investeringer 40 091 143 10.1 7 %

Sum 562 500 175   100 %

Tabell 3.30 Oversikt plasseringer 

2
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Utgangen av 2017 viser en fastrenteandel av all brutto gjeld på 66 %. Rentesensitiviteten for porteføljen er ved årsskiftet ca.
kr 14 mill. Dette tilsvarer økningen i rentekostnad per år dersom renten skulle, over 1 år, øke med 1 prosentpoeng, (basert
på brutto lånegjeld).

3.7 KOSTRA – sammenligning av økonomiske nøkkeltall

KOSTRA

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som samler inn, registrerer og publiserer
styringsinformasjon om kommunal virksomhet.

I dette avsnittet presenteres utvalgte KOSTRA-tall fra Stavanger kommune for årene 2015, 2016 og foreløpige tall for 2017
(tall per 15. mars). Reviderte og offisielle tall publiseres 15. juni 2018.

I tillegg til tall for Stavanger er det tatt med foreløpige tall for de fem kommunene i ASSS-samarbeidet som det er mest
relevant å sammenligne seg med, samt det foreløpige gjennomsnittet for alle ti ASSS-kommunene.

ASSS er forkortelse for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner. Stavanger kommune har i en årrekke
deltatt i ASSS-samarbeidet som består av de ti største kommunene, dvs. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum,
Kristiansand, Tromsø, Sandnes, Drammen og Fredrikstad. Hensikten med samarbeidet er å finne fram til styringsdata, blant
annet fra KOSTRA-rapporteringen, som er egnet for sammenligning av ressursbruken som grunnlag for effektivisering og
videreutvikling av tjenesteproduksjonen i de ti kommunene.

Barnehage

Figur 3.17 Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 201 pr. korrigert oppholdstime i kommunale barnehager

Kreditor Gjeld pr. 31.12.2017 % av total�eld Rente Durasjon

Kommunalbanken AS 2 805 35 % 1,84 % 2.34

Husbanken 1 926 24 % 1,63 % 1.3

Obligasjonslån 3 190 39 % 1,51 % 1.61

Sertifikatlån 150 2 % 0,95 % 0.41

Swap (2 390)     3.71

Netto Gjeld eks. swap 8 071 100 % 2,46 %  

Tabell 3.31 Lånetyper, inklusiv særskilte långivere, per 31. desember 2017. Tall i mill. kr 

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr), kons…
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I Stavanger kommune koster det kr 51 per time for et stort barns opphold i kommunal barnehage. Det er over snittet i
ASSS, og nest høyest av ASSS kommunene. Økningen fra 2016 skyldes i all hovedsak lønnsoppgjøret. I tillegg har
aktiviteten i kommunale barnehager i Stavanger kommune gått ned, samtidig som høy bemanningstetthet forklarer
økningen i kostnadene.

Barnehagene har gjort nødvendige omstillingstiltak, og samlet sett ender barnehagerammen i tilnærmet balanse.

Grunnskole

Figur 3.18 Netto driftsutgifter grunnskole per innbygger 6-15 år

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning og spesialskoler i Stavanger utgjør kr 76 674 per innbygger fra 6 til 15 år i
2017, en økning på 1,5 % sammenlignet med 2016.

Dette er rett under gjennomsnittet for sammenlignbare ASSS-kommuner. Tidligere år har Stavanger kommune ligget over
gjennomsnittet for ASSS-kommunene, men i 2016 og 2017 ligger Stavanger under gjennomsnittet i ASSS. Bakgrunnen for
dette skyldes blant annet reduserte budsjettrammer på grunnskoleområdet i 2016. Fra 2016 til 2017 økte budsjettrammen
til grunnskole i Stavanger, noe som illustreres i økningen i indikatoren med 1,5 %. Den økte budsjettrammen i 2017 tilsvarer
ikke reduksjon i 2016, som kan være en forklarende årsak til at Stavanger kommune ligger under gjennomsnittet i ASSS.
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Figur 3.19 Netto driftsutgifter barnevern per innbygger 0-17 år

Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger fra 0 til 17 år er kr 11 311 i 2017. Dette er en økning sammenlignet med 2016
på 36,7%, endringen skyldes i hovedsak økte kostnader knyttet til enslige mindreårige flyktninger.

Kommunehelsetjeneste

Figur 3.20 Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten per innbygger

Netto driftsutgifter for kommunehelsetjenesten i Stavanger utgjør kr 2 353 kr per innbygger i 2017. Dette er en økning fra
2016 på 3,8 %. Endringen skyldes blant annet fortsatt høye utgifter hos Stavanger legevakt. Netto driftsutgifter omfatter
forebyggende arbeid, helsestasjon- og skolehelsetjeneste diagnose, behandling og rehabilitering.
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Figur 3.21 Netto driftsutgifter til økonomisk sosialtjeneste pr innbygger 20-66 år

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i Stavanger utgjør kr 4 257 per innbygger fra 22-66 år i 2017. Dette er en økning på 0,9
% sammenlignet med 2016. Økningen skyldes i hovedsak økt brutto utbetaling av økonomisk sosialhjelp og en økning i
antall mottakere. Veksten i antall mottakere og utgifter ser imidlertid ut til å ha flatet noe ut. Antallet unge
sosialhjelpsmottakere er fortsatt på et høyt nivå, og det var like mange sosialhjelpsmottakere under 25 år i 2017 som i 2016.

Pleie og omsorg

3.22 Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter

Andelen av netto driftsutgifter som går til pleie- og omsorgstjenester i Stavanger kommune, utgjør 28,3 % av samlede netto
driftsutgifter i 2017. Dette er en marginal reduksjon i forhold til 2016, da andelen lå på 28,6 %. Andelen er lavere enn
gjennomsnittet for ASSS-kommunene, der andelen utgjør 28,5 % av totale netto driftsutgifter. Utviklingen de senere årene
skyldes dempet kostnadsvekst i kommunens virksomheter.
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Figur 3.23 Fordeling institusjon (f253+261) og tjenester til hjemmeboende (f254)

Samlede netto driftsutgifter til pleie- og omsorg knyttet til institusjon (f253+261) og hjemmeboende (f254) er på hhv. 49 %
til institusjon og 46,5 % til hjemmeboende (f254). Sammenlignet med ASSS-kommunene bruker Stavanger fortsatt en
høyere andel til institusjonsplasser. Andelen av netto driftsutgifter til hjemmeboende (f254) hadde en nedgang fra 47,2 % i
2016 til 46,5 % i 2017. 
Dette er i samsvar med at nivået for de tradisjonelle hjemmebaserte tjenestene og bofellesskap har stabilisert seg i 2017, i
tillegg til fortsatt satsing på utviklingen av leve HELE LIVET.

Kultur

Figur 3.24 Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger

Netto driftsutgifter til kultursektoren, idrett, tiltak barn og unge samt kulturskolen er kr 3 795 per innbygger i 2017. Dette er
en oppgang på 14 % i forhold til 2016, og fortsatt høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Årsaken til økningen er
blant annet at Museum Stavanger (MUST) fikk en økning i tilskuddet på kr 3,4 mill. som vil være et årlig tilskudd til nybygg
Norsk Grafisk museum, samt at det ble gitt tilskudd til sykkelrittet Tour des fjords på kr 1,5 mill.
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Administrasjon og styring

Figur 3.25 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring per innbygger

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i Stavanger utgjør kr 3 648 per innbygger i 2017. Dette er 0,1 % under
gjennomsnittet for ASSS kommunene og 1,2 % høyere sammenlignet med 2016. Tallgrunnlaget er hentet fra
kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale
selskaper (IKS).

Eiendomsforvaltning

Figur 3.26 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i Stavanger utgjør kr 5 544 per innbygger i 2017. Dette er 10,7 % høyere enn
gjennomsnittet for ASSS kommunene, og en økning i forhold til 2016 på 512 kr per innbyggere. Årsaken skyldes blande
annet høyere nettoramme på skole og barnehage som et resultat av nye bygg, Volumøkning. Det kommunale foretaket Bolig
KF har også økt sine utgifter i perioden. Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak
(KF). Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning omfatter forvaltningsutgifter knyttet til eiendomsforvaltning og
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formålsbyggene (administrasjonslokaler, førskolelokaler og skyss, skolelokaler, institusjonslokaler, kommunale idrettsbygg
og idrettsanlegg samt kommunale kulturbygg).
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4 Langsiktig omstilling og utvikling

Gjennom året ble det arbeidet med omstilling og utvikling av organisasjonen. Ny organisering av den administrative delen ble
vedtatt i fjor, og skal ruste kommunen til å møte omstillinger i årene som kommer. Nye arbeidsmetoder er tatt i bruk, og
prosesser for å forbedre, forenkle og effektivisere er innført. Digitalisering og etablering av Smartbyen Stavanger er også
viktige satsinger for å møte samfunnsutfordringene fremover. Hovedresultatene i medarbeiderundersøkelsen viser at
jobbengasjementet og arbeidsgleden fortsatt er stor i Stavanger kommune. Sykefraværet har imidlertid økt, og er nå på 8,2
prosent i gjennomsnitt.

4.1 Innledning

4.2 Tverrgående satsninger

4.3 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Innledning
Rådmannen har i 2017 arbeidet med framtidens organisasjonsmodell gjennom prosjektet ny hovedmodell. Ny hovedmodell
har til hensikt å styrke organisasjonen gjennom økt oppmerksomhet på strategisk lederskap, utvikling og omstilling,
internkontroll og effektiv drift – og på kommunens regionale og nasjonale rolle.

Det langsiktige arbeidet med nye arbeidsformer og innføring av nye, digitale løsninger har hatt stor oppmerksomhet. Det er
gjennomført flere organisatoriske endringer for å tilpasse tjenestene til endrede behov og/ eller etterspørsel.
Kompetanseutvikling er del av kommunens langsiktige arbeid, og ulike type kompetansehevende tiltak gjennomføres både
internt og ved ulike utdanningsinstitusjoner.

I løpet av året ble det tildelt over 1 100 nye, digitale opplæringsplaner til medarbeidere. 
Det er fortsatt god tilgang på kvalifisert arbeidskraft med unntak av enkelte faggrupper.

Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) følges opp av ledere, tillitsvalgte, verneombud og HMS-grupper. Dette består mellom
annet i å utvikle gode arbeidsmiljø for å forebygge og redusere sykefravær, hindre frafall og inkludere flere i arbeidslivet.
Stavanger kommune arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere sykefravær. Kommunalstyret for administrasjon
vedtok ved utgangen av året handlingsplan for HMS og arbeidsmiljø (sak 47/17), hvor en del av denne planen er å utarbeide
en handlingsplan med tydelige satsingsområder for å redusere sykefraværet. Arbeidet vil starte 1. tertial 2018.
Tjenesteområder og grupper av ansatte med særlige utfordringer knyttet til høyt sykefravær, skal identifiseres for nærmere
oppfølging.

4.2 Tverrgående satsninger
Handlings- og økonomiplanen for 2017-2020 skisserte tre tverrgående satsinger i kommunens langsiktige fornyings- og
omstillingsarbeid:

Forenkling, forbedring og effektivisering

Digitalisering og smartby

Innbyggerinvolvering og samskaping

Satsingen på Smartby, digitalisering – og arbeidet med den nye administrative hovedmodellen har hatt stor
oppmerksomhet i året som gikk. Arbeidet med å forenkle, forbedre og tilpasse tjenestene etter behov og demografiske
endringer har også vært høyt prioritert.

4.2.1 Forenkling, forbedring og effektivisering

Årsrapport 2017
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Det er tatt i bruk ulike digitale løsninger for å forenkle og forbedre arbeidsprosesser internt i kommunen – og for å forenkle
innbyggernes kontakt med kommunen. Blant annet sendes det nå ut over 20 000 brev ved hjelp av digital post. Dette er
sikkert og enkelt for innbyggerne, billigere for kommunen og bra for miljøet. Ved boligkontoret er det tatt i bruk en ny,
digital løsning for enkelte typer søknader. Ved hjelp av robotisering av fakturabehandlingen i regnskapsavdelingen er det
frigjort ressurser til å utføre annet arbeid. I hjemmebaserte tjenester er et nytt logistikkprogram tatt i bruk som skal bidra
til mer effektive kjøreplaner i hjemmesykepleien, og færre ansatte hjem til hver bruker. Levekår har også begynt å ta i bruk
ny teknologi for medisineringsstøtte (medisindispensere).

Forbedring av tjenester og nye metoder forutsetter rett kompetanse. Bruken av digitale opplæringsplaner gjør det nå
enklere for ansatte å tilegne seg ny kompetanse. Det er også arbeidet med for å forenkle og forbedre planleggingen,
gjennomføringen og dokumentasjonen av gjennomført kompetanseutvikling i organisasjonen.

4.2.2 Smartbyen Stavanger

Smartbyen er et av flere virkemidler for å løse de store samfunnsutfordringene. Nye arbeidsformer skal tas i bruk, og
samspillet mellom offentlig sektor, næringsliv, akademia og innbyggere skal styrkes. Veikartet for Smartbyen Stavanger
(http://intranett/Nyheter/Arkiv-2011/2016/Smartbyen-Stavanger-Smartere-sammen/) ble vedtatt i bystyret i desember 2016 og i løpet av 2017 er «Smartby-
kontoret» etablert.

Smartby-arbeidets visjon er «smartere sammen» og forutsetter samarbeid og eller partnerskap på tvers av ulike skillelinjer
og sektorer. Det har i løpet av året vært stor interesse for Smartby-satsingen og veikartet, både fra andre kommuner og
offentlige/private virksomheter. Smartby-kontoret har deltatt og formidlet veikartet på ulike arenaer som Nordic Edge Expo
og Smart City Expo World Congress i Barcelona.

Smartby- kontoret har jobbet mye med å etablere et bredt kontaktnett med forskjellige aktører som grunnlag for
framtidige smartby-samarbeid. Ulike samarbeidsformer eller nettverk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt er viktig for
smartby-arbeidet. I løpet av året er det etablert et nasjonalt og et nordisk nettverk for Smarte byer, der også Stavanger
kommune deltar. Dette arbeidet vil gi et godt grunnlag for videreutvikling av framtidige samarbeidsformer. Kommunens
satsing på åpne data er også et viktig bidrag inn i smartby-arbeidet. Stavanger er en av de fremste kommunene i Norge på
dette feltet, og flere andre kommuner har valgt å legge ut åpne data via Stavanger kommunens portal. Ved årsskiftet
2017/2018 er det publisert 189 åpne datasett.

4.2.3 Digitalisering

Digitaliseringsarbeidet i kommunen har tatt et stort steg framover, og digitaliseringsfondet gir økt finansiell styrke til dette
området, jf. Sak 64/17 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/400134?agendaItemId=211644) Digitalisering, formål og innretning, som
ble fremmet for politisk behandling høsten 2017. I saken ble det redegjort for digitaliseringsfondets formål, krav til
gevinstrealisering, sammenhengen mellom fondet og det helhetlige arbeidet med digitalisering i Stavanger kommune. Det
ble vedtatt å gjennomføre en mulighetsanalyse for å identifisere områder som bør prioriteres til større
digitaliseringsprosjekter og slik få størst mulig gevinstrealisering fra digitalisering.

I 2017 ble Samordnet regional digitalisering startet – et prosjekt hvor KS deltar sammen med Stavanger og åtte kommuner
på Nord-Jæren. Hensikten med prosjektet er å samordne den digitale satsingen i regionen. Prosjektet skal blant annet
utrede muligheten for å etablere arenaer som hjelp til å identifisere felles utfordringer for vår region. Et felles
kompetansemiljø på digitaliseringsområdet vil gi en bredere plattform for felles initiativer og en arena til å møte nasjonale
initiativer.

Robotiseringsteknologi har vært et av innsatsområdene i løpet av året, og det er gjennomført en pilot i Sk-regnskap. Her har
en sett på muligheten for å effektivisere fakturahåndtering som til nå har blitt gjort manuelt. Anslått gevinstrealisering
basert på erfaringene fra pilotprosjektet er ca. 2 000 arbeidstimer per år. Dette frigjør ressurser til andre arbeidsoppgaver.

Det er satt i gang et arbeidet med å kartlegge potensialet for digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser, slik at det kan
lages planer for hvordan egnede tjenester skal kunne gjøres tilgjengelige digitalt. Digitalisering av arbeidsprosesser (digitalt
førstevalg) er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet, sammen med f.eks. prosessforbedring og annen bruk av teknologi.

Det jobbes med digital innbyggerservice innen alle kommunens tjenesteområder. Ett mål er å gi innbyggere og næringsliv et
reelt digitalt førstevalg. Ved utgangen av 2017 hadde Stavanger 60 fullelektroniske søknadsskjemaer. 2 977 skjemaer kom
inn via løsningen – en økning på 37 prosent sammenlignet med 2016. SvarUT er en nasjonal løsning for digitale utsendelser.
I 2017 hadde kommunen 20 161 digitale utsendinger – en økning på 44 prosent fra året før.
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4.2.4 Innbyggerinvolvering og samskaping

I løpet av 2017 er flere tiltak for å styrke innbyggerinvolveringen videreført, blant annet gjennom utvikling av nye verktøy og
metoder, og bruk av nye samarbeidsarenaer og utvikling av tjenestetilbudene. Et viktig grep for å styrke innsatsen i
innbyggerinvolvering og samskaping, er innføringen av den nye administrative hovedmodellen. Målene for endringen –
Utenfra – og inn perspektivet (samfunns-, innbygger- og brukerperspektiv) – er løftet fram, og et nytt direktørområde for
innbygger og samfunnskontakt er etablert.

Prosjekt beboerlyst

Ved hjelp av tildelte interne innovasjons og utviklingsmidler og midler fra Fylkesmannen ble prosjekt beboerlyst
gjennomført i 2017. Prosjektets mål var å samle, utvikle og etablere metoder og arbeidsformer for god innbyggerinvolvering
i Stavanger kommune. Det er etablert en egen intranettside med mal for medvirkningsplanlegging og gode eksempler.
Denne er også laget som en enkel håndbok med ekstern lenke til deling med andre kommuner. Prosjektets arbeid er
presentert internt i organisasjonen under Kompetansedelingsdagen og for kommune-Norge under Nordic Edge på et KS-
seminar om innbyggerinvolvering. Prosjektet ble også presentert på inspirasjonstorget på innovasjonskonferansen til
Fylkesmannen i Rogaland.

Nye ne�sider og sosiale medier

Nye nettsider ble lansert i oktober 2017. Alt innhold ble skrevet på nytt, strukturert etter tjenester og språket ble strammet
opp i tråd med kommunens klarspråksatsning. Sidene er utviklet i henhold til forskrift om universell utforming, og i tillegg
er det jobbet med å tilpasse funksjonalitet og innhold til lesesvake grupper. Kommunens nye nettsider har funksjonalitet
som gir innbyggerne mulighet til å komme med tilbakemelding. Slik kan nettredaksjonen raskt rette feil, oppdatere innhold
eller på annet vis høyne kvaliteten både på innhold og funksjonalitet.

Det gode arbeidet med kommunikasjon i sosiale medier har fortsatt i 2017. De mest brukte sosiale kanalene benyttes daglig
både til utadrettet kommunikasjon og informasjonsspredning, men også til å videreformidle innbyggernes innspill til
kommunen. Aktivitetene på kommunens Facebook-side har særlig skapt oppmerksomhet, og enkelte poster har nådd ut til
over en halv million mennesker.

Arbeidet med å målrette bruken av de sosiale kanalene pågår kontinuerlig. I 2017 ble for eksempel all kommunikasjon om
kurs, arrangementer og lignende publikumsorientert informasjon flyttet ut til arrangementer på Facebook. Disse
arrangementene vises automatisk på de nye nettsidene. I tillegg er den nye Facebook-siden Jobb i Stavanger opprettet for
å rekruttere nye ansatte.

Kommunens språksatsing – klarspråk 
Kommunens språksatsing har gjennom flere år fått nasjonal oppmerksomhet. Februar 2017 ble Stavanger, som første
kommune i landet, tildelt Kommunal- og moderniseringsdepartementets klarspråkspris.

Språksatsingen er et prioritert område og fortsetter med ulike tiltak. I fjor fikk kommunen tilskudd fra KS til et prosjekt
som skal forbedre språket i styringsdokumenter og beslutningsgrunnlag. Dette arbeidet er nå i gang.

Pilotprosjektet for spesiell tilrettelegging av informasjon, også kalt «lettlest», er ferdigstilt og skal innarbeides på
kommunens nye nettsider.

4.3 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø
Dette avsnittet beskriver større endringer og utviklingstiltak som er gjennomført i året som har gått og gir en overordnet
status på kompetanse- og bemanningssituasjonen i kommunen.

4.3.1 Organisatoriske endringer

Ny hovedmodell for øverste administrative ledelse

I 2017 ble arbeidet med å gjennomgå organiseringen av den administrative ledelsen i kommunen videreført. Målet med
omorganiseringen er å gjøre Stavanger kommune bedre rustet til å møte omstillingsutfordringene i årene som kommer.

Arbeidet ble inndelt i to faser. Første fase la grunnlaget for ny inndeling i tjenesteområder og sammensetning av
rådmannens ledergruppe. Etter en prosess våren 2017 hvor både tillitsvalgte, rådmennene fra Finnøy, Rennesøy og
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Stavanger og direktørene var involvert, ble det vedtatt i kommunalstyret for administrasjon at kommunen deles inn i fem
tjenesteområder og to stabs- og støtteområder. Direktørene for de syv områdene inngår i rådmannens ledergruppe.

I andre fase gjennomførte rådmannen vedtaket til kommunalstyret for administrasjon. Arbeidet ble organisert med en
styringsgruppe som besto av rådmannens ledergruppe og fire hovedtillitsvalgte.

Omorganiseringen tok utgangspunkt i følgende mål:

Godt koordinert oppgaveløsning på tvers av direktørområdene med et utenfra-og-inn-perspektiv (samfunns-,
innbygger- og brukerperspektiv).

Økt samordning og gjensidig tilpasning på tvers av fag og tjenester ved nettverks-/prosjektbaserte løsninger.

Mer jobbing på tvers – styrke evnen til langsiktig omstilling i tråd med samfunnsutviklingen.

Opprettholdelse av en effektiv styringslinje i driften.

Ny organisering ble formelt gjennomført 1. januar 2018. De nye tjenesteområdene og stab- og støtteområdene har fått
navnene Bymiljø og utbygging, Innbygger- og samfunnskontakt, By- og samfunnsplanlegging, Helse og velferd, Oppvekst og
utdanning, Strategi og styring og Støtte og utvikling.

Levekår

Flere organisatoriske endringer er gjennomført i levekårsområdet i 2017. Bofellesskapene innenfor levekårsområdet ble fra
1. januar 2017 skilt ut fra hjemmebaserte tjenester og organisert i tre virksomheter; Bo og aktivitet Nord, Bo og aktivitet Sør
og Bo og aktivitet Psykisk helse. Samtidig ble hjemmebaserte tjenester slått sammen fra seks til fire virksomheter. Etter
omorganiseringen dekker de fire virksomhetene de samme geografiske områdene som helse- og sosialkontorene.

I oppfølgingen av de organisatoriske endringene i levekår, er det startet opp et større omstillingsprosjekt for
hjemmebaserte tjenester. Målet er en mer fremtidsrettet hjemmetjeneste til beste for brukerne – samtidig som
kommunens kostnader reduseres. I fase 1, som løper over ett år, skal det utarbeides rapport med utredninger og
anbefalinger. Hjemmehjelpstjenesten var det første temaet som ble vurdert i den forbindelse. Det ble besluttet å avvikle
den kommunale hjemmehjelpstjenesten som selvstendig virksomhet, og innlemme tjenesten i hjemmebaserte tjenester.

Barnehageområdet

Som følge av en nedgang i antall barn i alderen 0-5 år, ble det i 2017 gjennomført en planlagt neddimensjonering av antall
barnehageplasser. Dette har vært en tidkrevende prosess, da avvikling av barnehageplasser også får betydning for
ansatte. Medarbeidere som ble berørt av endringen har fått ny arbeidsplass i andre barnehager og noen få har valgt å
slutte.

4.3.2 Ledelse og ledelsesutvikling

Arbeidet med den nye hovedmodellen har tydeliggjort ledernes rolle. En mer presis forståelse av hva som ligger i målene
for ny organisering og det helhetlige linjeledelsesansvaret  skal bidra til en mer effektiv drift og utvikling av kommunens
tjenester.

Grunnlagsarbeidet for lederprogrammet Leder i ny organisasjon startet opp i 2017. Lederprogrammet skal støtte opp om
målene for ny hovedmodell og vedtatte lederprinsipper i Stavanger kommune og skal tilpasses ledelse både i tjeneste- og
stab/støtteområdene. I første omgang vil dette være et program for de nye tjeneste- og stab/støtteområdene på direktør-
og avdelingssjefsnivå.

Det skal også utarbeides et samlet system for lederopplæring. Dette arbeidet ble utsatt i fjor på grunn av arbeidet med den
nye hovedmodellen.

Barnehagelederskolen startet opp i 2016 og ble avsluttet i desember 2017. Dette er et masterprogram i regi av Universitet i
Agder tilpasset Stavanger kommune. Studiet gir 30 studiepoeng og har gått over tre semester. 16 pedagogiske ledere og
assisterende styrere ble valgt ut med tanke på mulig rekruttering til kommende barnehagestyrerstillinger. Alle har nå
fullført studiet.

4.3.3 Kompetente og engasjerte medarbeidere

Kommunen skal ha den nødvendige kompetansen og kapasiteten til å ivareta sine roller og oppgaver. Det krever
systematisk og målrettet arbeid å kunne identifisere, tiltrekke, ansette og beholde nødvendig kompetanse i hele
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organisasjonen. Kommunens arbeidsplasser skal kjennetegnes av motiverte og engasjerte ansatte som tar i bruk og utvikler
sin kompetanse. Kompetanse omfatter de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger .

Ulike faktorer  gjør at kommunene får flere, store utfordringer i årene som kommer. Det krever at også Stavanger kommune
er i kontinuerlig omstilling og utvikling for å kunne løse oppgavene på nye måter. Ansattes samlede kompetanse er en
avgjørende faktor for å lykkes i dette arbeidet.

Rekru�ering
I 2016 var det 25 059 søkere til 738 stillingsannonser . For 2017 var det 23 152 søkere til 885 stillingsannonser. Samlet sett
viser dette en nedgang i antall søkere. Endringen kan sees i sammenheng med økt optimisme i privat næringsliv, inklusiv
olje- og gassnæringen, samt lavere arbeidsledighet.

Rekruttering av stillinger til kommunen har vært tilfredsstillende, og det er fortsatt tilgang til etterspurt kompetanse – med
unntak av sykepleiere, helsesøstre og vernepleiere.

Det er krevende å rekruttere til disse stillingene – især sykepleiere, og spesielt for sykehjemmene. Ved behov har det blitt
benyttet innleie fra vikarbyrå. Byråene har imidlertid varslet om at de ikke lenger har tilstrekkelig tilgjengelig personell, og
dette forventes å vedvare i 2018. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har fått i mandat å utarbeide forslag til tiltak for å
sikre rekruttering og å beholde sykepleiere.

Så langt rekrutteres det tilstrekkelig antall lærere ved hovedutlysningen forut for hvert skoleår, men det er mer krevende å
rekruttere kvalifiserte lærere til undervisningsstillinger i løpet av skoleåret.

Rekruttering av nye medarbeidere omfatter også tilrettelegging for utdanning i kommunen, og over flere år har det vært
satset blant annet på fagopplæring i bedrift. Prosjekt Menn i helse er et nytt tiltak som startet i 2017.

Stavangerlærlingene

Det har de siste årene vært arbeidet med å motivere unge til å ta yrkesfaglig utdanning. Som en del av rekrutteringen fikk
alle ungdomsskolene i kommunen tilbud om besøk fra opplæringskontoret i fjor.

Våren 2017 hadde kommunen rekordmange søkere til læreplassene. Det resulterte i at opplæringskontoret tegnet 90 nye
lærekontrakter. For første gang nådde kommunen måltallet 180, og for første gang var det venteliste. I løpet av 2017 hadde
kommunen på det meste 200 lærlinger.

Menn i helse

Prosjekt Menn i helse startet opp i 2017 og har som mål å rekruttere flere menn til helsesektoren. Det ble inngått en
samarbeidsavtale mellom kommunene i Sør-Rogaland, Rogaland Fylkeskommune og Nav. Arbeidet administreres fra
Stavanger kommune og ledes av en prosjektleder. 30 menn startet opp med et 12-ukers helserekruttperiode på sykehjem.
Av disse har 23 gjennomført VG1 Helse- og oppvekstfag fra august-desember, et vekselløp mellom teori på skolen og
praksis på sykehjem. Stavanger og Rennesøy har inngått et samarbeid, hvor de to kommunene skal ha til sammen 14
læreplasser.

Prosjektet har i løpet av året fått mye medieoppmerksomhet. Dette er viktig merkevarebygging og omdømmebygging for
helse- og omsorgssektoren.

Prosjektets arbeid skal videreføres i 2018, og det er inngått en ytterligere samarbeidsavtale der kommunen garanterer for
inntil 15 praksisplasser og 12 læreplasser for de mennene som starter sin helserekruttperiode i mars 2018.

Seniorordningen og avgangsalder

For å motivere og tilrettelegge for at ansatte kan stå lengst mulig i arbeid, har Stavanger kommune siden 2004 hatt en
særskilt ordning for fast ansatte i mer enn 50 prosent stilling, som ikke tar ut delvis AFP og som er i alderen 62-66 år.
Ordningen omfatter ikke undervisningspersonell i skolene, da de har sin egen, statlige seniorordning med redusert
undervisningsplikt.

Gjennom senioravtale kan ansatte få tilrettelagt arbeid på arbeidsplassen eller inntil 10 ekstra fridager.

I 2017 er det 337 ansatte i målgruppen for senioravtale, hvorav 262 kvinner og 75 menn. Antall seniorer som har mulighet til
å inngå senioravtale, og som skriver avtale med arbeidsgiver, varierer noe fra år til år, men historisk sett er gjennomsnittet
73 %. I 2017 inngikk 74 % av alle ansatte som har mulighet til å inngå senioravtale.
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Økningen av andelen ansatte i alderen mellom 62-66 år fra 2016 til 2017 økte med 0,2 prosentpoeng.

Medarbeiderutvikling og digitalisering
Strategisk bemanningsplanlegging handler om at organisasjonen både skal rekruttere, beholde og utvikle arbeidsstyrken
som den trenger for å kunne nå sine mål. For å møte framtidens utfordringer må det søkes etter nye måter å løse
oppgavene på, som å utvikle eller ta i bruk nye arbeidsformer eller nye teknologiske løsninger. Et eksempel er bruk av
velferdsteknologi innenfor helse og velferdstjenestene. Digitalisering av ulike arbeidsoppgaver kan også være et
virkemiddel.

Digitale opplæringsplaner

For å møte organisasjonens behov for kompetanse, ble det også i fjor arbeidet for å forenkle og forbedre den systematiske
planleggingen, gjennomføringen og dokumentasjonen av gjennomført kompetanseutvikling i organisasjonen. Digitale
opplæringsplaner som er en del av Kompetanse- og medarbeiderutviklingsmodulen i Lønns- og personalssystemet (LØP), er
her et viktig verktøy.

Oppbyggingen av de digitale opplæringsplanene gjennomføres av HR i samarbeid med fagavdelinger og representanter fra
virksomheter. Planene kan blant annet inkludere e-læring, praksisoppgaver, kurs, tester og tildeling av fullmakt. I den
digitale løsningen er det også dokumentasjon av gjennomført opplæring som kan være nyttig for den enkelte medarbeider,
og for kommunen samlet i ulike sammenhenger (f.eks. i forbindelse med tilsyn). I løpet av året er det tildelt over 1100
digitale nye opplæringsplaner til ansatte i ulike virksomheter i kommunen. Totalt er det tildelt 2748 digitale
opplæringsplaner.

Opplæringsplan som gir fullmakt for legemiddelhåndtering har vært i bruk i flere år, og det er tildelt totalt 2273 planer til
ansatte i ulike virksomheter per desember 2017. Digital opplæringsplan for basiskompetanse Stavangerbarnehagen er nå
tildelt 400 ansatte.

I 2017 er det utviklet digital opplæringsplan for basiskompetanse i sykehjemmene, hvor ulike kompetansekrav – både
lovkrav og krav spesielt for Stavanger kommune – er spesifisert. Den ble testet ut på en gruppe ansatte i desember 2017,
og man forventer at denne gjøres tilgjengelig for alle ansatte i sykehjem tidlig vår 2018.

SK Læring, kommunens kurssystem og digitale læringsarena, publiserte totalt 230 kurs i 2017, mot 184 året før. Flere av
kursene er også åpne for ansatte i kommunale foretak, i Rennesøy og Finnøy kommune, private barnehager og sykehjem.
SK Læring er integrert med kommunens lønns- og personalsystem og Kompetanse- og medarbeiderutviklingsmodulen.

SK Læring er en del av KS Læring, hvor deling av kompetanse på tvers av kommunegrenser er et mål. Ansatte i Stavanger
kommune har gjennom KS Læring tilgang til alle e-læringskurs som ligger tilgjengelig fra kommuner i hele landet.

Eksamensforberedende kurs for ufaglærte assistenter i barnehage og SFO

Opplæringskontoret har i 2017 gjennomført eksamensforberedende kurs for 50 ufaglærte assistenter i
Stavangerbarnehagen, SFO og private barnehager. Målet har vært at assistentene skal kunne ta fagbrev som barne- og
ungdomsarbeidere. Opplæringen finansieres gjennom midler fra fylkesmannen i Rogaland.

Kommune gir også, i regi av Johannes Læringssenter, et tilbud om norskopplæring for ansatte som ikke har norsk som
morsmål. I løpet av året har til sammen 62 personer deltatt.

Bachelorgrad-stipend

I løpet av året sluttførte ni medarbeidere, som tidligere har mottatt stipend, sin utdannelse. Kommunen har nå fått seks
nye barnehagelærere, to sykepleiere og en vernepleier. 
13 nye er tildelt stipend for å gjennomføre studier som barnehagelærer (5), sykepleier (3) og vernepleier (5).

Per 31. desember 2017 har kommunen 29 ansatte i bachelorgradsstipend-ordningen, herav 14 medarbeidere innenfor
barnehagelærerområdet, 6 innen sykepleierfaget og 9 innen vernepleie.

Stipend for e�er- og videreutdanning

20 ansatte er blitt tildelt stipend. Totalt er det utbetalt kr 347 400 i stipend for etter- og videre utdanning i 2017.

Kompetansedelingsdagen 2017
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Kompetansedelingsdagen er det arrangementet som samler flest medarbeidere samtidig og ble i 2017 arrangert for 14. år
på rad.

Fjorårets tittel var Nye Stavanger» og hadde følgende undertemaer:

Omstilling og utvikling – handlekraft gjennom kompetansebygging

Digitalisering – bruke tilgjengelig digital teknologi til å fornye, forenkle og
forbedre tjenester og prosesser

Innbyggerinvolvering – økt involvering, medvirkning og samarbeid

Kompetansedelingsdagen ble svært godt mottatt, og arrangementet har aldri tidligere
samlet så mange medarbeidere i Kuppelhallen (980 påmeldte deltakere). I år deltok også
representanter fra Finnøy og Rennesøy kommuner.

 

Medarbeiderundersøkelsen 2017

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i perioden 24. januar – 7. februar 2017, med
en svarprosent på 73. Hovedresultatene viser at jobbengasjementet og arbeidsgleden
fortsatt er stor i Stavanger kommune og på samme nivå som i 2015.

I følge hovedresultatene er den største styrken i Stavanger kommune at de ansatte opplever jobben sin som meningsfylt,
og at de har et godt arbeidsmiljø. Ansatte opplever også at de har gode muligheter til å ta i bruk sin kompetanse.
Medarbeiderundersøkelsen viser at det bør jobbes med ulike faktorer, blant annet forhold som handler om
konflikthåndtering og muligheter for faglig og personlig utvikling.

Forskning og utvikling
Kunnskapsbasert praksis (http://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis)handler om å ta faglige avgjørelser basert på forsknings- og
erfaringsbasert kunnskap – og brukernes/tjenestemottakernes ønsker og behov. Det er et uttalt behov for mer
forskningsbasert kunnskap om kommunale tjenester, særlig kunnskap innenfor helse og velferd som kan bidra inn i det
kontinuerlige omstillings- og utviklingsarbeidet. Kunnskapsbasert praksis betyr å anvende kunnskap i sammen med
handling. Denne koblingen er viktig for å gi retning til arbeidet.

I løpet av 2017 har kommunen inngått avtale om å delta i eller samarbeide om flere nye forskningsprosjekter.

1 FORkommune

Gjennom Forskningsrådets nye programområde FORKOMMUNE er det avsatt midler for å stimulere til forskning i
kommunen, og der kommunen er en aktiv part.

Stavanger kommune har sammen med forskningsinstitusjoner og andre partnere arbeidet med å utvikle to
forskningssøknader:

Sammen med forskningsinstitusjonen NORCE  ønsker kommunen å følge Smartbyen Stavanger. Forskningsprosjektet
problemstilling er å se på hvilke utfordringer møter nettverket som organiseringsform økonomisk, sosialt, og politisk;
og hvilken effekt har graden av nettverksorganisering på innovasjonsprosessene. Kommunen er prosjekteier og NORCE
har prosjektlederansvaret.

Stavanger kommune har deltatt i et forprosjekt sammen med Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim. NIFU er
prosjektleder. Prosjektet søker midler til å se på nye modeller for samarbeid om FOU og innovasjon i
kommunesektoren. Hovedprosjekt søknaden har overordnet målsetting å bidra til å a) koble norske kommuner
sammen i form av systematisert kunnskapsmessig arbeidsdeling og b) gjøre norske kommuner i stand til å nyttiggjøre
seg og koble seg opp mot den nasjonale og internasjonale kunnskapsfronten.

Det ble tildelt kr 600000 fra Norsk forskningsråd for å utarbeide søknadene. Arbeidet startet opp høsten 2017, med frist
for levering i februar 2018.
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2. Program for storbyre�et forskning

Storbyene Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim samarbeider med KS om forsknings- og utviklingsprosjekter
som er særlig relevante for storbyene. Programmet finansierer forskning og utvikling (FoU) basert på ideer fra byene eller
programstyret. I 2017 ble fire nye forskningsprosjekter igangsatt og hvor Stavanger kommune er deltaker og / eller
prosjektførende by.

Finansielle måltall og handlingsregler for økonomistyring i storbykommunene. Formålet med prosjektet er å få fram
ny og relevant informasjon, analysere og anbefale storbykommunene hvordan deres lokale finansielle mål og
handlingsregler kan innrettes for å bidra til en økonomistyring som sikrer balanse over tid, en best mulig og stabil
tjenesteproduksjon, formuesbevaring og samtidig håndterer den økonomiske usikkerheten som kommunene erfarer
så vel i sin bykasse som i kommunekonsernet over tid. Prosjektet skal primært handle om strategiske økonomiske
styringsparametre innen bystyrets myndighetsområde. Funnene skal gi grunnlag for dialog både lokalt og sentralt om
videre utvikling innen fagfeltet. Prosjektførende by: Stavanger kommune

Digitalisering og konsekvenser for storbykommuners arbeidsprosesser og ressursplanlegging. I dette prosjektet skal
en studere konsekvenser av automatisering av arbeidsprosesser. Forsknings- og utviklingsprosjektet skal gi
kunnskapsgrunnlag for strategisk planlegging av kommunale tjenester og organisering, kompetanseplanlegging,
lokalisering av kommunale arbeidsplasser, rekruttering, ledelses- og organisasjonsutvikling. Det skal utarbeides en
rapport som kan være grunnlag for formidling og bruk av de fem storbyene. Prosjektførende by: Kristiansand
kommune

Storbyenes samfunnsplanlegging. Struktur, system og oversikt i planarbeid og plandokumenter.Formålet med
prosjektet er å bidra med et grunnlag for god planpraksis som styrker politisk og økonomisk styringsevne og
gjennomføringskraft, herunder koblingen mellom kommuneplanen, økonomiplan med handlingsdel og andre planer,
strategier, meldinger mv. som brukes i byene. Prosjektførende by: Oslo kommune

Internkontroll. Prosjektet skal gi overblikk over og innsikt i hvordan storbyene arbeider med internkontroll, hvilke krav
som stilles til storbyenes internkontroll, hva som er driverne bak disse kravene samt hvilke utfordringer og muligheter
storbykommunene står overfor i arbeidet med internkontrollen. Gjennom forskning skal prosjektet fremstille et
storbyrelevant kunnskapsgrunnlag til anvendelse ved videreutvikling og implementering av en hensiktsmessig
internkontroll i storbykommunene. Prosjektet handler om byrådets/rådmannens ansvar for betryggende kontroll.
Forskningen skal legge til rette for erfaringsdeling og gi eksempler på god praksis som er anvendbar for storbyene.
Prosjektførende by: Bergen

3. Horizon 2020

Levekår har i 2017 innledet et forskningssamarbeid med Nofima om «NutITme prosjektsøknad» H2020. Prosjektet skal ha
varighet på 36 måneder og det inngår 21 Europeiske partnere. Det overordnete mål med prosjektet NutITme er å veilede
forbrukere til å ta riktige individuelle ernæringsmessige valg. Basert på utvalgte enkeltstudier skal det lages en elektronisk
kunnskapsplattform der forbrukeren i forskjellige faser i livet skal få informasjon om egne ernæringsmessige behov, og bli
stimulert til å ta riktige valg.

4.Levekår, IKART – en ny rehabiliteringsmodell

IKART ble innvilget kvalifiseringsstøtte på kr 500 000 i desember 2017, for å planlegge et større FOU prosjekt for å se på
hvordan en kan måle resultat av IKART.

IKART er et tverrfaglig rehabiliteringsteam med spesialisert kompetanse og som bistår alle de 18 kommunene i Helse
Stavanger sitt nedslagsfelt. Teamet jobber klinisk sammen med bostedskommunenes fagpersoner for å opprettholde
intensitet i rehabiliteringen, øke kompetanse og sørger for sømløse overganger mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten. I løpet av 2017 er det utarbeidet en ny modell for et tverrfaglig interkommunalt ambulant team i
krysningen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten (IKART).

4.3.4 Årsverksendringer

I Stavanger kommune, eksklusiv foretakene, var det per 31. desember 2017 totalt 9 374 ansatte fordelt på 7 738 årsverk. Det
inkluderer fast ansatte, vikarer, lærlinger (171) og ansatte i lønnet permisjon (258 personer). I tillegg kommer ansatte på
timelønn (ekstrahjelp/ringevikarer) og innleie av vikarer fra vikarbyrå.

I 2017 har det vært en økning på 123 årsverk (1,6 prosent) sammenlignet med 2016. Årsverk timelønn holder seg stabilt,
mens det har vært en økning i bruk av vikarer, se figur 4.4 og 4.5.  Økningen i årsverk gjelder hovedsakelig innenfor skole og
lærlinger.
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Figur 4.1 viser utvikling i antall ansatte og årsverk fra 2011-2017.

Figur 4.1 Utvikling i antall ansatte og årsverk fra 2011-2017.

Ny hovedmodell har medført omorganiseringer og opprettelse av nye tjenesteområder. De fleste endringene trådte ikke i
kraft før 1. januar 2018. Den gamle organisasjonsmodellen ligger derfor til grunn for årsrapporten for 2017. Den eneste
endringen som er tatt med her er Innbygger- og samfunnskontakt, som ble opprettet som nytt tjenesteområde fra og med
1. november 2017. Næring, Kommunikasjon, Smartby, Politisk sekretariat, Servicetorget og Kultur inngår i det nye området
som består av totalt 56 årsverk.

Tabell 4.2 viser årsverk fordelt på tjenesteområder og endringene fra 2016 til 2017.

Antall ansatte Antall årsverk

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Ansa�e på fast lønn per 31. desember
Antall

ansa�e
2016

Årsverk
2016

Antall
ansa�e

2017

Årsverk
2017

Fast ansatte 8 242 6 634 8 269 6 702

Vikarer/midlertidige ansatte 1 267 839 1 235 866

Lærlinger 143 142 171 170

Sum Stavanger kommune* 9 324 7 615 9 374 7 738

Av total sum utgjør ansatte i lønnet permisjon 304 274 258 226

*        

* Total sum av antall ansatte er ikke det samme som summen av faste/vikarer/midlertidige og
lærlinger. Det skyldes at en ansatt f.eks. kan ha 50 prosent fast stilling og 50 prosent stilling som
vikar. Denne ansatte vil da bli telt to ganger, både som fast og vikarer/midlertidige, men kun én gang i
summen.

       

Tabell 4.1 Antall ansatte i 2016 og 2017 i ulike stillingsgrupper og i lønnet permisjon. 

Tjenesteområde Årsverk
31.12.2016

Årsverk
31.12.2017

Endring i
årsverk 

2016-2017

Endring i
prosent 

2016-2017

Rådmann med stab og støtte* 304 274 -30 -9,8

Bymiljø og utbygging 210 212 2 1,0

Kultur og byutvikling* 100 89 -11 -11,1
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Oppvekst og levekår har hatt en netto økning på 76 årsverk sammenlignet med 31. desember 2016. Dette utgjør en
prosentvis økning på 1,1 prosent. Det er endringer innenfor flere områder, men den største netto økningen er innenfor skole.

I november 2016 ble det innført ansettelsesstopp for faste stillinger i barnehagene. Dette skyldtes planlagt
neddimensjonering av antall barnehageplasser. I 2017 var det ved årets slutt totalt 15 færre årsverk på barnehageområdet.

Skoleområdet har en økning på 4 %. Satsing på ekstra lærertetthet på 1.-4. trinn har tilført skolene ca. 40 nye årsverk, den
øvrige økningen omhandler flere barn i skole-fritidsordningen, enkeltstillinger og ulike typer vikariater.

Barn og unge har økt med totalt 6 årsverk. Det er store forskjeller innenfor området. EMbo har redusert med 17,6 årsverk
fordi det kom færre mindreårige flyktninger enn antatt, mens det har vært en økning av årsverk i helsestasjon og
skolehelsetjenesten samt barnevernstjenesten.

Innenfor Levekårsområdet har hjemmebaserte tjenester i løpet av 2017 hatt en reduksjon på 28,8 årsverk. Dette skyldes
blant annet tilpasning til gjeldende driftsrammer og reduksjon i bestilte tjenester.

Se kapittel 9 (http://arsrapport2017.stavanger.kommune.no/9-brukerundersokelser-og-statistikk/9-2-statistikk/9-2-4-personal-og-organisasjon/) for mer informasjon.

Innleie fra vikarbyrå i perioden 2014-2017

Behovet for ekstra arbeidskraft dekkes gjennom ekstra timer fra ansatte i reduserte stillinger, ringevikarer, bruk av overtid
eller innleie fra vikarbyråer. Det er hjemmebaserte tjenester, sykehjem, skole og barnehage som i hovedsak bruker
vikarbyråer. Det kan være en sammenheng mellom korttidssykefravær og bruk av vikarer fra vikarbyrå.

Tjenesteområde Årsverk
31.12.2016

Årsverk
31.12.2017

Endring i
årsverk 

2016-2017

Endring i
prosent 

2016-2017

Innbygger- og samfunnskontakt **   56 56  

Annet (lærlinger utgjør 142 årsverk i 2016 og 170 i 2017) 161 189 28 17,7

Oppvekst og levekår 6 841 6 917 76 1,1

Stavanger kommune samlet 7 615 7 738 123 1,6

*        

* Næring, Smartby, Politisk sekretariat, Kommunikasjon, Kultur og Servicetorg er
organisert i Innbygger- og samfunnskontakt.        

**Innbygger- og samfunnskontakt ble opprettet 1.11.2017.        

Tabell 4.2 Antall årsverk pr. tjenesteområde og endringer fra 2016 til 2017 

Virksomhetsområde Årsverk 
31.12.2016

Årsverk 
31.12.2017

Endring i
årsverk  

2016-
2017

Endring i
prosent  

2016-2017

Barnehage 1 397 1 382 -15 -1

Skole 2 314 2 418 104 4

Barn og unge 418 424 6 1

Levekår 2 547 2 543 -4 0

Samfunnsmedisin 70 69 -1 -2

Stab oppvekst og levekår * 95 81 -14 -15

*        

* Oppvekst og levekårsservice ble avviklet i 2017 og fordelt på Kemneren, Servicetorget og
stabene i Oppvekst og levekår        

Tabell 4.3 Antall årsverk pr. virksomhetsområde 
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Totalt har det vært 10,8 prosent økning i utgifter ved innleie av vikarer. Det er barnehagene som står for denne økningen. I
løpet av 2016 og 2017 har det vært en markant nedgang i innleie av vikarer fra vikarbyråer til hjemmebaserte tjenester og
sykehjem sammenlignet med tidligere år. I 2016 var også bofellesskapene inkludert i statistikken, men de utgjør nå kun en
liten del av innleiestatistikken.

Figur 4.2 Innleie fra vikarbyrå 2014 – 2017. Tall i kroner

Timelønnede årsverk 2015-2017

Figur 4.3 Timelønnede årsverk, inkludert overtid

Stavanger kommune bruker ca. 500 årsverk til ekstrahjelp og ringevikarer (kun timelønnede) i forbindelse med
korttidsfravær (sykefravær, velferdspermisjon, sykt barn o.l.), overtid og ferieavvikling. Grafen viser en naturlig økning i
sommermånedene på grunn av ferieavvikling. Totalt har det vært en økning på 1,3 prosent sammenlignet med 2016.

Heltid/deltid

Stavanger kommune arbeider for en heltidskultur og har som mål at 80 prosent av alle ansatte skal ha 80 prosent stilling
eller mer. I 2017 har 72 prosent av alle ansatte en stillingsstørrelse på 80 prosent eller mer. Dette er 1 prosentpoeng økning

2014 2015 2016 2017

Hjemmebaserte
tjenester

Sykehjem Skole Barnehage Sum
0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

2015 2016 2017

Jan Feb Mars Apr Mai Jun Juli Aug Sep Okt Nov Des
300

400

500

600

700

800

74



sammenlignet med 2016. Det er en større andel menn enn kvinner som har 100 prosent stilling. I 2017 gjelder det for 66
prosent av mennene og 60 prosent av kvinnene. Blant kvinner er det en økning på 3 prosentpoeng sammenlignet med 2016.

Figur 4.4 Fordeling av stillingsstørrelse 2017

Innenfor tjeneste- og stab/støtteområdene oppfyller skole-, barnehage-, og stab/støtte-områdene målkravet.  I
tjenesteområdet barn og unge har 73 prosent av ansatte 80 % stilling eller mer. Innenfor levekår er det 54,4 prosent. I
turnusvirksomhetene er det flere som går i delte stillinger. I tillegg er det også fast ansatte som kun går i helge-stillinger.
Helge-stillinger er små stillingsbrøker som brukes i turnusordninger. Stillingene er som regel besatt av studenter, for
eksempel sykepleier-/vernepleier/andre studenter.

4.3.5 Sykefravær

Stavanger kommune hadde i 2017 et samlet sykefravær på 8,2 prosent. Dette er en økning på 0,6 prosentpoeng fra 2016, og
det høyeste sykefraværet i perioden 2011-2017. Økningen omfatter både korttidsfravær og langtidsfravær. Sykefraværet er
2,2 prosentpoeng over kommunens samlede måltall på 6 prosent.

Sykefraværet har variert fra år til år med 6,9 prosent som det laveste og 8,2 prosent som det høyeste. Det er også klare
sesongmessige variasjoner i sykefraværet – sykefraværet er tradisjonelt sett høyere i første kvartal sammenlignet med
resten av året, med en tydelig nedgang rundt sommermånedene.
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Figur 4.5 Sykefravær Stavanger kommune 2011-2017

Til sammenligning er økningen i sykefraværet for Stavanger kommune på samme nivå som økningen i sykefravær for
kommunene og fylkeskommunene samlet. Her steg også sykefraværet svakt med om lag 0,6 prosentpoeng (Kilde: KS).
Stavanger kommunes sykefravær over tid ligger godt under kommunene samlet, som har et sykefravær mellom 9 og 10
prosent.

Sykefraværet for 2017 i kommuner i ASSS*- nettverket varierer mellom 7,5 prosent til 10,1 prosent mellom storbyene. Syv av
ti kommuner har redusert sykefraværet i 2017 sammenlignet med året før, mens Stavanger kommune har et økt sykefravær.
Drammen, Bærum, Kristiansand, Oslo og Sandnes kommune har et lavere sykefravær enn Stavanger i 2017.

Figur 4.6 Sykefravær i ASSS kommunene*

*Nettverk for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner (ASSS) sammenligner sykefravær.

Langtidsfraværet i 2017 varierer mellom 4,2 prosent i august og 6,1 prosent i desember. Korttidsfraværet varierer mellom 2,0
prosent i juli måned og 3,7 prosent i januar. Korttidsfravær er egenmeldt og legemeldt fravær innenfor arbeidsgiverperioden
(1-16 dager). Langtidsfravær er fravær fra 17. dag.
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Figur 4.7 - korttidsfravær og langtidsfravær Stavanger kommune pr måned i 2016 og 2017.

I 2017 har det vært en økning i sykefraværet i alle tjeneste- og virksomhetsområder, unntatt Bymiljø og utbygging og
Økonomi. Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike virksomhetene innenfor tjenesteområdene, og det kan være
store forskjeller innad i en virksomhet.

Videre beskrives utviklingen i noen av de største tjenesteområdene innenfor oppvekst og levekår.

Barnehage

De kommunale barnehagene har hatt en økning i sitt sykefravær på 0,7 prosentpoeng og har i 2017 et samlet sykefravær på
10,1 prosent. Måltallet er 7,5 prosent, og i 2017 var 14 av 54 barnehager innenfor måltallet. I 2016 var 28 barnehager innenfor
måltallet. Det er langtidsfraværet som øker mest. Det er viktig å merke seg at det er store ulikheter i barnehagenes
sykefravær, fra 6 prosent til 20 prosent.

Skole

Grunnskolene hadde i 2017 et sykefravær på 6,6 prosent. Dette er en økning på 0,6 prosentpoeng sammenlignet med 2016.
Det er langtidsfraværet som øker mest. I 2017 er det 16 av 43 skoler som har et sykefravær innenfor måltallet.

Syke- og aldershjemmene

Syke- og aldershjemmene har i 2017 et sykefravær på 9,6 prosent – en økning på 1,4 prosentpoeng sammenlignet med
2016. I 2017 var det 4 av 11 virksomheter som hadde et sykefravær innenfor måltallet på 7,5 prosent. Sykefraværet varierer
mellom 6 og 13 prosent.

Hjemmebaserte tjenester og Bo og aktivitet

Hjemmebaserte tjenester har et sykefravær på 11 prosent, en økning på 1,3 prosent sammenlignet med 2016. Bo og aktivitet
(bofellesskapene) har et sykefravær på 9,7 prosent i 2017.

Tallene er ikke lett å sammenligne, da bofellesskapene ble skilt ut i egne virksomheter, og hjemmebaserte tjenester ble
slått sammen fra 6 til 4 virksomheter i 2017.

Andre tjenesteområder

Også i de andre tjenesteområdene har sykefraværet økt. Økningen er på 0,7 prosentpoeng hos Kultur og byutvikling, men
ligger fremdeles under måltallet på 4,5 prosent. Personal og organisasjon har en økning i sykefravær på 0,8 prosentpoeng –
2,5 prosentpoeng over måltallet.

Barn og unge (EMbo, barnevern, helsestasjon og skolehelsetjenester og Ungdom og fritid) hadde i 2017 et sykefravær på 8,4
prosent. Dette er en økning på 0,9 prosentpoeng fra 2016.
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Lærlingene har hatt et høyt sykefravær over tid, og sykefraværet i 2017 var på 9,5 prosent. Det er 1,1 prosentpoeng høyere
enn i 2016. Fra 2016 til 2017 er det en økning i langtidsfraværet, det er likevel korttidsfraværet som er høyest.

Innhenting av sykefraværsdata er i 2017 automatisert gjennom bruk av ulike digitale løsninger (MinTid og Notus
turnussystem). Dette kan bety mer oppdatert fraværsstatistikk, spesielt innenfor korttidsfraværet.

Kommunens tilretteleggingspolicy og rutine for omplassering ved helseutfordringer er revidert. Tilretteleggingspolicyen
beskriver ønsket praksis for tilrettelegging ved helseutfordringer og brukes systematisk i opplæring, støtte og oppfølging av
sykefravær. Det er også utviklet et støtteverktøy til hjelp med systematisk sykefraværsarbeid for HMS-gruppene.

Ledere har et ansvar for å følge opp den enkelte sykemeldte, men også et ansvar for å arbeide systematisk for å nå målet
om et sykefravær som er innenfor målkravet. For å lykkes med dette kreves det involvering og medvirkning.
Arbeidsmiljøutvalgene og HMS-gruppene er sentrale medvirkningsarenaer for sykefraværsarbeid i henholdsvis
tjenesteområdet og den enkelte virksomheten.

Kommunalstyret for administrasjon vedtok ved utgangen av året handlingsplan for HMS og arbeidsmiljø (sak 47/17
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/411446?agendaItemId=212073)), hvor en del av denne planen er å utarbeide en handlingsplan
med tydelige satsingsområder for å redusere sykefraværet. Arbeidet vil starte opp i 1. tertial 2018. Tjenesteområder og
grupper av ansatte som har særlige utfordringer med sykefravær, skal identifiseres for nærmere oppfølging.
Kunnskapsbaserte tiltak som har betydning for arbeidet og tjenesteproduksjonen, skal følges opp over tid og evalueres. For
å lykkes med gode tiltak skal arbeidsgiver analysere samlede årsaksforhold og måle effekten av tiltak. Det skal i fremtiden
rapporteres på disse innsatsområdene. I forbindelse med dette arbeidet vil det også være aktuelt å innhente erfaringer fra
Rennesøy kommune som gjennom målrettede tiltak har lykkes med å redusere sykefraværet.

4.3.6 Internkontroll

  Mål per
år 2016 2017 Endring 2016-

2017

Stavanger kommune 6 7.6 8.2 0.6

Personal og organisasjon 4.5 6.2 7 0.8

Økonomi 4.5 6.7 5.7 -1

Bymiljø og utbygging 4.5 6.2 5.6 -0.6

Kultur og byutvikling 4.5 3.6 4.3 0.7

Oppvekst og Levekår 6 7.8 8.4 0.6

Lærlinger 7.5 8.4 9.5 1.1

Utvalgte virksomhetsområder Oppvekst og Levekår        

Kommunale barnehager 7.5 9.4 10.1 0.7

Grunnskoler 6 6 6.6 0.6

Barn og unge 7.5 7.5 8.4 0.9

Bo og aktivitet (bofellesskapene) 7.5   9.7 0

Hjemmebaserte tjenester** 7.5 9.7 11 1.3

Levekår bydekkende 7.5 7.9 8.5 0.6

Syke- og aldershjem 7.5 8.2 9.6 1.4

*        

*Tabellen er ikke oppdatert med betegnelser på tjeneste- og stab/støtteområder etter ny
hovedmodell 1.1.2018.        

**I 2016 var Bo og aktivitet en del av Hjemmebaserte tjenester.        

Tabell 4.4 Sykefravær, tjenesteområder, stab/støtte og utvalgte områder innen Oppvekst og Levekår. 
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Sektorovergripende internkontroll

Internkontroll inngår i kommunens samlede virksomhetsstyring. Internkontrollen skal tilrettelegge for målrettet og effektiv
drift, pålitelig rapportering, etterlevelse av lover og regler samt læring og forbedring av rutiner og kvalitet i tjenestene.
Prosjektet Videreutvikling av system for sektorovergripende internkontroll har utarbeidet tiltak for å videreutvikle
internkontrollen i Stavanger kommune. Prosjektrapporten, med retningslinjer for internkontrollarbeidet som tar
utgangspunkt i COSO-rammeverket for evaluering og utvikling av internkontroll, ble lagt frem for kontrollutvalget mot
slutten av 2017 og deretter sendt videre til bystyret i januar 2018.

De mest sentrale oppgavene som vil utføres i tilknytning til anbefalte tiltak fra prosjektrapporten, er å fastsette et
regelverk for internkontroll for å skape en felles forståelse for hva sektorovergripende internkontroll er og hvordan
internkontrollen skal utøves. Regelverket vil omfatte mål og myndighetskrav, samt omtale av kontrollmiljø, risikovurderinger,
kontrollaktiviteter, informasjon, kommunikasjon og oppfølgingsaktiviteter. Videre skal den administrative styringsmodellen
justeres slik at det blir tydeligere at internkontroll inngår i lederes ansvar. Dette innebærer at internkontrolloppgavene skal
inn i årshjulet for planer og strategier.

Rødt flagg

Rødt flagg-gruppen ble etablert 2014, og har hatt som oppgave å vurdere indikasjoner på avvik gjennom systematiske
kontroller av regnskapet. Rødt-flagg gruppen, som har bestått av representanter fra Sk-regnskap, Budsjett og
økonomistyring, Innkjøp og Strategi og analyse, vil legges ned i sin nåværende form. Arbeidet med tverrfaglig gjennomgang
av mulige avvik videreføres i jevnlige arbeidsmøter mellom Regnskap og lønn, Budsjett og økonomistyring og Innkjøp.

HMS internkontroll

Arbeidet med internkontroll og gode tilrettelagte systemer for HMS fortsetter. En fireårig handlingsplan for prioriterte
satsinger innen HMS og arbeidsmiljø ble utarbeidet i 2017. Arbeidet med følgende satsinger har startet opp og skal
videreføres: implementering av nye retningslinjer for hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU), arbeidsmiljøutvalgene (AMU) og
HMS-grupper, forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler og styrket innsats nærvær/sykefravær, arbeidsmiljø
og IA.

Nye retningslinjer for HAMU, AMU og HMS-grupper er tatt inn i ulike kompetansehevende tiltak for ledere, verneombud og
tillitsvalgte i 2017. Arbeidet med implementering av retningslinjer skal videreføres.

I enkelte tjenesteområder er det høyere risiko for vold og trusler mot ansatte. Skjerpede krav i forskrifter fra 1. januar 2017
innebærer at alle tjenesteområder/virksomheter skal iverksette nødvendige tiltak for å forebygge og håndtere vold og
trusler. Tiltakene skal være tilpasset utfordringene på den enkelte arbeidsplassen. Planlegging av arbeidet, opplæring og
informasjon, utforming av arbeidslokaler, risikovurdering, tiltak og oppfølging skal ivaretas. Arbeidet med gjennomgang og
forbedring av system for risikovurdering og kompetansehevende tiltak er startet opp og skal videreføres i 2018.

Kommunens samlede opplæring innen HMS og arbeidsmiljø for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg er
gjennomgått og forbedret. Det gis fortløpende bistand og opplæring til både virksomhetsledere, verneombud, tillitsvalgte og
personalgrupper. Konkret opplæring i konflikthåndtering, mobbing og trakassering, varslings- og meldekultur og forebygging
og håndtering av vold og trusler er gjennomført i 2017.

For å ivareta arbeidsmiljøet på en god og effektiv måte, jobbes det med kulturen for å melde avvik og varsle om
kritikkverdige forhold. Det er utarbeidet egne støtteverktøy til HMS-gruppene. Å legge til rette for at alle ansatte enkelt og
umiddelbart kan melde fra om forslag til forbedringer og uønskede hendelser fører til forbedring og læring i organisasjonen.

I 2017 startet arbeidet med å få på plass et avviks- og forbedringssystem som er mer brukervennlig og intuitivt. For å sikre
god involvering fra brukerne av slike system ble det gjennomført både kartlegging i virksomheter, og medvirkningsprosesser
med ansattes representanter. Mangler i dagens system og muligheter i andre systemer er nå identifisert, og prosessen med
anskaffelse av et nytt system skal sluttføres innen sommeren 2018. Arbeid med implementering av et mer effektivt avviks-
og forbedringssystem skal etter planen starte høsten 2018.

Det er totalt rapportert inn 7 002  avvik i avviks- og forbedringssystemet Synergi i 2017. Til sammenligning var det
rapportert 5 744 avvik i 2016. Økning i antall rapporterte avvik er på 22 % sammenlignet med 2016. Generelt er det en
økning av registrerte avvik i Stavanger kommune i løpet av de siste 5 årene. Dette betyr nødvendigvis ikke en økning i antall
avvik i organisasjonen, men snarere en utvikling mot en ønsket kultur for å bruke avvik til læring og forbedring i
organisasjonen. Ledere har ansvar for å saksbehandle alle rapporterte avvik. 70 % av innrapporterte avvik i 2017 er
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saksbehandlet og avsluttet. Tallet er ikke endelig, da det fortsatt er avvik fra 2017 som er under behandling. Til
sammenlikning var 78 % av avvikene saksbehandlet og avsluttet i 2016.
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5 Oppvekst og levekår

Innenfor oppvekst og levekår har tidlig innsats, kompenserende tiltak og målrettede satsinger vært
sentrale grep for å tilpasse seg demografiske endringer og redusert økonomisk handlingsrom.
Dimensjonering, omstilling og tilpasning av aktivitetsnivået har vært prioritert på barnehageområdet.
Satsingen på ekstra lærertetthet i skolen er videreført. Omstillingsprosjektet Leve HELE LIVET er
styrket ytterligere gjennom økt bruk av velferdsteknologi og av tiltak og tjenester som bidrar til
selvstendighet og mestring.

5.1 Innledning

5.2 Barnehage

5.3 Skole

5.4 Barn og unge

5.5 Levekår

5.6 Samfunnsmedisin

5.1 Innledning

Bedre oppvekstvilkår

Barnehage og skole er viktige arenaer for inkludering, og for å motvirke at fattigdom og sosiale
ulikheter går i arv. Barn med annet morsmål enn norsk, deltar i mindre utstrekning enn norskspråklige
barn i barnehage og SFO. Gjennom oppfølging av tiltaksplanen Barn vil være med! har Stavanger
kommune iverksatt en rekke kompenserende tiltak, som skal gi barn i en vanskelig livssituasjon bedre
muligheter til å delta og bidra i fellesskapet på lik linje med andre barn. Tiltakene skal bidra til å gi
barna en mest mulig forutsigbar bosituasjon, anledning til å gå i barnehage og på SFO, støtte i
skolearbeidet og mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Økt bose�ing og integrering

Skiftningene i asyl- og flyktningsituasjonen de siste årene har ført til økt behov for fleksibilitet i
planleggingen av bosettings- og oppfølgingsarbeidet i kommunen. I 2017 bosatte kommunen cirka 280
flyktninger, nesten tre ganger så mange som i årene før tilstrømmingen av asylsøkere.

Gjennom introduksjonsprogrammet fikk 450 personer tilbud om opplæring i norsk og
samfunnskunnskap samt tiltak som forbereder til videre opplæring eller jobb. I 2017 gikk 52 prosent
av dem som avsluttet introduksjonsprogrammet inn i arbeid eller videre utdanning. Et stort antall av
deltakerne har mangelfull utdanning og skolebakgrunn fra hjemlandet fra før. I tider med stramt
arbeidsmarked blir det vanskeligere for personer med begrensende norskkunnskaper og lite

Årsrapport 2017
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utdanning å komme i jobb. Nav-kontorene ble i 2017 styrket med flyktningveiledere for å styrke
arbeidsrettingen i introduksjonsordningen.

Fortsa� økning i sosialhjelpen, men veksten har flatet noe ut

De siste årene har det vært en betydelig vekst i antall sosialhjelpsmottakere i Stavanger.
Langtidsledigheten er fortsatt høy. Veksten i antall mottakere og utgifter ser imidlertid ut til å ha
flatet noe ut. Lovfestet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år ble innført fra 1. januar
2017, og i Stavanger førte dette til en utvidelse av kapasiteten i ulike arbeidstreningstiltak.

Dimensjonering av barnehagekapasiteten

På grunn av fortsatt nedgang i antall innbyggere 0-5 år har dimensjonering, omstilling og tilpasning av
aktivitetsnivået vært prioritert på barnehageområdet. Barnehagebruksplanen er rullert og gjelder for
tidsrommet 2018-2022. Tilpasninger innenfor styrket barnehagetilbud er videreført i 2017.

Kvalitetsutvikling i barnehagene

Revidert Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådte i kraft 1. august 2017. For å
videreutvikle den faglige kvaliteten i tråd med rammeplanen og kvalitetsplanen Stadig bedre, er det
satset på kompetansetiltak overfor alle grupper ansatte. I løpet av 2017 er det utarbeidet strategiplan
mot mobbing i barnehagen og kommunal plan for overgang mellom barnehage og skole/SFO.

Tidlig innsats �ennom økt lærerte. het

Satsingen på ekstra lærertetthet på 1.-4. trinn er videreført i 2017, og har gitt rom for å tilsette over 40
nye lærere i stavangerskolen. Samtidig forskes det på effekten av økt lærertetthet. Stavanger skiller
seg fra de andre storbyene ved at flere elever får spesialundervisning tidlig i skoleløpet. Fortsatt vet
man lite om effekten av spesialundervisningen som settes inn.

Gode faglige resultater og �ennomføring i grunnopplæringen

Kvalitets- og utviklingsmeldingen for stavangerskolen 2017 viser at skolene i Stavanger oppnår gode
resultater. Elevene har høy faglig kompetanse og både elever og foreldre gir uttrykk for høy grad av
tilfredshet med skoletilbudet.

Skolen skal gi barn og unge kompetanse og grunnleggende ferdigheter som gir dem mulighet til å
gjennomføre videregående opplæring og få et arbeid etter endt utdanning. 86,6 % av elevene som
gikk ut av grunnskolen våren 2016, har i løpet av 2017 fullført og bestått første år i videregående
opplæring. Tiltakene Glidelåsen og kombinasjonsklasser er iverksatt for å forebygge frafall.

Fortsa� satsing på Leve HELE LIVET

Arbeidet med nye og endrede tjenester, nye løsninger og andre måter å jobbe på – gjennom satsingen
på Leve HELE LIVET – fortsatte i 2017. Gjennom å understøtte brukernes vilje og evne til å mestre
egen hverdag, utnytte ny velferdsteknologi og etablere nye arbeidsmåter jobber kommunen målrettet
for å redusere behovet for institusjonsplasser.
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Stavanger kommune har gjennomført flere brukerundersøkelser i helse- og omsorgstjenestene på
slutten av 2016 og i 2017. Brukerne er i stor grad fornøyde med tjenestene de får, og med den nye
måten tjenestene leveres på.

Det nye sykehjemmet i Lervig ble ferdigstilt etter planen, og overdratt fra entreprenøren til Stavanger
kommune i juni. Forberedelsene til innflytting i januar 2018 pågikk i hele 2017.

Innovasjonspartnerskap innen helse

Stavanger kommune har inngått avtale med Innovasjon Norge, Direktoratet for forvalting og IKT (Difi)
og Leverandørutviklingsprogrammet om å gjennomføre Norges første innovasjonspartnerskap innen
helseområdet. Innovasjonspartnerskap er en ny, lovregulert anskaffelsesprosedyre som skal legge til
rette for økt nytenking og innovasjon. Tre av fasene i anskaffelsen er gjennomført i 2017: Behovene er
identifisert, det er gjennomført markedsdialog med potensielle leverandører, og konkurransen er lyst
ut og de aktuelle leverandørene prekvalifisert. Tildeling av kontrakt skjer tidlig i 2018. Oppgaven er å
utvikle et produkt, system eller tjeneste som øker aktivisering og egenmestring for personer på
korttidsopphold i sykehjem. Produktet skal kunne følge med brukeren hjem etter endt opphold.

Bedre tjenester i bofellesskap

Bofellesskapene innenfor levekårsområdet ble fra 1. januar 2017 skilt ut fra hjemmebaserte tjenester
og organisert i tre virksomheter. Formålet med ny organisering var å gi et bedre tjenestetilbud til
brukerne. I 2017 er det jobbet med å samkjøre og effektivisere driften, kartlegge behovet for et felles
kompetansegrunnlag og å styrke samarbeidet med andre kommunale tjenesteområder og
spesialisthelsetjenesten. Fra 1. juli 2017 startet Stavanger kommune i tillegg med sentral tildeling av
plassene.

5.2 Barnehage

5.2.1 Barnehage

Opptak og dimensjonering

Kommunen skal sørge for tilstrekkelig antall barnehageplasser til alle barn med lovfestet rett til
barnehageplass.  Alle barn med rett til plass fikk tilbud om en barnehageplass i 2017. På grunn av god
kapasitet var det supplerende opptak gjennom året, slik at også mange barn uten barnehagerett fikk
plass.

I 2016 gikk 89 prosent av alle barn fra 1 til 5 år i Stavanger i barnehage. Andelen var lavere for
minoritetsspråklige barn. Stavanger har også lavere deltakelse i barnehage blant barn med
minoritetsbakgrunn mellom 1 og 5 år enn landet for øvrig. I landet er deltakelsen på 74 prosent, mens
i Stavanger er den 69 prosent. Utviklingen har vært positiv fra 2015, men andelen er fremdeles et
godt stykke fra målkravet på 89 prosent. Tidlig innsats ved å rekruttere minoritetsspråklige barn til
barnehage er videreført i 2017.

Etterspørselen etter barnehageplasser påvirkes av netto utflytting fra kommunen og lavere fødselstall.
Prognosetallene per juni 2017 viser at den betydelige nedgangen i barnetallene fra 2016 fortsetter.
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Samlet sett har Stavanger overkapasitet av barnehageplasser, men i enkelte bydeler er det
underdekning på barnehageplasser. Spesielt i Storhaug og Våland bydel er det underkapasitet, mens
det er størst overkapasitet i deler av Hinna bydel.

Høsten 2017 ble overkapasiteten i Hinna og Hillevåg bydeler redusert med omlag 100 plasser. I
november 2017 vedtok kommunalstyret for oppvekst å avvikle driften av fire kommunale
barnehagebygg. Det utgjør en reduksjon på omlag 150 barnehageplasser fra høsten 2018.

Kvalitets- og kompetanseutvikling

De ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten på det pedagogiske innholdet i barnehagen.
Kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak i tråd med nasjonale og lokale føringer i Stavanger er
videreført i 2017.

Økningen i kompetansemidlene på kr 1,0 mill. i 2017 er brukt til en rekke grunnkurs og
fordypningskurs innen stavangerbarnehagens kvalitetsplattform, pedagogisk utviklingsarbeid og lokal
barnehagelederskole. Kompetansetiltakene rettet mot språkkompetanse, interkulturell kompetanse,
tidlig innsats, tiltak mot mobbing og andre forbyggende tiltak har vært prioritert i 2017.
Implementering av IKT-strategien er videreført. Det ble satset på kompetanseutvikling overfor alle
yrkesgruppene i barnehagen.

Fra 1. august 2017 gjelder ny forskrift til barnehageloven Rammeplan for barnehagens innhold og
oppgaver. Implementering av planen startet opp høsten 2017.

I 2016 -2017 deltok 94 nyansatte og nyutdannede barnehagelærere i systematisk profesjonsveiledning.
I 2017-2018 deltar 70 barnehagelærere i veiledningsordningen.

For barnehageåret 2017-2018 er det tildelt kr1 mill.  fordelt på 9 prosjekter.

Sikker arbeidsflyt og Public Oppvekst

Det tverrfaglige samarbeidet mellom Oppvekst, IT og Sentralarkivet for å forenkle og sikre den
elektroniske arbeidsflyten ble videreført i 2017. Arbeidet er også en del av papirløs saksbehandling og
Smartby-satsingen. Dette samarbeidet videreføres i 2018.

Kvalitetssystem og tilsynssystem

Kommunens kvalitetssystem og tilsynssystem er videreutviklet i 2017.

Det er påbegynt et arbeid med å systematisere nøkkelinformasjon om barnehagene. Hensikten er å få
et samlet og helhetlig bilde av den enkelte barnehages ståsted. Informasjonen skal danne
utgangspunkt for å gi rett støtte og oppfølging til virksomheter som har utfordringer.

Tilsynsmyndigheten har revidert egne systemer og rutiner og tydeliggjort kravene som stilles til
barnehagene, i tråd med ny veileder for tilsynsarbeidet.

Tilsynsmyndighetens arbeid i 2017 har vært oppfølging av hendelser og henvendelser angående
enkeltbarnehager, såkalte hendelsesbaserte tilsyn. I 2017 ble det startet opp hendelsesbasert tilsyn i
fire barnehager.

Styrket barnehagetilbud

84



I løpet av 2017 er satsingen på et likeverdig og inkluderende barnehagetilbud videreført med
oppmerksomhet på å sikre mest mulig effektiv og formålstjenlig drift. Samarbeidet mellom fagstab,
PPT og Ressurssenteret er forsterket. Målet er å se arbeidsprosessene i sammenheng for å
effektivisere tiltakene innen styrket barnehagetilbud.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 2,4 mill. i 2017, av en total budsjettramme på kr 1,0
mrd. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,8.

De kommunale barnehagene hadde et samlet merforbruk på kr 5,6 mill., av en budsjettramme på kr
574 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,8 prosent. 35 kommunale barnehager (60 prosent)
hadde et merforbruk i 2017. Av disse var det 13 barnehager med et merforbruk utover 3 prosent. 23
kommunale barnehager (40 prosent) hadde balanse eller mindreforbruk, og av disse hadde 7
barnehager lavere forbruk enn 97 prosent. Merforbruket i kommunale barnehager har vært økende de
siste årene. Reduksjon i antall barn i barnehagealder i kommunen, gjør at flere barnehager har
utfordringer med overtallighet i ansattgruppen. Dette er hovedårsaken til merforbruket.

Moderasjoner på foreldrebetaling for barns opphold i barnehager ga Stavanger kommune en
mindreinntekt i 2017 på kr 3,6 mill. Dette skyldes i sin helhet moderasjoner knyttet til familiers
inntekt som trolig kan knyttes til høy arbeidsledighet i regionen.

På sentrale kontoer for barnehageområdet er det ubrukte reserver på kr 6,8 mill., som i hovedsak
skyldes at det på høsten 2017 gikk færre barn i barnehage enn forventet.

5.2.2 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

Effektiv utny�else av ressursene

Ressurssenteret har videreført arbeidet med organisatoriske tilpasninger, effektivisering av driften og
satsingen på et robust fagmiljø, for å opprettholde og videreutvikle senterets primærtjenester.

I 2017 var det fortsatt en økning i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Ressurssenteret har også i 2017 jobbet med å redusere og avslutte saker når mål er oppnådd. På den
måten frigjøres ansatte til å gjennomføre nye tiltak.

Ressurssenteret har hatt kontinuerlig internopplæring for å sikre at de ansatte har kompetanse i tråd
med sakkyndig vurdering i de sakene de jobber med.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 3 mill., av en ramme på kr 76,4 mill. Dette utgjør en
forbruksprosent på 104. Dette er i hovedsak et resultat av at aktivitetsnivået på lovpålagte tjenester
var høyere enn forventet i 2017.

5.3 Skole
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5.3.1 Skole og SFO

Arbeid med elevenes skolemiljø

Stavanger kommune har i 2017 fortsatt arbeidet med å skape gode læringsmiljøer. En viktig side ved
dette har vært å følge opp innføringen av nytt lovverk på skolemiljøområdet. Skoleledere og
medlemmer av skolenes driftsstyrer og skolemiljøutvalg har deltatt på kurs om skolemiljø. Stavanger
kommune har også søkt og fått innvilget deltagelse i prosjektet Inkluderende barnehage- og
skolemiljø. Tre skoler er blitt med i et toårig prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet.

Tidlig innsats

Stavanger kommune har også i 2017 fått statlige midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt
lærertetthet på 1.-4. trinn. Fra høsten 2017 finansierer midlene over 40 ekstra lærerårsverk på
småskoletrinnet. Stavanger har samtidig deltatt i den nasjonale følgeforskningen i prosjektet
LÆREEFFEKT. Målet med LÆREEFFEKT er å utvikle kunnskap om effektene av ulike former for økt
lærertetthet i småskolen. 18 skoler har deltatt i delprosjektet 1+1 – smågruppeundervisning i
matematikk på småskoletrinnet. Målet er å undersøke om matematikkundervisning i smågrupper vil gi
elevene bedre tilpasset opplæring og større læringsutbytte. Prosjektet er inne i sitt andre av fire år.

24 elever på 1. og 2. trinn fra 10 skoler har fått særskilt oppfølging gjennom prosjektet Eg vil lære! Her
får risikoutsatte barn systematisk tverrfaglig oppfølging for å forebygge frafall senere i skoleløpet. 

Lærerspesialistordning

7 lærere fra 6 skoler deltar i et toårig prøveprosjekt med lærerspesialistordning i norsk knyttet opp
mot tidlig innsats. Prosjektet er en strategi for å beholde dyktige faglærere i klasserommet, samtidig
som lærerne skal bidra til skolebasert kompetanseutvikling.

Kompetanseheving og kompetanseutvikling

Kompetanseheving og kompetanseutvikling har hatt høy prioritet også i 2017. Stortinget har vedtatt å
stille krav om at alle lærere i grunnskolen som underviser i matematikk, engelsk, norsk, samisk og
norsk tegnspråk, skal ha fordypning i disse fagene. Kommuner og fylkeskommuner har ti år på seg –
fram til 2025 – på å innfri kravene.

66 lærere har gjennomført videreutdanning i blant annet engelsk, norsk, matematikk,
naturfag og spesialpedagogikk gjennom den nasjonale ordningen Kompetanse for kvalitet.

13 lærere har startet videreutdanning for å bli lærerspesialist i norsk eller matematikk.
Studiet går over to år og er et pilotprosjekt. Studiet er planlagt utvidet med 30
studiepoeng til et erfaringsbasert masterstudium.

25 avdelingsledere og lærere startet i januar på 30 studiepoengs videreutdanning i
skoleledelse, «den kommunale rektorskolen». Studiet går over tre semestre og avsluttes til
sommeren 2018.

8 barneskoler deltar i et etterutdanningsopplegg for å bli bedre til å gi elevene gode og
læringsfremmende vurderinger og tilbakemeldinger.
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60 nytilsatte lærere fikk særskilt oppfølging gjennom kommunens eget program for
veiledning av nyutdannede lærere.

37 «nye» lærere på barnetrinnet har deltatt på nettverkssamlinger der de har fått
demonstrert god, praktisk og variert matematikkundervisning. Sammen med skolens
regneveiledere skal de ved hjelp av såkalt «Lesson study» bidra til å spre god, praktisk og
variert matematikkundervisning til resten av skolens lærere i matematikk. Lesson Study er
en metode der lærere i fellesskap planlegger undervisning, observerer hverandre og
sammen reflekterer over gjennomført undervisning for stadig å kunne gjøre undervisningen
bedre.

5 skoler har søkt og fått statlige midler til programmering som valgfag på ungdomstrinnet.

Kunnskapsdepartementet har innført en ny ordning for organisering og finansiering av arbeidet med
kompetanseutvikling i skolen. Utviklingsarbeidet skal nå styres lokalt. I 2017 har Stavanger inngått et
samarbeid med 7 andre kommuner i Rogaland og Universitetet i Stavanger. Sammen har kommunene
og universitetet laget en plan for samarbeidet om kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling i skolene
fram til 2022.

Aktiv skole – daglig lærerstyrt fysisk aktivitet

Ni skoler fra Stavanger har deltatt i forskningsprosjektet Aktiv skole. Samarbeidsprosjektet mellom
Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger (UiS) har til hensikt å skape en mer fysisk aktiv
skolehverdag for å bedre barns læringsmiljø og helse. Lærer bruker fysisk aktivitet som metode i
formidlingen av tradisjonelle teorifag. Forskerne skal se på hvilken effekt dette har, og hvorvidt mer
fysisk aktivitet hver dag vil gi utslag i elevenes faglige prestasjoner. Som forebygging er det ønskelig
at alle skolene i Stavanger øker den fysiske aktiviteten i skolehverdagen.

Forsøksordning med gratis deltidsplass i SFO

Stortinget har bevilget midler til et prøveprosjekt med gratis deltidsplass i SFO, der Stavanger deltar. I
2017 fikk 183 elever gratis 60 % plass i SFO gjennom denne forsøksordningen. Tiltaket skal bidra til
styrket sosial integrering og inkludering, samt stimulere elevenes språkutvikling.

Satsing på elever med stort læringspotensial

En egen satsing på elever med stort læringspotensial er vedtatt i stavangerskolen 2016 – 2019. Lærere
får kompetanseheving gjennom nettverkssamlinger. Det er utviklet et digitalt verktøy som skolene kan
bruke i kartlegging og tilpasning for elevene.

Digital enhet til alle elever på ungdomstrinnet

I løpet av 2017 har alle elever på ungdomstrinnet fått tilgang en digital enhet til bruk i opplæringen.
Alle skolene har gjennomført kompetanseheving i pedagogisk bruk av IKT, slik at det nye
læringsverktøyet kan utnyttes best mulig. Det er også etablert trådløst nettverk ved barneskolene.
Grunnlaget er dermed lagt for å videreføre IKT-satsingen til alle elevene i stavangerskolen.

Ungdomstrinn i utvikling
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Den fireårige nasjonale satsingen på å utvikle og fornye ungdomstrinnet er sluttført i 2017. Alle
ungdomsskolene i Stavanger har nå gjennomgått halvannet år med skolebasert kompetanseutvikling.
Målet med kompetanseutviklingen har vært å øke elevenes motivasjon og mestring, samt gi bedre
læring gjennom mer praktisk og variert undervisning. For at satsingen skal ha effekt over tid, skal
utviklingsarbeidet nå videreføres på den enkelte skole. 

Arbeid mot frafall i videregående opplæring

Forebygging og tidlig innsats står sentralt i Stavanger kommunes arbeid for å sikre at flere elever
gjennomfører videregående opplæring. To grunnskoler i Stavanger deltar i utprøvingen av
driftsmodellen Glidelåsen i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Målet er å hindre frafall ved å
skape en trygg overgang til videregående skole for utsatte elever.

Stavanger kommune har, også i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, etablert et fleksibelt
opplæringstilbud for flerspråklige elever ved Godalen videregående skole. Her får ungdommer med
mangelfull skolebakgrunn og kort botid i Norge, ekstra grunnskoleopplæring, slik at de står sterkere
rustet til å gjennomføre videregående opplæring.

Den kulturelle skolesekken

Det er fortsatt stor oppslutning om Den kulturelle skolesekken (DKS). Gjennomsnittlig fikk hver elev i
stavangerskolen delta på 2,4 kulturarrangementer i regi av DKS Stavanger skoleåret 2016-2017. Totalt
ble det tilbudt 44 produksjoner fordelt på sjangrene dans, film, kulturarv, litteratur, musikk, teater og
visuell kunst.

Ny ressursfordelingsmodell for skolene

Kommunalstyret for oppvekst vedtok like før jul 2017 en ny modell for tildeling av årlige
budsjettmidler til skolene. Modellen tas i bruk fra 1. januar 2018 og skal evalueres etter fire år. Den
nye modellen skal være enklere og mer oversiktlig, skal bidra til å sikre et likeverdig opplæringstilbud
for elevene og skal sikre at alle skolene – uavhengig av skolestørrelse – har økonomisk handlingsrom
til å drive en god skole.

Ny modell for dekning av utgi�er til spesialundervisning i friskoler

Stortinget har vedtatt nye regler om likebehandling av offentlige og private skoler når det gjelder
finansieringen av spesialundervisning. Som resultat av dette er det utarbeidet en ny modell for
tildeling av ressurser til spesialundervisning i friskolene. Modellen er vedtatt av kommunalstyret for
oppvekst og settes i verk fra skoleåret 2018 -2019.

Dri�sstyreordningen er evaluert

Etter vedtak i kommunalstyret for oppvekst ble det våren 2017 foretatt en evaluering av
driftsstyreordningen i stavangerskolen. Evalueringen viste at det gjennomgående er stor tilfredshet
med ordningen som sådan og med måten den praktiseres på. Driftsstyrene vurderes å ha positiv
innflytelse på skolens drift. De bidrar også til å utvikle et godt samarbeid mellom de ulike
grupperingene på skolen. Driftsstyrene oppfattes å bidra til å øke interessen for arbeidet i skolens
rådsorganer.
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Skolebygg

Det har vært en beskjeden vekst i elevtallet i 2017. Utviklingen er imidlertid ulik fra bydel til bydel. I
de bydeler der eksisterende skoler er blitt for små til å håndtere veksten, planlegges det utvidelser
av skolekapasiteten.

Høsten 2017 tok Nylund skole i bruk 4 midlertidige klasserom i Brodd sitt nye klubbhus på Midjord.
Kommunen har anskaffet tomt til kommunale formål i Lervig, og det er utarbeidet en mulighetsstudie
for tomten med blant annet ny treparallellers barneskole med spesialavdeling.

Det har vært arbeidet med å forberede og planlegge ombyggingen av Gautesete skole. Tiltaket er
oppfølging av vedtak fattet ved behandlingen av plan for skolestruktur 2015-2020.

Elevtallet i grunnskolen ventes å synke utover på 2020-tallet. Arbeidet med en ny skolebruksplan er
startet opp. Skolebruksplanen skal bidra til å sikre at investeringer i skolebygg skjer til rett tid, på rett
sted og på en fornuftig måte, og også slik at driftskonsekvensene av nye investeringer ikke blir høyere
enn nødvendig.

Økonomi

Regnskapsresultatet for grunnskolene i Stavanger viser et mindreforbruk på kr 10,9 mill. av en
budsjettramme på kr 1,2 mrd. Dette tilsvarer et forbruk på 99,1 prosent. Åtte skoler hadde et forbruk
på under 97 prosent, mens fire skoler hadde et forbruk på over 103 prosent. Disse skolene har fått
særskilt oppfølging.

Skole- og barnehagerammen ble etter vedtak i formannskapet økt med til sammen kr 13,1 mill. i 2017.
I tillegg har barneskolene blitt tilført kr 29,4 mill. i øremerkete statlige midler til tidlig innsats
gjennom økt lærertetthet på 1.-4. trinn. Dette er styrkninger som har kommet underveis i budsjettåret
og som kan ha bidratt til det samlede mindreforbruket på skoleområdet.

Antall elever med omfattende behov for spesialundervisning økte med 27 elever fra skoleåret 2016-
2017 til skoleåret 2017-2018. For 2017 utgjorde denne økningen om lag kr 6 mill. som ble dekket
innenfor rammen. Tilskudd til friskoler (som gjelder spesialundervisning) var i 2017 om lag kr 1,7 mill.
lavere enn i 2016.

5.3.2 Kulturskolen

Kulturskolen har med utgangspunkt i kulturrådets nye rammeplan Mangfold og fordypning utarbeidet
nye lokale læreplaner (https://www.stavangerkulturskole.no/om-oss/fagplaner) for de ulike undervisningstilbudene ved
skolen.

Skolen har tatt i bruk Insight kulturskole (tidligere Puls kulturskole) som eget kvalitetsverktøy.
Kulturskolen har vært representert i en nasjonal referansegruppe i forbindelse med utviklingen av
programmet. Foreldreundersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av Insight kulturskole.

Kulturskolen har i 2017 utvidet tilbudet til skoler som ønsker å styrke den ordinære
musikkundervisningen med instrumentalundervisning i 3. klasse.  Det har siste år blitt gjennomført
slike prosjekt på fem av byens grunnskoler.

I 2017 har Kulturskolen stått for 17 produksjoner for den kulturelle skolesekken (DKS). Programmene
er fordelt på flere sjangere og holder høy kunstnerisk kvalitet. De fleste produksjonene inneholder
også en workshop hvor grunnskolens elever deltar aktivt i det ferdige produktet.
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I forbindelse med opprettelse av egne bydelskulturskoler er det lagt til rette for at søkere til
kulturskolen nå kan prioritere undervisningssted. Dette er i tråd med Plan for Stavanger kulturskole
2012-2022 (https://www.stavangerkulturskole.no/om-oss/kulturskoleplan) som har som mål at 55 prosent av kulturskolens
virksomhet skal være i bydelene.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Kulturskolen viser et mindreforbruk på kr 0,7 mill. av en budsjettramme på kr
37,7 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,25. Mindreforbruket skyldes i hovedsak en ubrukt
del av overført mindreforbruk fra 2016.

5.3.3 Johannes læringssenter

Våren 2017 ga innføringsskolen ved Johannes læringssenter opplæring til alle barn i grunnskolealder
fra Hero desentraliserte asylmottak. Elevtallet og aktiviteten ved skolen var derfor høyere enn vanlig.
Etter at asylmottaket ble avviklet i mai 2017 har elevtallet stabilisert seg på et normalt nivå – med om
lag 150 elever.

Antallet introdeltakere i norskopplæring og i grunnskole for voksne økte jevnt gjennom hele året.
Stavanger bosatte flere flyktninger enn normalt i 2017, selv om kommunen fikk færre enslige
mindreårige flyktninger å bosette enn forventet. Den høye aktiviteten ved Johannes læringssenter
gjorde det nødvendig både å utvide og øke antall ansatte og å ta i bruk nye lokaler.

Johannes læringssenter har i 2017 deltatt i tre utviklingsprosjekter med støtte av Integrasjons- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi). To av prosjektene var innrettet mot voksne introdeltakere og hadde mål
om entreprenørskap (Dokken systue), og at deltakere med god kompetanse raskt skulle komme
tilbake tilinn i arbeidslivet (Fast Track). Det tredje 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.

Johannes læringssenter har deltatt i et treårig, nasjonalt prosjekt med utforming og utprøving av nye
læreplaner for forberedende voksenopplæring. Prosjektet er en oppfølging av stortingsmeldingen
Meld. St. 16 Fra utenforskap til ny sjanse.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Johannes læringssenter viser et mindreforbruk på kr 2,8 mill. av en
budsjettramme på kr 169,2 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,36. Resultatet inkluderer at
kostnad til introstønad isolert sett hadde et merforbruk på knappe kr 1,8 mill. Driften av selve
senteret hadde et mindreforbruk på kr 4,6 mill. og tilsvarer en forbruksprosent på 96,7.

Senteret fikk lavere inntekter fra betalingsdeltakere enn budsjettert, men større overføringer fra
staten i form av særskilte tilskudd til ulike typer opplæring og tilrettelegging som bosatte flyktninger
har rett til. Senteret fikk også styrket budsjettet fra integreringsmidler ved inngangen av året for å
dekke kostnader i forbindelse med økt bosetting.

5.3.4 PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)
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PPT har fortsatt å prioritere tidlig innsats både i barnehage- og tidlig skolealder, blant annet gjennom
prosjektene Rett hjelp tidlig og Eg vil lære! Tiltakene i Eg vil lære! er blitt en del av den ordinære
driften i 2017.

I 2017 fikk PPT mandat i ny barnehagelov til å bistå barnehagene med kompetanse – og
organisasjonsutvikling. Dette har ført til en økning av systemsaker i barnehagene. PPT har også
gjennomført systemarbeid på skolene, blant annet gjennom nettverk for ressurslærere i lesing.

Innsatsen i forbindelse med barns overgang fra barnehage til skole har vært prioritert, og PPT har
arrangert 210 overføringsmøter i 2017. Skolene har gitt tilbakemelding på at god informasjon er viktig
for å kunne møte elevenes behov i overgangen fra barnehage til skole.

Forebyggende arbeid med språk og begrepslæring har også vært prioritert, blant annet gjennom
språkgrupper og foreldreveiledning.

PPT har prioritert arbeidet med å forebygge og løse saker der elever vegrer seg for å gå på skolen. I
2017 har det vært gjennomført 94 konsultasjoner i skolevegringssaker. Omkring halvparten av elevene
som fikk hjelp, lyktes med å komme i gang på skolen igjen innen kort tid. De øvrige elevene har behov
for mer oppfølging.

I 2017 har PPT gjennomført kurs i ADHD/regulering, autismespekterdiagnoser, flerspråklighet,
skolevegring, psykisk helse, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, IKT i undervisning og
alternativ supplerende kommunikasjon (ASK). Enkelte barnehager og skoler har fått tilbud om
oppfølging på tema etter behov. Nettverk for ansatte i særskilt tilrettelagte avdelinger i både skole og
barnehage har blitt en god arena for kompetanseheving og erfaringsdeling skolene og barnehagene i
mellom.

Økonomi

Regnskapsresultatet for PPT viser et mindreforbruk på kr 0,8 mill. av en budsjettramme på kr 43,3
mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,2. Mindreforbruket skyldes i hovedsak ledige stillinger i
løpet av året som følge av at noen slutter, eller går i svangerskapspermisjon.

5.4 Barn og unge

På hjemmebane

På hjemmebane er et foreldrestøttende tiltak hvor veileder møter barn og foreldre på deres arena.
Tiltaket skal dekke behovet for tettere oppfølging av familier som har erfaring knyttet til en
utfordrende livssituasjon, og som ikke har behov for tiltak fra barnevernet.
Foreldreveiledningsprogrammet er utviklet for å øke sensitivitet for barnets signal, styrke tilknytning
og bidra til nye handlingsalternativ. Hensikten er å hjelpe foreldrene til å skape trygge rammer for
barnas oppvekst og utvikling i familien.
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Eg vil lære!

Eg vil lære! er et forebyggende samarbeidsprosjekt fra 2014 til 2018 for barn i familier med lav
inntekt og/eller barn med tiltak etter barnevernloven. Målsettingen er at barn i risiko skal gis
mulighet til å utvikle ferdigheter i tråd med sine evner, og på sikt fullføre videregående opplæring.
Foresatte og barn får systematisk tverrfaglig oppfølging i hjem, fritid og skole for tidligst mulig å
kunne iverksette beskyttende og kompenserende tiltak. Prosjektet skal skape større bevissthet om
skole i barnevernet, tydeliggjøre måten Nav arbeider med fattigdomsproblematikk på, og øke
skolenes kunnskap om barnets livssituasjon.

Mitt liv

Mitt Liv samarbeider barn og unge med fagfolk i barnevernet og psykisk helsevern. Mottoet er: Barn
og unges kunnskap forandrer Norge. Erfaringskunnskap fra barn og unge legger grunnlaget for felles
verdier og god faglig praksis. Målet er at barn og unge skal føle seg som de voksnes viktigste
samarbeidspartner, for lettere å finne de beste løsningene for akkurat seg.

Samordnede og helsefremmende tjenester for barn, unge og familier er prioritert også i 2017. Rett
hjelp tidlig er et tverrfaglig tidlig innsats-program i barnehage som alle kommunale og private
barnehager i Stavanger har deltatt i. Rett hjelp tidlig blir videreført i bydelsteam. I 2017 ble det avklart
at prosjektene På hjemmebane og Eg vil lære! blir videreført i drift.

Samhandling med barn og unge er avgjørende for å skape gode tjenester. I tråd med kommunens
satsing på økt innbyggerinvolvering, er det arbeidet for å fremme barns stemme ytterligere. Dette er
blant annet inspirert av barneverntjenestens deltakelse i utviklingsprogrammet Mitt Liv, hvor
erfaringskunnskap fra barn og unge legger grunnlaget for felles verdier og god faglig praksis. I 2017
startet arbeidet med å lage en kvalitetsplan for barnevernet som bygger på dette.

Statistikk fra SSB viser at barnefattigdommen i Stavanger har økt de siste årene. Kommunene skal ha
ordninger for å sikre vanskeligstilte familier og bidra til sosial utjevning for barn og unge.
Tiltaksplanen Barn vil være med! er et viktig redskap, og består av kompenserende tiltak som skal gi
barn i en vanskelig livssituasjon bedre muligheter til å delta og bidra i fellesskapet, på lik linje med
andre barn.

5.4.1 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Tidlig innsats og mestring

Barselomsorgen ble i 2017 styrket med 2 jordmorstillinger i et nytt tilbud om hjembesøk av jordmor
til mødre som velger tidlig utreise etter fødsel. I 2017 tok 20 kvinner imot tilbudet.

Dekningsgrad for hjembesøk av helsesøster viser en nedgang fra tidligere år. Av 1 705 nyfødte barn i
2017 fikk 77 % hjembesøk. Målsettingen om dekningsgrad på 85 % er imidlertid oppnådd i Hundvåg,
Hillevåg og Hinna distrikter. Lav dekningsgrad i de øvrige distriktene skyldes vakante
helsesøsterstillinger.

Utprøvingen av Familie for første gang (Nurse-Family Partnership) er inne i sitt andre prosjektår. Fra
Stavanger deltar 29 familier. Det har vært utfordringer i samarbeidet med det ordinære kommunale
tilbudet. Derfor er retningslinjer for samarbeid utarbeidet.
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Det første prosjektåret for Nye muligheter for barn og unge i Kvernevik er gjennomført. I løpet av året
har det vært arrangert felles fagdag for alle involverte tjenesteområder med tema Levekårsstressets
betydning for barn og foreldre. Det er stor aktivitet i prosjektet. I tillegg til å sikre samhandling i
oppfølging av enkeltbarn bidrar de ulike virksomhetene med egne tiltak.  De involverte tjenestene har
fått opplæring i Stafettloggen – Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI), som er et verktøy for å sikre
sammenhengende tjenester.

Opptrappingsplan skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er i løpet av 2017 styrket med 6 helsesøsterstillinger som fullfinansieres fra
2018. Med disse stillingene vil det være 559 elever i barneskolen per helsesøster, mens den nasjonale
anbefalingen er 300 elever per stilling. I ungdomsskolen er anbefalingen 550 elever per
helsesøsterstilling. I Stavanger er det nå 590 elever per helsesøster. Erfaringene viser at behovet for
helsesøsterressurser i ungdomsskolen er langt høyere enn anbefalt norm. Som et resultat av økte
ressurser i skolehelsetjenesten tilbys individuell oppfølging, gruppebaserte tilbud og
klasseundervisning.

Stavanger kommune fikk prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å etablere tverrfaglige
skolehelseteam med 3 helsesøsterstillinger, 3 fysioterapistillinger og 2,25 ergoterapistillinger. På sikt
skal også skolelegen inngå i teamet. Arbeidet med å etablere teamene startet opp høsten 2017, og
utprøvingen vil skje i samarbeid med 5 utvalgte skoler.

De tre helsesøsterstillingene skal også inneha rollen som fagutviklingshelsesøstre/koordinatorer.
Dette skal sikre bedre samarbeid på tvers av bydeler, felles fagutvikling og system for
kollegaveiledning.

Det har vært utfordrende å rekruttere fordi det fremdeles er stor mangel på helsesøstre i regionen. I
rekrutteringsprosessen er det ansatt sykepleiere som er under helsesøsterutdanning eller har planer
om utdanning. Mangelen på helsesøstre har dessverre resultert i at enkelte skoler i lange perioder har
vært uten fast helsesøster.

Livskvalitet og velferd til utsa�e grupper

Forsterket helsestasjon ble etablert i 2011 og er et tilbud til gravide og småbarnsforeldre med
rusrelaterte problemer. Tilbudet er drevet av en helsesøster i 70 % stilling og en jordmor i 30 %
stilling. Tilbudet har vært vellykket, men sårbart. Det ble derfor satt i gang opplæring av flere
helsesøstre, slik at alle helsestasjoner kan gi et forsterket helsestasjonstilbud fra og med 2018. Det
sentraliserte tilbudet avsluttes samtidig.

Prosjektet På hjemmebane er et supplement til forsterket helsestasjon, finansiert av midler fra
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. I prosjektperioden 2014-2017 er det prøvd ut ulike
veiledningsmetoder og utviklet samarbeidsmodeller. Erfaringene fra arbeidet er gode. Familiene har
gitt uttrykk for at tilgjengelighet og rask hjelp har vært avgjørende for at de har lyktes i foreldrerollen.
Prosjektet ble avsluttet i 2017 og videreføres som et tilbud ved familiesenteret.

Våren 2017 ble det iverksatt midlertidig inntaksstopp ved Familiesenteret. Det var da over tre
måneders ventetid, og 51 familier ventet på tilbud. Ventetiden skyldtes stor etterspørsel,
sykemeldinger og langvarig oppfølging av enkelte barn. Tilbudet kom i drift igjen mot slutten av 2017.
Det er fortsatt et mål å opprettholde lavterskelprofilen, og for å lykkes med det må oppfølgingstiden
begrenses.
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I samarbeid med ulike innvandrerorganisasjoner prøves det ut et tilbud om opplæring av
foreldreveiledere i ICDP  foreldreveiledningsprogram. Prosjektet finansieres av Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet og videreføres i 2018. Målet er å utvikle et bærekraftig tilbud som drives av
frivillige organisasjoner og som skal sikre foreldreveiledning til minoritetsforeldre. Utprøvingen har gitt
utfordringer både når det gjelder rekruttering av deltakere til veilederopplæring og å sikre fortsatt
drift av grupper på frivillig basis. Som et ledd i prosjektet har ansatte ved Flyktningseksjonen fått
opplæring, og her fungerer gruppetilbudet godt.

Gruppebaserte tilbud gjennomført i 2017:

Fødselsforberedende kurs til foreldre som ikke snakker norsk – 13 kurs med 163 deltakere

Barselgrupper til foreldre som ikke snakker norsk – 8 grupper med 117 deltakere

De utrolige årene – 1 gruppe med 10 deltakere

Fortsatt foreldre tilbys i samarbeid med Familievernkontoret – 1 kurs med 7 deltakere

Barn som pårørende i samarbeid med barnevernet – 2 grupper med 12 deltakere

Nettverksgruppe til foreldre med for tidlig fødte barn – 1 gruppe med 4 familier.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1,7 mill. av en ramme på kr 76,7 mill. Dette tilsvarer
en forbruksprosent på 97,7. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har fått en styrking de senere
årene, men grunnet utfordringer med å rekruttere helsesøstre har deler av midlene blitt stående
ubrukt.

 

5.4.2 Ungdom og fritid

Møteplasser

Ungdom og fritid tilbyr rusfrie og gratis, eller sterkt subsidierte, fritids- og kulturtilbud. Disse er blant
annet organisert som kulturarrangementer, turer, ferietilbud, junior- og fritidsklubber. Målet er å tilby
attraktive, tilgjengelige, trygge og inkluderende møteplasser for alle.

Fritidsklubbene er lokalisert i bydelshusene og har vært møteplass for 35 % av unge mellom 13 og 16
år i Stavanger (landsgjennomsnittet er ca. 30 %).

Bydelshusene har blitt brukt til et mangfold av aktiviteter for ulike interessegrupper. Beboere med
internasjonal bakgrunn har vært en naturlig del av brukerne. Bydelshusene hadde nærmere 390 000
besøkende i 2017.

Metropolis har hatt ca. 55 000 besøkende i 2017. Brukermedvirkning er grunnleggende for driften, og
ungdommene har stor påvirkning på utviklingen av tilbud. Trender og interesser blant ungdom endrer
seg raskt, og brukermedvirkning som metode plasserer Metropolis i en særstilling når det gjelder å
møte nye uttrykk og aktiviteter. Stadige endringer i aktiviteter har blitt et varemerke for huset.

Bakgården er et supplement til øvrige fritidstilbud. Der kan ungdom som opplever sosiale
utfordringer ha en trygg fritidsarena for sosial trening, introduksjon til fritidsaktiviteter og felleskap.
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Frivillig arbeid

Frivilligsentralene fungerer som møteplasser for byens befolkning. I august 2017 åpnet en fjerde
frivilligsentral i Madla bydel. I den forbindelse ble det etablert en referansegruppe bestående av
frivillige organisasjoner, bydelspolitikere og andre instanser som gir innspill på behov og forslag til
aktiviteter i bydelen.

Prosjektet Fritid for alle har en knutepunktfunksjon for samarbeid mellom frivillige organisasjoner og
aktuelle offentlige instanser som kan bidra i å fange opp og gi tilbud til barn fra lavinntektsfamilier. Et
tett samarbeid har bidratt til større bredde i tilbud og bedre rekruttering. Fritid for alle er bindeleddet
mellom familier som har behov for bistand og de tiltakene som finnes. Prosjektet går over i drift fra
2018.

Lavinntekt

Ungdom og fritid har hatt flere prosjekter rettet mot barn og ungdom i lavinntektsfamilier. 
Gjennom Fritid for alle er det utviklet en ordning med opplevelseskort, friplasser i Fiks Ferigge Ferie,
utlånsutstyr og samarbeid med andre aktører som gir tilbud til gruppen.

Kvernevik fritidsklubb tilbød i 2017 gratis fritidsaktiviteter og ferieopplevelser i og utenfor Stavanger.
31 unge med fattigdomsutfordringer på 8. – 9. trinn deltok i sommerferietilbudet Sommer i Vigå.
Uteseksjonen samarbeider med fritidsklubben om dette.

Det har vært egne satsinger for å inkludere ungdom fra lavinntektsfamilier i aktiviteter ved Metropolis
og Uteseksjonen. Dette svarer på Fritidserklæringens mål om at kommunen skal arbeide for at
ungdom skal kunne delta i fritids- og kulturaktiviteter uavhengig av foreldres inntekt. I tillegg er det
satt i gang et samarbeid med oppvekstaktører i Kvernevik bydel om bedre samarbeid og samordning,
gjennom verktøyet Stafettloggen.

Helsefremmende arbeid og tidlig innsats

Ungdom og fritid har faste møter med barneverntjenesten for å utvikle samarbeidet. K46  og
Uteseksjonen har deltatt i barneverntjenestens hastelagsmøter for å gi ungdom rask og bedre hjelp.

Med prosjektmidler fra Helsedirektoratet ble Jåttå videregående skole styrket med helsesøster i 80 %
stilling. Mer tilgjengelig helsesøstertjeneste på skolen har gitt ungdom raskere og bedre hjelp. Antall
henvendelser i skoleåret 2016/2017 har økt med 50 %. Om lag to tredjedeler av konsultasjonene
omhandlet psykisk helse. Prosjektet fortsetter også i skoleåret 2017/2018.

UNGBO har i 2017 videreutviklet arbeidsform og metodikk knyttet til oppfølging av enslige mindreårige
flyktninger i vertsfamilier.

Rusrelatert arbeid

K46 har hatt samarbeid med Konfliktrådet i en rekke saker i 2017, og virksomhetene er også i dialog
om å utvikle et kommunalt tilbud om rustesting.

Prosjektet Meningsfull aktivitet og nettverksbygging i behandlingsforberedende tiltak ble igangsatt ved
K46 i 2017. Formålet er å gi deltakere i prosjektet en arena/mulighet for sosial utvikling,
nettverksbygging, utprøving av identitetsskapende aktiviteter og å skape mestringsopplevelser. Totalt
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19 ungdommer har deltatt. Representant fra K46 deltar også i Kompetansegruppen for sosialt
nettverk i regi av KORFOR   Prosjektet avsluttes i mai 2018.

Lokalisering og medvirkning

Sentral beliggenhet på Nytorget gjør Ungdom og fritids tjenester og aktiviteter lett tilgjengelig for
ungdom. Prosess for endring av området har pågått over flere år og er ikke avklart. Ungdom og fritid
har i 2017 deltatt i medvirkningsprosesser knyttet til sentrumsplanen og plan for Nytorget.

Med bakgrunn i aktivitetsnivå, bygningskapasitet og vedlikeholdsbehov, har det over tid vært ønskelig
å flytte K46 til andre lokaler. Initiativ om relokalisering startet i 2016. Beskrivelse av behov og
arealplan er utarbeidet. Avklaring om økonomi, alternativer og tidsperspektiv er nødvendig. Saken
foreligger nå hos gruppe for kommunale utbyggingsbehov.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Ungdom og Fritid viser tilnærmet balanse med et mindreforbruk på kr 0,5
mill., noe som tilsvarer en forbruksprosent på 99,2.

5.4.3 Barneverntjenester

En robust organisasjon

Økningen i barnevernsmeldinger flatet ut i 2017, men kapasiteten i barneverntjenesten er fortsatt
presset. Det har vært en økning i antall ungdommer som ruser seg og/eller har psykiske vansker med
sterke utrykk som selvskading. Bekymringen knyttet til ungdomsmiljøene i enkelte bydeler har økt.
Dette gjenspeiles i en økning i antall hasteflyttinger og unge som bor i institusjon. Fra 2016 til 2017 er
registreringspraksis for ungdom med oppfølging i egen bolig endret som følge av nye retningslinjer fra
SSB. Dette medfører at registreringer av antall barn med tiltak i hjemmet vil øke.

Barneverntjenesten arbeider kontinuerlig med å overholde barnevernlovens kvalitetskrav. En stor og
ujevn strøm av meldinger og økning i antall barn med tiltak gir kapasitetsutfordringer.

Barneverntjenesten har en god oppfølging av barn som bor utenfor hjemmet og unge i ettervern. I
2017 ble det gjennomført en stor undersøkelse rettet mot fosterforeldre. Denne viste at de fleste
fosterbarn har en stabil oppvekst, og at samarbeidet mellom barnevernet og fosterforeldre i all
hovedsak fungerer godt.

I 2017 har barneverntjenesten styrket opplæringen av nyansatte og evaluert veiledningstilbudet. Det
er innhentet eksterne ressurser for å styrke veiledningskvaliteten.

Fagstøtte og administrative funksjoner i tjenesten ble samlet i en nyetablert administrasjonsavdeling.
Ledergruppa påbegynte, med ekstern bistand, en prosess med mål om bedre samkjøring og enhetlig
ledelse.

Helhetlig tiltakskjede

Barneverntjenesten ønsker et tiltaksapparat med høy faglig kvalitet som kan tilpasses den enkelte
familie. For å synliggjøre mangler og behov ble det derfor i 2017 iverksatt en intern evaluering av
tiltaksapparatet.
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Barneverntjenesten styrket innsatsen for å rekruttere fosterhjem i slekt og nettverk når barn må
flytte ut av sin familie. Dette skjer bla gjennom bruk av familieråd. I 2017 ble om lag 70 % av nye
fosterhjem rekruttert i familie og nettverk.

Barneverntjenesten etablerte i 2017 tiltaket Underveis. Tiltaket har lokaler utenfor barneverntjenesten
og tilbyr veiledning til foreldre som trenger hjelp til å gjennomføre samvær, slik at det blir en positiv
opplevelse for både barn og foreldre.

Samhandlingen mellom barneverntjenesten, Bufetat og Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er
styrket. Det er iverksatt prosesser for å gi et bedre samordnet tilbud til barn og unge med store
sammensatte vansker.

Ansatte i hele tjenesten har hatt opplæring i traumebevisst omsorg, og det er gjennomført opplæring
for ansatte som arbeider med barn i førskolealder. Mange ansatte har deltatt på opplæring i
selvmordsforebygging.

Barneverntjenesten er vertskap for kommunens tverrfaglige konsultasjonsteam om vold og overgrep,
og det er gjennomført flere opplæringstiltak rundt temaet. Barneverntjenesten har revidert sine
interne rutiner i arbeidet mot vold og overgrep.

Medvirkning

Barneverntjenesten har videreført deltakelsen i utviklingsprogrammet Mitt Liv. I 2017 har
oppmerksomhet vært på implementering av anbefalte arbeidsmetoder der hovedprinsippet er at
barnet skal være hovedperson i barnevernets arbeid, og at barn alltid skal snakkes med både
underveis og før avgjørelser blir fattet.

Barneverntjenesten har videreført ordningen med barne- og ungdomskontakt. Kontakten arbeider
blant annet systematisk med innhenting av tilbakemeldinger fra barn og unge i barnevernet. Dette
tiltaket er nasjonalt nybrottsarbeid.

Barneverntjenesten har videreført ordningen med foreldre som erfaringsformidlere. I samarbeid med
Familievernkontoret og andre kommunale barneverntjenester er det utviklet et kurstilbud og
mestringsgrupper for foreldre som er fratatt omsorgen for sine barn.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 6,6 mill. i 2017. Dette tilsvarer en forbruksprosent på
102,9. For Barnevernstjenestens administrasjon, viser regnskapstallene tilnærmet balanse, med et
merforbruk på kr 0,3 mill. av en ramme på kr 72 mill. Merforbruket er derfor knyttet opp mot
klientrelaterte utgifter, og da i all hovedsak rettet mot enslige mindreårige flyktninger. For tiltak når
barnet ikke er plassert av barnevernet, viser regnskapstallene et merforbruk på kr 13 mill., noe som
tilsvarer en forbruksprosent på 162,4. Dette skyldes endring i regnskapspraksis som følge av nye
retningslinjer, samt en kostnadsvekst knyttet til enslige mindreårige flyktninger. For tjenester knyttet
til tiltak når barnet er plassert av barnevernet, viser regnskapstallene et mindreforbruk på kr 7 mill.,
av en ramme på kr 139 mill. Dette skyldes i hovedsak nevnt endring i regnskapspraksis, samt en
styrking av klientbudsjettet i løpet av 2017.

5.4.4 EMbo
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Avvikling av tiltak

Det ble vedtatt at Stavanger kommune skulle bosette 125 enslige mindreårige (EM) i 2017. Grunnet
redusert bosettingsbehov ble antallet kraftig nedjustert. Totalt ble 26 enslige mindreårige bosatt i
2017, hvorav 24 i tiltak fra EMbo.

Nedjusteringen medførte at EMbo måtte avvikle etablerte tiltak. I tillegg bortfalt den planlagte
kartleggingsavdelingen for EM under 14 år, samt at vertsfamilieordningen ble overført til UNGBO.
Samarbeidet med EMbo og Flyktningseksjonen om å bosette EM under/over 18 år i samme bolig er
også avviklet.

Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Revisjon hadde i 2017 tilsyn med EMbos institusjoner. Det ble
ikke funnet avvik.

Økonomi

Regnskapsresultatet for EMbo viser ett merforbruk på kr 1,2 mill. i 2017. Dette tilsvarer en
forbruksprosent på 101,46. Merforbruket skyldes i sin helhet mindreinntekter som følge av en lavere
ankomst av enslige mindreårige enn først ventet. Dette merforbruket ser rådmannen i sammenheng
med ubrukte midler avsatt til bosetting av flyktninger i 2017.

5.5 Levekår

5.5.1 Helse- og sosialkontor

Leve HELE LIVET

Helse- og sosialkontorene vurderer rehabiliteringspotensialet hos alle brukere som søker helse- og
omsorgstjenester, og motiverer brukere og pårørende til å ta i mot nye tjenester som bidrar til
egenmestring, herunder velferdsteknologi. Dette er i tråd med nytt rundskriv fra Helse- og
omsorgsdepartementet som presiserer nødvendigheten av å utrede rehabiliteringsbehov og -
potensial, før det iverksettes tiltak som kompenserer for tap av funksjonsevne.

I 2017 var det en økning i tallet på brukere som mottar tiltak og tjenester som skal bidra til
selvstendighet og mestring. 560 brukere fikk opplæring gjennom hverdagsmestring av
hjemmesykepleien, opp fra 330 i 2015 (april-desember) og stabilt sammenlignet med 2016. Vel 460
brukere mottok hverdagsrehabilitering, en økning på 8 prosent siden 2015. Cirka 60 brukere kom i
gang med elektroniske medisindispensere som erstatning for medisinutdeling fra hjemmetjenesten,
mens 50 brukere fikk oppfølging etter den tverrfaglige modellen Felles bruker – felles innsats.

Det var også en positiv utvikling i antall brukere som får hverdagsrehabilitering som første innsats. I
2017 var det 40 prosent av brukerne som ikke hadde hjemmesykepleie en måned før
hverdagsrehabilitering, sammenlignet med 37 prosent i 2016. I tillegg var det flere som klarte seg
uten hjemmesykepleie seks måneder etter oppstart; 55 prosent i 2017 mot 51 prosent i 2016.

Styrke koordinerende enhet

En styrking av helse- og sosialkontorene som koordinerende enhet startet opp i november 2017.
Styrkingen skal bidra til at innbyggere med behov for omfattende og/eller langvarige tjenester får

98



godt koordinerte forløp. Implementering av anbefalingene i Veileder om oppfølging av personer med
store og sammensatte behov, som kom i slutten av november, vil stå sentralt i dette arbeidet
framover.

Tilpasning til til�engelige rammer

Oppdragsbrevet, som er ett av styringsverktøyene til helse- og sosialkontorene, ble videreført i 2017
med innsatsområder tilpasset utfordringene og tiltakene som ble identifisert i handlings- og
økonomiplanen. Oppdragsbrevet har vist seg å være et godt verktøy for å sikre at driften tilpasses til
tilgjengelige rammer, og at prioriterte satsinger blir implementert.

Samhandling med hjemmebaserte tjenester

Fra 1. januar 2017 ble antallet virksomheter i hjemmebaserte tjenester redusert fra seks til fire. Etter
omorganiseringen dekker de fire virksomhetene de samme geografiske områdene som helse- og
sosialkontorene, noe som styrker samhandlingen mellom forvaltning og utførerleddet.

Hillevåg og Hinna helse- og sosialkontor og Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester startet mot
slutten av 2017 et pilotprosjekt for å prøve ut relasjonell koordinering, en metode for å styrke
samhandlingen knyttet til felles brukere. Hensikten med pilotprosjektet er å vurdere om metodikken
er et nyttig verktøy for å styrke samhandlingen på en måte som fører til økt kvalitet for brukerne,
mer fornøyde ansatte og bedre utnyttelse av ressursene.

Sirkulasjon i kor�idsplassene

I 2017 økte sirkulasjonen i korttidsplasser på sykehjem. Antall opphold økte med 9,9 prosent
sammenlignet med 2016. Det er viktig med god sirkulasjon i korttidsplassene for å kunne ta i mot
utskrivningsklare pasienter fra sykehuset fra dag en. Det er også en positiv trend at flere bor i eget
hjem mens de venter på langtidsplass. Ved oppstarten av 2017 ventet 12 prosent hjemme med hjelp
fra hjemmebaserte tjenester. Ved utgangen av året hadde denne andelen steget til 25 prosent.

Ny finansieringsmodell og sentral koordinator for bofelleskap

Ny finansieringsmodell for bofellesskapene ble innført 1. januar 2017. I tillegg til forenkling og mindre
detaljstyrt tildeling, gir finansieringsmodellene større økonomisk forutsigbarhet for bofellesskapene,
og mindre administrasjon for helse- og sosialkontorene og bofellesskapene.

Fra 1. juli 2017 startet Stavanger kommune et ettårig prosjekt med sentral tildeling av plasser i
bofellesskap psykisk helse, ROP-lidelser (rus og psykiatri), utviklingshemming og plasser i barne- og
ungdomsbolig. En sentral koordinator har oversikt over ventelister for brukere med behov for
bofellesskap, en samlet oversikt over hvilke typer bofelleskapstilbud som finnes, og tildeler plass
etter at helse- og sosialkontoret har fattet vedtak om tjenesten.

I samarbeid med bofellesskapsvirksomhetene har sentral koordinator i prosjektets første seks
måneder vært konsentrert på brukere som kan klare seg med tjenester på et lavere omsorgsnivå enn
det de mottar per i dag. Dette for å fristille plasser i bofellesskapene til brukere med større behov for
hjelp. I denne perioden er det også etablert et tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten når det
gjelder utskrivningsklare pasienter som venter på plass i bofellesskap.

Nye tilbud til mennesker med rus- og psykiske lidelser

99



Stavanger kommune har prøvd ut bo-oppfølgingsmodellen Housing First siden 2015. Etter
midtveisevaluering i 2016 var målet å øke antall plasser i tilbudet til 20 brukere i løpet av 2017, et mål
som ble nådd.

Høsten 2017 ble det gjennomført en evaluering av Housing First. Evalueringen viste at brukerne var
fornøyde med tilbudet. 67 prosent av de som svarte på spørreskjemaet, krysset av for 10 på en skala
fra 1-10 med tanke på hvor fornøyde de var. Brukerne oppga det å få bolig og oppfølging i boligen som
områder det har vært viktig å få hjelp og støtte til.

Housing First oppleves som et godt supplement til andre kommunale tilbud til denne målgruppen. Et
suksesskriterium har vært at teamet kan bruke lang tid på å finne ut om brukeren er motivert til å ta
i mot hjelp fra dem, og at brukerne selv bestemmer hvilken hjelp de har behov for.

Tett på! – Ytelsessjokk for ungdom, er et prosjekt knyttet til helse- og sosialkontorene. Målet med
prosjektet er å nå unge som står i fare for å utvikle, eller som har, et rusproblem. Av personene som
prosjektmedarbeiderne har hatt kontakt med i 2017, hadde 7 prosent en kortere rushistorikk enn 2 år,
mens 93 prosent hadde en rushistorikk lenger enn 2 år. En utfordring i arbeidet er at motivasjonen
svinger. Når motivasjonen er til stede, gis det imidlertid fleksibel og tett oppfølging.

Økonomi

Regnskapsresultatet for helse- og sosialkontorene viser et merforbruk på kr 14,9 mill. av en samlet
ramme på kr 638,6 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 102,3. Inkludert i budsjettrammen ligger
vedtatte budsjettjusteringer fra 1. og 2. tertialbehandling på totalt kr 23,5 mill.

Når det gjelder tjenesteproduksjonen viser den et vesentlig budsjettmessig avvik knyttet til kjøp fra
eksterne leverandører, og merforbruket utgjør til sammen kr 25,5 mill. De tjenestene som dette
gjelder er bolig med kjøpte heldøgnstjenester, fritt brukervalg av private aktører innen brukerstyrt
personlig assistanse (BPA), samt kjøp av avlastningstiltak fra eksterne. De to førstnevnte har i 2017
ikke hatt en særlig kostnadsvekst, men helårseffekten av endringer i brukersammensetningen tilbake
fra 2016 har ikke vært mulig å dekke inn innenfor eksisterende ramme i 2017. For kjøp av
avlastningstiltak fra eksterne har det vært en kostnadsvekst i 2017 som følge av flere brukere med
behov for denne tjenesten.

For de tradisjonelle hjemmebaserte tjenestene har nivået i 2017 stabilisert seg etter at det i både
2015 og særlig i 2016 ble arbeidet særlig knyttet til å tilpasse disse tjenestene til de økonomiske
rammene, med særlig oppmerksomhet på tiltak knyttet til hverdagsmestring og hjelp til selvhjelp i
tråd med kommunens vedtatte satsing «leve HELE LIVET». Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk
på kr 6,7 mill. for disse tjenestene, noe som utgjør en forbruksprosent på 98,1 i forhold til rammen på
kr 349,5 mill.

Lønns- og driftsutgifter på kontorene knyttet til både administrativt ansatte og timeavlønnet
omsorgspersonell viser et mindreforbruk på kr 2,5 mill. Dette skyldes hovedsakelig vakanse på
sentrale lederstillinger på to av kontorene, samt mindreforbruk på pasienttransport- og
driftskostnader.

5.5.2 Helsehuset Stavanger

Økt bruk av Helsehuset
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Totalt har vel 1500 personer fått forebyggende og helsefremmende tilbud på Helsehuset Stavanger i
2017.

189 pasienter har fått behandling på sykepleieklinikken.

God helse hjemme har hatt 46 deltakere.

Frisklivssentralen har hatt cirka 680 deltakere. Omtrent tre firedeler av deltakerne var
kvinner.

Drøyt 100 personer har vært til vurdering for KID (kurs i depresjonsmestring).

Det ble sendt ut 425 brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøk. Av disse takket 300
ja til besøk; dette utgjør 71,5 prosent av de som fikk tilbud. 42 prosent var menn, 58
prosent kvinner.

Nesten 700 75-åringer ble invitert til 75-års konferanse, og 100 deltok.

190 personer har besøkt demonstrasjonsarenaen for velferdsteknologi.

Innen 1. juni 2017 hadde psykologtjenesten ved Helsehuset 162 brukere; 29 prosent menn
og 71 prosent kvinner. For å kunne gi flere et godt tilbud ble psykologtjenesten
videreutviklet i 2017, slik at hovedvekten av tilbudet ble endret fra individuell
korttidsbehandling til kurs og gruppetilbud. Flere av de som fikk avslag var ikke aktuelle
for denne tjenesten og ble loset videre til andre tjenester/kurs på Helsehuset.

Implementering av velferdsteknologi

I løpet av 2017 ble medisindispensere, kameratilsyn og mobile trygghetsalarmer gjort klare for bruk.
Medisindispenserne ble først innført i hjemmebaserte tjenester i Hundvåg og Storhaug, deretter
startet implementeringen i Eiganes og Tasta og Hinna og Hillevåg hjemmebaserte tjenester. Cirka 60
brukere håndterte ved årsskiftet medisinen sin selv ved bruk av multidosedispensere.

Kameratilsyn var planlagt tatt i bruk som en nattjeneste i 2017. Det viste seg å være vanskelig å finne
brukere som kan nyttiggjøre seg denne tjenesten. Det ble derfor satte i gang et prosjekt for å øke
bruken i samarbeid med hjemmebaserte tjenester i Hinna og Hillevåg. Målgruppen i prosjektet ble
utvidet til brukere på dagtid som nylig er utskrevet fra sykehus/sykehjem med behov for ekstra tilsyn
i en periode.

Stavanger kommune har i 2017 hatt i overkant av 30 mobile trygghetsalarmer på sykehjem og i
bofellesskap. Alle de analoge trygghetsalarmene ble byttet med digitale løsninger i 2017.

Prosjekt God Helse Hjemme

God Helse Hjemme er et prosjekt i regi av Nasjonalt program for velferdsteknologi, som har prøvd ut
avstandsoppfølging til innbyggere med kols og innbyggere som har behov for å endre levevaner.
Prosjektet skiller seg fra de resterende nasjonale prosjektene ved å pilotere en digital tjeneste levert
til innbyggers eget nettbrett/PC. Denne innretningen utfordrer personvern og datasikkerhet, men
vurderes som den eneste bærekraftige løsningen for en digital helsetjeneste i fremtiden. I 2017 har
tjenesteutvikling og rekruttering vært hovedoppgaver. Prosjektet fortsetter til juni 2018.

Klinisk ernæringskompetanse
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Klinisk ernæringsfysiolog (KEF) ble ansatt i fast stilling ved Frisklivssentralen i mars 2017.
Hovedvekten av arbeidet er rettet mot gruppe- og systemnivå for å tilby innbyggere kvalitetssikret
kostholdsinformasjon og sikre faglig forsvarlighet i ernæringsarbeid. Den kliniske ernæringsfysiologen
har gjennomført kostholdskurs for deltakere på Frisklivssentralen, samt deltatt i
Pasientsikkerhetsprogrammet og ernæringsnettverk med Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester. Ernæringsfysiologen tilbyr også kostholdsundervisning og veiledning til andre
kommunale virksomheter.

Prosjekt pårørendekoordinator

Pårørendekoordinatoren ved Helsehuset samarbeider med Pårørendesenteret, og har gjennomført
kompetansehevende tiltak for ansatte i Stavanger kommune gjennom kurs og veiledning.
Pårørendekoordinator har i 2017 samarbeidet med Frisklivssentralen og psykologtjenesten for å gjøre
det enklere for pårørende å benytte seg av helsefremmende tiltak på Helsehuset. Andre aktiviteter i
2017 er e-læringskurs, informasjonsfilmer og informasjonsmateriell for pårørende og fagpersonell.
Pårørendekoordinatoren har også utarbeidet en sjekkliste for samarbeid med voksne pårørende, i
samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Kommunikasjon og formidling

Kommunikasjonsprosjektet God helse for alle med hensikten å øke andelen innbyggere som finner,
forstår og anvender helseinformasjon, ble ferdigstilt i 2017. Nettsidene er forbedret med klart språk,
og informasjon om Helsehusets tilbud er lett tilgjengelig. Facebook er brukt for å formidle
Helsehusets aktiviteter, og for å trekke folk til fagdager og publikumsforedrag. Andelen menn som får
tjenester fra Frisklivssentralen har økt, fra 22 prosent menn i 2015 til 26 prosent i 2017.

Nye lokaler

Helsehuset flyttet inn i Badehusgata 37 i midten av november 2017. Helsehuset leier deler av 1. og 2.
etasje i bygget ved Badedammen i østre bydel. Lokalet er renovert og inneholder blant annet
Stavanger kommunes demonstrasjonsarena for velferdsteknologi og fagutvikling. Sykepleieklinikken
som før lå på Helsehuset er flyttet til nye Lervig sykehjem, men driftes fortsatt fra Helsehuset.

Interkommunal ambulant rehabilitering

Prosjekt InterKommunalt Ambulant RehabiliteringsTeam (IKART) ble organisert under Helsehuset i
2017. Ny modell for et tverrfaglig interkommunalt ambulant team i krysningen mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er utarbeidet. Prosjektet fikk i 2017
kvalifiseringsstøtte fra Regionalt forskingsfond Vestlandet for å knytte forskning til evaluering av
prosjektet.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,5 mill. av en budsjettramme på kr 18,1 mill. for
2017. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 97,2. Tjenesteproduksjonen ved Helsehuset finansieres i
stor grad av eksterne prosjektmidler. Helsehuset har i løpet året flyttet til nye lokaler. Dette har
medført økte driftskostnader, som virksomheten har klart å dekke innenfor egen ramme.
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5.5.3 Alders- og sykehjem

Demenslandsby på Ramsvigtunet

I 2016 ble det vedtatt å utarbeide en mulighetsstudie for lokalisering av en demenslandsby i de
eksisterende lokalene og uteområdene som hører til Ramsvigtunet sykehjem, bofellesskapet og
trygdeleilighetene. Mulighetsstudien ble lagt fram høsten 2017. Den konkluderte med at Ramsvigtunet
er velegnet til formålet.

Mulighetsstudien presenterte to alternativer for utbygging, der deler av bygningsmassen bygges om,
noen bygninger rives for å gi plass til nye bygg og utearealene videreutvikles. En ferdig utbygd
demenslandsby vil gi en netto økning på sykehjemsplasser, og til en viss grad dekke det økende
behovet for tilrettelagte plasser for personer som har demens.

Lervig sykehjem

Det nye sykehjemmet i Lervig ble ferdigstilt etter planen. Sykehjemmet ble overdratt fra
entreprenøren til Stavanger kommune 30. juni. Høsten ble brukt til innflytting av møbler og utstyr
samt installering og testing av signalanlegget.

Lervig sykehjem skal være et fyrtårn for bruk av helseteknologi. I den forbindelse ble det gjennomført
en innovativ anskaffelse av sykesignalanlegg. Den valgte løsningen er Smart Solution og leveres av
Hospital IT. Anlegget er basert på wifi-teknologi og integrert med CosDoc (kommunens
pasientjournalsystem). Det er ansatt en prosjektleder som skal ha ansvaret for implementeringen og
driften av sykesignalanlegget det første året.

Stiftelsen Domkirkens Sykehjem og Stavanger kommune har i 2017 hatt samtaler om overføring av
driften ved Domkirkens sykehjem til det nye sykehjemmet i Lervig. I tråd med budsjettvedtaket for
2017, er dagsenteret og en etasje på Lervig sykehjem satt av til brukere og ansatte ved Domkirkens
Sykehjem, forutsatt at partene kommer til enighet.

Avvikling av Vålandstunet, Mosheim og St. Petri

Vålandstunet sykehjem, Mosheim sykehjem og St. Petri aldershjem legges ned når ansatte og beboere
er flyttet over til nye Lervig sykehjem som åpner i januar 2018.

Tilretteleggingen for innflytting i Lervig sykehjem pågikk i hele 2017, med økt innsats i 2. halvår. I
tillegg ble det tilrettelagt for å gjøre Haugåstunet sykehjem om til korttidssykehjem fra 2018, og
langtidsbeboerne på Haugåstunet fikk tilbud om å flytte over til Lervig sykehjem. På slutten av året
startet nedtrappingen på de berørte sykehjemmene, ved at inntaket ble stoppet. I en kort periode
rundt årsskiftet hadde kommunen som følge av nedleggingene færre korttidsplasser til disposisjon.

De siste fire plassene på trygghetsavdelingen på Vålandstunet sykehjem ble avviklet i desember 2017.

Rehabilitering av bad i sykehjem

I april startet renovering av badene på Haugåstunet, Slåtthaug, Vågedalen og Sunde sykehjem. Det har
påvirket inntaket av beboere, og det har til enhver tid vært 15-20 færre langtidsplasser de siste åtte
månedene av året. I 2017 ble det totalt tildelt 284 langtidsopphold mot 302 året før.
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Virksomhetsoverdragelser

Boganes sykehjem har vært drevet av Aleris Omsorg A/S siden oktober 2011. I juni 2017 ble det lyst ut
ny konkurranse om driften av sykehjemmet. Kommunen mottok seks tilbud, og i desember ble det
avklart at Attendo Velferd AS overtar driften av Boganes sykehjem fra april 2018.

Etter forhandlinger med eierne av Blidensol sykehjem, vedtok bystyret i november 2017 å kjøpe
Blidensol sykehjem og overta driften av sykehjemmet fra mars 2018.

Plasser til øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Stokka sykehjem har hatt ni øyeblikkelig hjelp plasser (ØHD) i hele 2017. Fra februar måned har ØHD-
plassene blitt brukt fleksibelt med de syv overgangsplassene i avdelingen, for å unngå at plasser har
stått tomme i påvente av rett type bruker. Dette har ført til økt belegg sammenlignet med tidligere år.
Fra januar til august i 2016 var belegget i snitt 69 prosent, i 2017 var belegget rundt 85 prosent.

Kvalitetsmelding om sykehjemstilbudet

Bystyret behandlet i mars 2017 en kvalitetsmelding om sykehjemstilbudet i kommunen. Meldingen
beskrev utvalgte områder for kvaliteten i sykehjemstilbudet: bruker- og pårørendemedvirkning,
medisinsk oppfølging, helse- og omsorgstjenester, aktivitet og frivillighet, kvalitet og pasientsikkerhet,
og kompetanse.

Kvalitetsmeldingen ble fulgt opp med tiltak rundt ernæring og måltider, og en kartlegging av
frivillighetsarbeidet i sykehjemmene. I løpet av 2017 flyttet alle sykehjemmene middagsserveringen på
hverdager til ettermiddagen. Middagen blir nå servert mellom kl. 15.30 og 17.00. For å sikre at alle
sykehjemsbeboerne har gode spiseopplevelser og unngår underernæring, deltar kommunen i
pasientsikkerhetsprogrammet Forebygging og behandling av underernæring.

Våren 2017 kartla rådmannen frivillighetsarbeidet ved sykehjemmene i Stavanger. Kartleggingen viste
at alle sykehjemmene har kontakt med frivillige, men at antallet frivillige varierer. 14 av
sykehjemmene har egne ansatte som har ansvar for oppfølgingen av de frivillige.

Palliativt pasientforløp

Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet har inngått en avtale om pasientforløp for
palliasjon (kreft- og lindrende behandling). Det palliative pasientforløpet skal sørge for forutsigbare
og likeverdige behandlingsforløp for de palliative pasientene og pårørende i alle delene av helse- og
omsorgstjenesten. For å styrke oppfølgingen av de palliative pasientene, etablerte kommunen høsten
2017 et oppfølgingsteam knyttet til lindrende enhet på Boganes sykehjem. Både aldershjem,
sykehjem, bofellesskap og hjemmesykepleien har brukt teamet. Pasientforløpet for palliasjon skal
ferdigstilles i 2018.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 2,4 mill. av en budsjettramme på kr 843 mill.,
inkludert aktivitetsbaserte inntekter. Det tilsvarer en forbruksprosent på 99,7. Budsjettrammen
omfatter kommunale og private ideelle alders- og sykehjem, rehabiliteringsplassene i Spania samt ett
konkurranseutsatt sykehjem som i 2017 ble driftet av Aleris omsorg.

104



Samlet regnskapsresultat for de kommunale alders- og sykehjemmene viser et mindreforbruk på kr
10,2 mill.  Av de kommunale alders- og sykehjemmene er det to virksomheter som har merforbruk,
mens de resterende ni avslutter 2017 med mindreforbruk.

Regnskapstall i 2017 har hele tiden vist en bedring i forhold til tilsvarende periode i 2016.  I 2016 viste
regnskapstall at utvikling i lønnsutgifter hos de kommunale alders- og sykehjemmene økte utover det
som kunne knyttes til effekten av lønnsoppgjør. Utviklingen i lønnsutgiftene i 2017 viser at tiltakene
som ble satt inn på de aktuelle sykehjemmene for å redusere utgiftsnivået i 2016 var av varig karakter
og de har klart å opprettholde dette i 2017.

Utgiftsnivået knyttet til den variable ekstraressursen, også kalt variable pakker (budsjettmidler som
følger brukere med omfattende hjelpebehov) har i 2017 stabilisert seg på et lavere nivå enn tidligere
år. Utgiftene til variable pakker i 2017 ble kr 4,7 mill. lavere enn avsatt budsjett. Mindreforbruket ble i
henhold til gjeldende finansieringsmodell fordelt mellom kommunale og private ideelle sykehjem.
Fordelingen av mindreforbruket knyttet til den variable ekstraressursen ble gjort ut i fra antall plasser
ved hver virksomhet. Totalt for de kommunale virksomhetene var andelen som ble fordelt kr 2,9 mill.

Egenbetaling knyttet til alders- og sykehjem ble kr 13,1 mill. lavere enn budsjettert i 2017. Gjennom
2017 er det rapportert inn forventet mindreinntekt i størrelsesorden som resultatet ble. Årsaken er at
2016 ble avsluttet med mindreinntekter på kr 2,7 mill. og i tillegg er egenbetalingsbudsjettet økt med
kr 7,3 mill. fra 2016 til 2017. Budsjettøkningen er knyttet til endring i beregningsmetode av
egenbetaling langtid, inntektsjustert økning i egenbetaling og økning lagt inn av bystyret ifbm
budsjettbehandlingen med forventning om merinntekter egenbetaling som følge av økt lønnsvekst.

En annen faktor som har påvirket inntektene knyttet til egenbetaling er at det har vært en midlertidig
reduksjon i antall langtidsplasser som følge av at 187 bad er renovert. Stavanger kommune har fått kr
40 mill. i statlige tiltaksmidler som Stavanger Bystyre, i sak 177/16 Handlings- og økonomiplan 2017-
2020, har vedtatt skal brukes til renovering av badene som er knyttet til beboerrommene på
Haugåstunet, Vågedalen, Sunde og Slåtthaug sykehjem. Pilotprosjektet som ble gjennomført viste at
det vil være mest skånsomt for beboerne og mest effektivt for gjennomføringen av arbeidet, at
beboerne flytter ut av rommene sine når dette skal renoveres. Det er derfor i slutten av 2017 holdt
noen langtidsrom og korttidsrom ledige, som har gitt lavere egenbetaling i denne perioden. En
nedjustering av inntektsbudsjettet, kr 5 mill., er innarbeidet i budsjett 2018.

5.5.4 Hjemmebaserte tjenester

Leve HELE LIVET

I 2017 fikk ca. 560 brukere opplæring av hjemmesykepleien i å klare hverdagsaktiviteter selv.  Lengden
på oppfølging fra hjemmesykepleien har endret seg siden oppstarten av hverdagsmestring. Flere får
kortere perioder med oppfølging og avsluttes uten hjelp sammenlignet med 2014. Andelen brukere
som får hverdagsrehabilitering som første kommunale innsats, har økt fra 2015 til 2017 (2015 var
første år med full drift). I tillegg økte andelen som klarer seg uten hjemmesykepleie seks måneder
etter hverdagsrehabilitering, fra 50 prosent i 2015 til 55 prosent i 2017.

Å styrke kompetanse om hverdagsmestring i hjemmebaserte tjenester tar tid, og er en pågående
prosess i virksomhetene. Som en del av dette benyttes kompetansepakkene som leveres av avdeling
for hverdagsrehabilitering i fagmøter hos de hjemmebaserte tjenestene. I 2017 ble det utarbeidet en
ny pakke som er en kortversjon av informasjonen fra alle pakkene samlet i en. I tillegg ble det
gjennomført en Leve HELE LIVET-samling for ansatte i hjemmebaserte tjenester, helse- og
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sosialkontor, Fysio- og ergoterapitjenesten og sykehjem. Motivasjon og pårørendesamarbeid var tema
for denne samlingen.

Arbeidet med å utvikle et e-læringskurs om hverdagsmestring startet opp i 2017 og vil bli ferdigstilt i
2018.

I 2017 ble Tjensvoll og Eiganes inkludert i prosjektet Felles bruker – felles innsats.
 Samarbeidsprosjektet mellom hjemmebaserte tjenester og Fysio- og ergoterapitjenesten har vært
pilotert og ble utvidet i 2017. Den tverrfaglige tilnærmingen som Felles bruker – felles innsats legger
til rette for, bidrar til at brukerens potensial kommer bedre fram. Det ble gjennomført kick-off ved
oppstart i begge områdene. 50 brukere fikk tilbud gjennom Felles bruker – felles innsats i 2017. Dette
er en økning på 50 prosent sammenlignet med 2016.

Gode tilbakemeldinger fra brukerne

I november-desember 2016 gjennomførte kommunen en brukerundersøkelse blant alle dem som
mottar hjemmesykepleie fra kommunen, og resultatene forelå tidlig i 2017. Brukerne er
gjennomgående meget godt fornøyde med tjenesten som gis av hjemmesykepleien. Helhetlig
vurdering har fått en skår på 83 poeng.

Ny� omstillingsprosjekt

Fase 1 i omstillingsprosjektet innen hjemmebaserte tjenester startet opp våren 2017. Prosjektet skal
legge til rette for en framtidsrettet hjemmetjeneste som er bedre for brukerne og billigere for
kommunen. I fase 1, som løper over ett år, skal det utarbeides rapport med utredninger og
anbefalinger. Fremtidige arbeidsmåter i hjemmebaserte tjenester er ett av elementene i
prosjektmandatet, og hjemmehjelpstjenesten var det første temaet som ble vurdert i den forbindelse.
Høsten 2017 ble organiseringen av Stavanger hjemmehjelp vurdert, og i november ble det vedtatt at
den kommunale hjemmehjelpstjenesten avvikles som selvstendig virksomhet og innlemmes i de fire
virksomhetene i hjemmebaserte tjenester.

Omorganiseringer

Bofellesskapene for mennesker med utviklingshemming og bofellesskapene for personer med
psykiske lidelser og ROP-lidelser (rus og psykiatri), ble skilt ut fra hjemmebaserte tjenester og
organisert som tre egne virksomheter fra 1. januar 2017. Fra samme dato ble antall virksomheter i
hjemmebaserte tjenester redusert fra seks til fire. Etter omorganiseringen dekker de fire
virksomhetene de samme geografiske områdene som helse- og sosialkontorene. I 2017 har det vært
viktig å arbeide med å samkjøre driften, bygge felles kultur og bruke personell på tvers i
virksomhetene.

Det har blitt arbeidet aktivt for å finne egnede lokaler for å samlokalisere de hjemmebaserte
tjenestene i henholdsvis Eiganes/Tasta, Hillevåg/Hinna og Madla/Tjensvoll. Det er i løpet av 2017
funnet en løsning for Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester, som flytter inn i felles lokaler i
Byfjordparken i oktober 2018. Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor og Eiganes og Tasta Nav-kontor
skal også flytte til Byfjordparken på Tasta.

Effektivisering ved hjelp av teknologi
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Logistikkprogrammet Spider skal bidra til mer effektive kjøreplaner i hjemmesykepleien, og færre
ansatte hjem til hver bruker. Spider ble innført i en av arbeidsgruppene i Hundvåg og Storhaug
hjemmebaserte tjenester sommeren 2017, og skal innføres i resten av virksomheten i løpet av januar
2018. Erfaringene som er gjort ved Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester skal, etter et par
måneders full drift, inngå i en evaluering før Spider implementeres i de tre øvrige virksomhetene.

CosDoc+ er en forenklet versjon av kommunens pasientjournalsystem CosDoc. CosDoc+ er tilpasset
mobile enheter (nettbrett) og bidrar til at ansatte kan holde seg oppdatert og dokumentere
fortløpende når de er ute hos brukerne. Fram til nå har Stavanger kommune prøvd ut 25 nettbrett i
ulike virksomheter som hjemmesykepleien, miljøtjenesten, Fysio- og ergoterapitjenesten og
hverdagsrehabiliteringsteamet. Videre utrulling er planlagt i 2018.

Ny teknologi for medisineringsstøtte – medisindispensere – ble innført i Hundvåg og Storhaug
hjemmebaserte tjenester i 2017. Medisindispenserne erstatter helt eller delvis hjelp til
medisinhåndtering og utdeling av multidose hjemme hos brukerne. Denne løsningen skal
implementeres i de øvrige tre virksomhetene i hjemmebaserte tjenester i 2018.

Økonomi

Regnskapsresultatet for tjenesteområdet hjemmebaserte tjenester inkl. Stavanger hjemmehjelp viser
et merforbruk på kr 0,5 mill. av en samlet budsjettramme (inkl. ABI-inntekter) på kr 399,0 mill. Dette
utgjør en forbruksprosent på 100,1. Virksomhetene isolert har et samlet mindreforbruk på kr 0,65
mill., noe som utgjør 99,8 % av vedtatt budsjettramme. Av de fire virksomhetene innenfor
hjemmebaserte tjenester går to av disse med merforbruk, og de to andre med tilnærmet tilsvarende
mindreforbruk. Alle virksomhetene er innenfor 3%-regelen (97-103 % av rammen).

Hjemmesykepleien har gjennom de siste årene jobbet systematisk med å tilpasse seg nivået på
bestillingene fra Helse- og sosialkontorene (HSK). Som omtalt gjennom siste års årsrapporter, har
antall vedtakstimer blitt redusert gjennom både 2015 og 2016, og inntektsgrunnlaget til
hjemmebaserte tjenester er dermed redusert. Kombinert med den ordinære dynamikken i form av
tilgang og frafall av brukere gjennom året, som også er styrende for inntektsnivået, har det vært
utfordrende å dimensjonere riktig nivå på bemanningen til enhver tid. Endring av turnuser tar
naturligvis tid og dermed oppnås ikke økonomiske effekter samtidig som bortfallet av inntekter –
som skjer umiddelbart. Regnskapsresultatet for 2017 viser at det omstillingsarbeidet som er gjort de
siste årene nå gir ønsket effekt, og at virksomhetene langt på vei har klart å tilpasse seg det gjeldene
inntektsnivået. Samlet sett viser resultatet et merforbruk på kr 0,9 mill. i 2017 – en forbedring på kr
10,7 mill. i forhold til 2016, der hjemmesykepleien hadde et samlet merforbruk på kr 11,6 mill.

De øvrige tjenestene innunder hjemmebaserte tjenester gikk samlet med et mindreforbruk på om lag
kr 1,5 mill. Dette skyldes noe vakanse, samt ubrukte ekstraressurser på bofellesskap eldre som ble
tilbakeført boligene. Stavanger hjemmehjelp omtales spesifikt i eget avsnitt under.

5.5.5 Stavanger hjemmehjelp

Tilpasning til minkende oppdragsmengde

Nedgangen i antall hjemmehjelpsbrukere fortsatte i 2017. I løpet av året hadde Stavanger
hjemmehjelp en reduksjon i antall brukere på 6,3 prosent. Ved utgangen av året ga virksomheten
hjemmehjelpstjenester til i underkant av 900 brukere. Andelen brukere som hadde valgt kommunal
leverandør, sank fra 83,2 til 81,5 prosent i 2017. Selv om antallet hjemmehjelpsmottakere er
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minkende, øker tallet på brukere med behov for omfattende tjenester. Samarbeidet mellom de
forskjellige faggruppene som leverer tjenester til brukere som bor hjemme, blir da viktigere.

Omorganisering av den kommunale hjemmehjelpstjenesten

Omorganisering av den kommunale hjemmehjelpstjenesten er ett av innsatsområdene i
omstillingsprosjektet for de hjemmebaserte tjenestene som startet våren 2017. Arbeidet med å
videreutvikle samhandlingen mellom de ulike tjenestene som gis til brukere i eget hjem, og å vurdere
organiseringen for Stavanger hjemmehjelp startet høsten 2017.

Kommunalstyret for levekår vedtok i november 2017 at Stavanger hjemmehjelp skal avvikles som
egen virksomhet innen 1. april 2018. Tjenesten skal fordeles på de fire virksomhetene i
hjemmebaserte tjenester, og organiseres under hjemmesykepleien. Omorganiseringen skal bidra til
robuste fagmiljøer og ivareta hjemmehjelpernes fremtidige oppgaver som ledd i Leve HELE LIVET-
satsingen. Den kommunale hjemmehjelpstjenesten skal i henhold til brukervalgsordningen fortsatt
levere praktisk bistand – rengjøring på lik linje som de to private leverandørene som Stavanger
kommune har avtale med.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser ingen budsjettmessige avvik. Samlet budsjettramme (budsjett + ABI-
inntekter) utgjorde kr 15,5 mill. De omstillingstiltakene som virksomheten gjorde senhøsten 2016 for å
tilpasse seg reduksjonen i antall brukere, gav dermed ønsket økonomisk effekt i 2017, i tillegg til at
man klarte å tilpasse seg ytterligere nedgang i brukermassen i 2017 innenfor vedtatt budsjettramme.
rammen.

5.5.6 Bo og aktivitet Psykisk helse

Etablering av ny bydekkende virksomhet

Bofellesskapene for mennesker med psykiske lidelser og ROP-lidelser (rus og psykiatri) var fram til
2017 organisert under de hjemmebaserte tjenestene. Fra 1. januar 2017 ble alle bofelleskapene for
mennesker med psykiske lidelser og ROP-lidelser skilt ut fra hjemmebaserte tjenester og etablert
som en egen bydekkende virksomhet.

2017 har vært brukt til å konsolidere/stabilisere bofellesskapene som egen/ny virksomhet, og det er
startet et arbeid for å tilpasse og effektivisere driften av bofellesskapene. Etter omorganiseringen har
det vært viktig å arbeide med å samkjøre driften, bygge felles kultur og kartlegge behovet for et felles
kompetansegrunnlag.

Stab- og støttefunksjonene i alle tre Bo og aktivitet-virksomhetene ble samlokalisert. Dette har
styrket det faglige grunnlaget for arbeidet med bofellesskapene i kommunen, og det har vært
arrangert flere felles fagdager, blant annet om samarbeid med pårørende, terapeutisk mestring av
aggresjon, relasjonsskapende arbeid og felles HMS-dager.

I løpet av 2017 er det etablert strukturer og rutiner for samarbeid med andre kommunale tjenester og
med spesialisthelsetjenesten.

God utny�else av bofellesskapene

108



Bo og aktivitet psykisk helse har 17 bofellesskap med til sammen 170 leiligheter. I løpet av 2017 ble 19
leiligheter ledige i de 17 bofellesskapene. En av grunnene til dette har vært at noen beboere har
flyttet til et annet botilbud med mindre tjenester.

Et av målene med å samle bofellesskapene i en virksomhet, har vært å etablere en felles tilnærming
for hvordan motivere beboere til å klare seg med mindre hjelp og flytte ut fra bofellesskapene. Det
kan være utfordrende både for beboere og ansatte å tenke at de kan klare seg bedre med andre
rammer enn det et bofellesskap representerer.

I 2017 har det blitt arbeidet med å utvikle en modell for satellittboliger, inkludert retningslinjer for
disse. Modellen skal legge til rette for at flere beboere kan få muligheten til å flytte ut fra
bofellesskap. Modellen skal piloteres i 2018.

Fra 1. juli 2017 startet Stavanger kommune med sentral koordinator for tildeling av plasser i
bofellesskapene. Sentral koordinator skal også tildele ekstraressurser etter ny finansieringsmodell. Et
viktig mål med opprettelse av prosjektstillingen som sentral koordinator er å få en bedre oversikt
over søkere på venteliste, beboersammensetningen i bofellesskapene, samt
pleietyngde/ekstraressurser i bofellesskapene. I løpet av andre halvår 2017 har sentral koordinator
fått en helhetlig oversikt over beboersammensetningen i bofellesskapene. Sentral koordinator har i
tillegg jobbet med premissene som skal ligge til grunn for tildeling av ekstraressurser.

Fornøyde beboere

I november-desember 2016 gjennomførte kommunen en brukerundersøkelse i bofellesskapene, og
resultatene forelå i 2017. Samlet sett gir beboerne gode tilbakemeldinger på tilbudet i
bofellesskapene for mennesker med psykiske lidelser og rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser).
Helhetlig vurdering fikk en skår på 76 av 100 oppnåelige poeng. Alle områdene som ble målt i
undersøkelsen, fikk tilbakemeldinger som ligger rundt kommunens målsetting om brukertilfredshet
på 80 poeng eller høyere.

Ny finansiering av bofellesskapene

Samtidig med etablering av ny virksomhet innførte rådmannen en ny finansieringsmodell til bruk for
alle typer bofellesskap. Bofellesskapene innen psykisk helse hadde tidligere hatt rammefinansiering,
og den nye finansieringsmodellen har to elementer som sammen skal sikre riktig finansiering og god
faglig standard på tjenesten. Finansieringsmodellen skal evalueres i 2018, men vurderingen så langt er
at modellen har fungert bra det første året den har vært i drift.

Nye bofellesskap

Lassaveien bofellesskap består av to avdelinger som ble etablert i 2016. Siste avdeling med fire
leiligheter ble bygget om i 2017, og skal ferdigstilles i februar 2018.

Det er også satt i gang prosjektering av et nytt botiltak for fire brukere med psykiske lidelser og
ruslidelser. Dette er planlagt ferdigstilt i 2019.

Et bofellesskap i Haugåsveien med syv plasser som har vært under planlegging, er satt i bero som
følge av økonomiske vurderinger knyttet til det totale prosjektet bofellesskapet inngikk i. Intensjonen
om etablering av bofellesskap opprettholdes imidlertid, jf. formannskapets vedtak i saken, men det er
usikkert når dette blir realisert.
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Økonomi

Økonomi omtales samlet for Bo og aktivitet Psykisk helse og Bo og aktivitet Nord og Sør i kap 5.5.7.

 

5.5.7 Bo og aktivitet Nord (BOA Nord) og Bo og aktivitet Sør (BOA Sør)

Ny organisering av bofellesskapene

Bofellesskapene for personer med utviklingshemming ble fra 1. januar 2017 skilt ut fra
hjemmebaserte tjenester og organisert i to virksomheter; Bo og aktivitet Nord og Bo og aktivitet Sør
(BOA Nord og Sør). Formålet med ny organisering var å gi et bedre tjenestetilbud til brukerne. Det
skal oppnås gjennom faglig utvikling, effektiv ressursutnyttelse, styrket samarbeid med andre
kommunale tjenesteområder og spesialisthelsetjenesten, samt ved helhetlig styring og ledelse. I
tillegg til BOA Nord og Sør ble Bo og aktivitet Psykisk helse organisert som egen virksomhet.

BOA Nord og Sør har i 2017 lagt vekt på å etablere driften av de nye virksomhetene og å legge til rette
for å nå målsettingene med ny organisering. Blant annet har samkjøring av rutiner ført til et mer
helhetlig tilbud.

Stab- og støttefunksjonene i alle de tre virksomhetene ble samlokalisert. Dette har styrket det faglige
grunnlaget for arbeidet med bofellesskapene i kommunen. Det er arrangert flere felles fagdager, blant
annet om samarbeid med pårørende, terapeutisk mestring av aggresjon, relasjonsskapende arbeid og
felles HMS-dager. Omorganiseringen har gitt økt faglig oppmerksomhet og forståelse.

Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten er blitt styrket. Bofellesskapene er blitt mer synlige, noe
som gjør virksomhetene mer tilgjengelige. Det har blitt arrangert møter mellom BOA-ene og flere
instanser fra spesialisthelsetjenesten. Den nye organiseringen har også lagt til rette for et tett
samarbeid med politiet, inkludert veiledning fra politiet med tanke på overgrepsproblematikk rundt
en sårbar brukergruppe. Samarbeidet med Dagsenter og avlastning og helse- og sosialkontorene har
også blitt tettere.

Ny finansieringsmodell for alle bofellesskapene

Ny finansieringsmodell for bofellesskapene ble innført 1. januar 2017. I tillegg til forenkling og mindre
detaljstyrt tildeling, gir finansieringsmodellen større økonomisk forutsigbarhet og mindre
administrasjon. Modellen har to elementer som til sammen skal sikre riktig og god faglig standard på
tjenestene. De to elementene er grunnfinansiering og ekstraressurser som trer inn ved særlig store
behov hos definerte brukere. Modellen har vært i full drift ett år, og vurderingen så langt er at
modellen har fungert bra det første året. Modellen skal evalueres i løpet av 2018.

Sentral koordinator

Fra 1. juli 2017 startet Stavanger kommune med sentral koordinator for tildeling av plasser i
bofellesskapene. Sentral koordinator skal også tildele ekstraressurser etter den nye
finansieringsmodellen. Et viktig mål med opprettelse av prosjektstillingen sentral koordinator var å få
en bedre oversikt over søkere på venteliste, og beboersammensetningen samt
pleietyngde/ekstraressurser i bofellesskapene. Videre er ett av målene med prosjektstillingen å få en
mer ensartet brukersammensetning i boligene.
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I løpet av andre halvår 2017 har sentral koordinator fått en helhetlig oversikt over
beboersammensetningen i bofellesskapene. Det gir mulighet for å se på spesialisering av enkelte
bofellesskap. Sentral koordinator har i tillegg jobbet med premissene som skal ligge til grunn for
tildeling av ekstraressurser.

Sentral koordinator for bofellesskap er et prosjekt, og i løpet av 2018 skal det tas stilling til eventuell
videreføring av ordningen.

Kompetanseheving

Brukergruppen har vært i gradvis endring de senere årene. For å møte utfordringene dette medfører,
har det vært viktig for virksomhetene med kompetanseheving. BOA Nord og Sør hadde, blant annet i
samarbeid med veiledningsteamet hos Dagsenter og avlastning, ansvar for planlegging og
gjennomføring av Motivasjonsseminaret 2017 med i underkant av 200 deltakere. Ansatte i
virksomhetene har startet på utdanningsløpet Mitt livs ABC, som er et nasjonalt kompetansetiltak i
tjenester til personer med utviklingshemming.

Ved samlokalisering har lederne blitt mer samkjørt, og alle tre BOA-ene har hatt felles lederopplæring
i løpet av 2017.

Selveide boliger

Arbeidet med å etablere et privat botiltak for personer med utviklingshemming, basert på en modell
der kommunen bygger boligene, etablerer et borettslag og selger andeler til brukerne i målgruppen,
har fortsatt i 2017. Målgruppen er personer med utviklingshemming som har behov for et botilbud
med heldøgns tjenester. Kommunen skal bygge og eie en personalenhet i tilknytning til boligene.
Kommunen har i 2017 inngått en intensjonsavtale om å overta en tomt på Solborg. Regulering av
tomten ble påbegynt i 2017.

De to virksomhetene har til sammen 22 bofellesskap med 159 boenheter. Ved utgangen av 2017 stod
ca. 70 personer på venteliste for å få plass i bofellesskap for mennesker med utviklingshemming.

Økonomi

BOA Nord, BOA Sør og BOA Psykisk helse har et samlet merforbruk på kr 0,8 mill. av en
budsjettramme på kr 418,6 mill., inkludert aktivitetsbaserte inntekter. Dette utgjør en samlet
forbruksprosent som er marginalt større enn 100 %. Det er noe variasjon mellom de tre
virksomhetene. BOA Nord og Sør har et merforbruk på kr 4,1 mill., mens BOA Psykisk helse har et
mindreforbruk på kr 3,3 mill.

5.5.8 Fysio- og ergoterapitjenesten

Leve HELE LIVET

Samarbeidsprosjektet Felles bruker – felles innsats ble utvidet i 2017 og er nå implementert i alle
hjemmebaserte tjenester, med unntak av Hundvåg og Storhaug. I oktober ble det gjennomført en
felles inspirasjonssamling for hele byen. Tilbakemeldingene på samarbeidet er positive, både fra
brukere og ansatte.
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Frivillighet

Fysio- og ergoterapitjenesten har kurset fem nye instruktører til treningsgruppene Sterk og stødig.
Instruktørene er frivillige, og kursingen er et samarbeid med frivillighetskoordinator, innenfor rammen
av frivillighetsarbeidet i kommunen. Det er ca. 140 innbyggere som ukentlig deltar på disse
treningsgruppene for eldre i kommunens bydeler.

Som et tiltak for å forebygge inaktivitet og fedme blant barn og unge, startet Fysio- og
ergoterapitjenesten prosjektet Styrk. Prosjektet ble gjennomført i Kvernevik bydel på bakgrunn av
resultater i levekårsundersøkelsen, og fikk støtte fra kommunens innovasjonsmidler. Intensjonen var
at tilbudet skulle drives av frivillige med veiledning av fysioterapeut. Det var krevende å få til et
forpliktende samarbeid med frivillige organisasjoner, og treningstilbudet ble høsten 2017 derfor drevet
av en fysioterapeut. I samarbeid med skolens helsesøster ble elever og lærere informert om tilbudet,
og elever meldte seg selv som deltakere. Treningsperioden bestod av gruppetrening to ganger i uken i
10 uker på en skole i Kvernevik. Tilbudet opplevdes som vellykket, og Fysio- og ergoterapitjenesten er
i kontakt med frivillige organisasjoner for å få til et samarbeid.

Kompetanse og samhandling

Fysio- og ergoterapitjenesten har i 2017 hevet kompetansen innen blant annet:

migrasjonshelse

nevrodynamikk, ettersom virksomheten følger opp barn med medfødt og ervervet
hjerneskade. I undersøkelse og behandling av disse barna er nevrodynamikk en av flere
tilnærminger. Kursingen vil bli videreført.

tverrfaglig Bobath-kurs (nevrologisk rehabilitering/habilitering) for ansatte i egen
virksomhet, andre virksomheter i kommunen og ansatte fra omliggende kommuner

Flere avtalefysioterapeuter har gjennomført kurs, og startet opp grupper i AktivA som har til hensikt å
implementere internasjonale retningslinjer for behandling av artrosepasienter. Fastlegene er informert
om tilbudet, og henviser innbyggere til disse gruppene.

Avtalefysioterapeuter og fastleger har fra høsten 2017 kunnet kommunisere med digitale meldinger
via Norsk Helsenett. Dette gjør samhandlingen enklere.

Effektivisering av dri�

Prosjektet Sitteklinikk ble avsluttet ved utgangen av 2017. Formålet med prosjektet var å få en mer
effektiv hjelpemiddelformidling av manuelle og elektriske rullestoler, ved å tilpasse rullestoler og
sitteenheter i Fysio- og ergoterapitjenestens lokaler. I prosjektperioden har det blitt utarbeidet et
undervisningsopplegg for ansatte på sykehjem knyttet til formidling av manuelle rullestoler.

Helsefremmende og forebyggende tjenester for barn og unge

Fysio- og ergoterapitjenesten har i 2017 utvidet samarbeidet med helsestasjonene gjennom jevnlig
kompetansedeling. Sammen har de to virksomhetene mottatt prosjektmidler fra Helsedirektoratet for
å starte opp tverrfaglige skolehelseteam. Dette arbeidet ble startet opp i 2017 og skal videreføres de
neste årene.
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Aktiv skole er introdusert på Hafrsfjord skole og Roaldsøy skole i 2017. Flere skoler har også utvidet
Aktiv skole til flere klassetrinn, og har på denne måten inkludert flere elever.

Helhetlig oppfølging av språkutvikling

Fysio- og ergoterapitjenesten har mottatt prosjektmidler fra opptrappingsplanen for habilitering og
rehabilitering for å prøve ut et spise- og munnmotorisk team. Planleggingen av prosjektet har pågått
høsten 2017, og teamet vil starte opp i 2018.

Økonomi

Resultatet viser et mindreforbruk på kr 1,9 mill. av en budsjettramme på kr 63,6 mill. Dette utgjør en
forbruksprosent på 97 %. Avvik kan i stor grad relateres til mottatt fastlønnstilskudd for 2017, som
kom på kr 1,6 mill. mer enn budsjettert. Økningen i fastlønnstilskudd skyldes flere fysioterapistillinger
(prosjektmidler), men også ny måte å sende inn fastlønnstilskudd virker å ha effekt på beløpet.
Reglene er slik at hvis noen er sykemeldte, eller ute i fødselspermisjon, i mindre enn to måneder per
halvår kan man kreve fastlønnstilskudd hele det aktuelle halvåret, søknad sendes to ganger per år. I
2017 var det mange stillinger som kom inn under denne regelen.

5.5.9 Tekniske hjemmetjenester

Overgang til digital trygghetsalarmløsning

Tekniske hjemmetjenester har i løpet av 2017 byttet ut alle analoge trygghetsalarmer med en ny
generasjon digitale trygghetsalarmer. Om lag 1800 trygghetsalarmer er nå skiftet ut.

I tillegg har det vært en betydelig økning i antall reparasjoner, utleveringer og innhentinger av
hjelpemidler. Fra 2016 til 2017 var det en økning i antall utleverte hjelpemidler fra Nav på 4 000
hjelpemidler (fra 14.900 til 18.800). På tross av styrket bemanning i denne perioden, har den økte
arbeidsmengden påvirket den ordinære driften. Det har medført at kun oppdrag som har høyest
prioritering har blitt utført innen normal responstid.

Sandnes, Stavanger, Hå, Lund, Bjerkreim, Gjesdal, Hjelmeland, Randaberg, Rennesøy, Strand, Kvitsøy
og Eigersund kommuner har samarbeidet om anskaffelse av velferdsteknologisk plattform og digitale
trygghetsalarmer, og har sett på behovet for å endre måten trygghetsalarmer og sensorteknologi
responderes på. Muligheten for å bygge opp et interkommunalt velferdsteknologisk responssenter i
regionen ble utredet i 2016-2017. Forutsetningene for etablering var imidlertid ikke til stede på det
tidspunktet, og det jobbes videre med midlertidige og andre løsninger.

Ny teknologi

I 2017 har det vært oppstart for utplassering av multidose medisindispensere og kamera for digitalt
tilsyn. Medisindispenserne ble først utplassert i Hundvåg og Storhaug bydel, og skal etter hvert rulles
ut i hele byen. Et lite utvalg brukere har også fått montert kamera for digitalt tilsyn om natten. Her
kan hjemmetjenesten etter avtale med bruker logge seg på kamera og gjøre tilsynet digitalt, i stedet
for at to ansatte må oppsøke bruker på hjemmeadressen. Fordelen med digitalt tilsyn om natten er
også at brukeren ikke blir unødig forstyrret.
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Ny teknologi innen velferdsteknologi og komplekse hjelpemidler medfører også behov for økt
kompetanse, spesielt innen elektrofaget. Inntil nå har enkelte arbeidsoppdrag måttet gis til private
firma. Spesielt utfordrende er det at hver teknologi har sitt eget grensesnitt og system for betjening.
Erfaringer gjennom året viser at dette vil involvere noe mer personalressurser enn først antatt.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1,1 mill. av en budsjettramme på kr 2 mill.

Mindreforbruk skyldes prosjektmidlene til hjelpeformidling som overføres til 2018 og innkjøp og
vedlikehold av de gamle analoge trygghetsalarmene. Alle alarmene ble skiftet ut i løpet av 2017 (med
avsatte midler). Dette har gjort at virksomhet ikke har brukt penger på å vedlikeholde alarmer i 2017
og dermed spart midler.

5.5.10 Rehabiliteringsseksjonen

Handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall

Stavanger kommunes handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall ble vedtatt i 2016, og
implementeringsarbeidet fortsatte i 2017. Handlingsplanen har tre satsingsområder: forebyggende
arbeid, samhandling og overganger, og oppfølging etter overdoser.

Flere av tiltakene er knyttet til lavterskeltilbudet Stasjonen helse- og omsorgstilbud.  Opplæring i
hjerte-lunge-redning og utdeling av nalokson nesespray (nesespray med motgift mot opiod overdose)
har vært et viktig tiltak siden oppstart av nalokson-prosjektet i september 2016. I 2017 etablerte
Stasjonen et samarbeid med Stavanger Fengsel for å forebygge overdoser etter løslatelse, ved å gi
innsatte informasjon om overdosefare, praktisk opplæring i hjerte-lunge-redning og utdeling av
nalokson nesespray.

Det ambulerende og oppsøkende helseteamet ved Stasjonen har i løpet av 2017 økt sin oppsøkende
virksomhet fra tre til fem dager i uken. Helseteamet oppsøker hovedsakelig brukere i aktuelle
boliger/botiltak, men er også et gatenært tilbud.

Oppgradering av Småhusene

Småhusene er et botilbud beregnet på personer som har utfordringer med å bo i et vanlig bomiljø.
Tilbudet startet opp igjen i oktober 2016, og det er nå syv ett-roms leiligheter pluss en personalbase i
området. I løpet av 2017 er beleggsprosenten kommet opp i 90 prosent. Flere av brukerne benytter
seg nå av de fasilitetene som finnes i personalbasen, blant annet arealer til sosialt samvær, klesvask,
enkelt sårstell fra ansatte ved Stasjonen og beboermøter.

Beboere og personal har faste ryddedager på uteområdet. Bemannet personalbase og tilsyn hver natt
fra L47 rapporteres å ha skapt en trygghet for beboerne. Etter oppgraderingen av Småhusene har det
ikke vært store utfordringer med utagering, behov for politi eller brannvesen.

Botilbudet L47

Botilbudet L47, som et botilbud til unge i alderen 18-28 år, har i en lengre periode hatt få søkere.
Dette førte til en vurdering av tilbudet. Konklusjonen ble å avslutte tilbudet i sin daværende form i
løpet av 2017. L47 ble samtidig endret til å være et kartleggingstilbud og en overgangsbolig. Det nye

114



botilbudet skal gi tilbud til personer over 18 år som har behov for å kartlegge
ferdigheter/tjenestebehov før annet botilbud. Annet botilbud kan være kommunal bolig eller privat
bolig med ambulant tjenestetilbud. Tilbudet kan også gis til personer som venter på behandling,
soning eller av andre grunner har behov for et botilbud i en tidsavgrenset periode.

Oppfølging av LAR-brukere

Da Helse Stavanger HF overtok medikamentutdelingen i forbindelse med Legemiddel Assistert
Rehabilitering (LAR), opphørte også noen av koordineringsoppgavene som LAR-koordinatorene ved
Rehabiliteringsseksjonen hadde.

Ved utgangen av april 2017 ble derfor tjenesten Oppfølging av LAR-koordinator avviklet. Helse- og
sosialkontorene bestilte denne tjenesten fra Rehabiliteringsseksjonen til brukere som mottok LAR-
behandling. Fra 1. mai ble helse- og sosialkontorene styrket med fire årsverk, ett på hvert kontor, som
skal ha en særskilt oppfølging av LAR-brukere.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 1,8 mill. av en budsjettramme på kr 45,1 mill. Dette
tilsvarer en forbruksprosent på 104,1. Merforbruket skyldes i hovedsak overføring av merforbruket
som virksomheten opparbeidet i 2015 og 2016. Virksomheten har i løpet av 2017 klart å snu den
negative trenden, og endte opp med et merforbruk som er redusert med 0,2 mill. sammenlignet med
2016.

5.5.11 Dagsenter og avlastning

Avlastningstjenester

Avlastningstjenestene hadde i 2017 en kapasitet på 7 560 døgn per år i tillegg til 4 kriseplasser.
Behovet for avlastningstjenester til mennesker med utviklingshemming har endret seg i takt med at
Stavanger kommune har bygget nye bofellesskap/ny barnebolig og fritt brukervalg på tjenestene ble
innført.

Ved utgangen av 2017 hadde om lag 100 familier vedtak om avlastning i bolig fra kommunal utfører.
Kriseplassene har stort sett vært i bruk hele året. Brukerne er fra 2 til 68 år. Det kan være variasjon i
ventelister og antall ledige døgn gjennom året. Per 31. desember var det cirka 480 ledige døgn i
kommunal avlastning.

I 2017 er det gjennomført tre helgeturer og en sommerferietur som avlastningsturer for
funksjonshemmede.

25 brukere hadde tilbud om skolefritidsavlastning (SFA) ved utgangen av 2017, noe som er mer enn
dobbelt så mange som ved oppstart i 2012.

Ny finansieringsmodell for avlastningsboliger

Den nye, forenklede finansieringsmodellen for avlastningstjenesten/-boliger ble ferdigstilt i løpet av
2017. Finansieringsmodellen ble vedtatt av kommunalstyret for levekår i desember 2017 og innført fra
1. januar 2018. Grunnlaget for finansieringsmodellen er vedtatt budsjettramme. Viktige mål med
modellen er forenkling, mindre detaljstyrt tildeling, større økonomisk forutsigbarhet og mindre
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administrasjon. I tillegg skal den gi muligheter for prioriteringer internt. Modellen vil bli evaluert og
eventuelt justert etter et fullt driftsår.

Botilbud

Austbø bofellesskap, som er et bofellesskap for personer med diagnoser innen autismespekteret og
for personer med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, ble offisielt åpnet i 2016 og har stabilisert
driften utover i 2017. Endringer i innflyttingsplaner har gjort at to av åtte leiligheter foreløpig ikke er
tatt i bruk.

Byggingen av den nye barneboligen i Bjørn Farmanns gate 25 skulle etter planen vært ferdig i løpet av
høsten 2017. Denne boligen blir tilpasset beboere med utfordringer knyttet til atferd, og den har fire
plasser. Det bygges også en egen skoledel i boligen. Boligen er forventet ferdigstilt i løpet av april
2018.

Utvidelse av dagtilbud

Ved utgangen av 2017 var det om lag 100 brukere av dagtilbud, og 3 personer stod på venteliste.
Brukere som bor hjemme hos foreldre har tilbud fem dager i uken, og brukere i bofellesskap har
tilbud om tre eller fire dager i uken.

Mosvangen aktivitetssenter ble startet 1. september 2017, og er en ny avdeling som tilbyr
dag-/aktivitetsplasser. Avdelingene i Hjalmar Johansens gate og på Tjensvoll har også fått utvidet
antall plasser i 2017. Totalt ble det opprettet åtte nye plasser for dagtilbud til personer med
utviklingshemming i 2017.

Kompetanseheving

Brukergruppen i Dagsenter og avlastning har vært i gradvis endring de senere årene. For å møte
utfordringer som dette medfører, er kompetanseheving viktig.

Veiledningsteamet til Dagsenter og avlastning har som oppdrag å veilede ansatte som arbeider med
brukere med utviklingshemming og utfordrende atferd. I 2017 brukte Veiledningsteamet 56 prosent av
veiledningstiden til bydekkende veiledning, inkludert bydekkende kurs og nettverk. Resten av tiden
veiledet teamet i egen virksomhet.

I tillegg til veiledning holder Veiledningsteamet noen av kursene i 4-årig rullerende
kompetansehevingsplan for ansatte som arbeider med utviklingshemming, og ansatte som arbeider
med brukere som motsetter seg hjelp. Teamet har også drevet to nettverk for ansatte, og har i tillegg
gitt «skreddersydde» kurs/fagtema for ansatte i den enkelte avdeling.

Økonomi

Resultatet viser et mindreforbruk på kr 2,9 mill. av en budsjettramme på kr 164,8 mill., inkludert
aktivitetsbaserte inntekter. Dette utgjør en forbruksprosent på 98,2 %. Mindreforbruket kan i stor
grad relateres til overført mindreforbruk fra 2016 til 2017. Internt i virksomheten er det stor variasjon
mellom seksjonene –  seksjon bolig har et mindreforbruk på kr 2,2 mill. og seksjon dagtilbud et
merforbruk på kr 2,5 mill.

5.5.12 NAV-kontorene
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Utgi�er til økonomisk sosialhjelp

De siste årene har det vært en betydelig vekst i antall sosialhjelpsmottakere i Stavanger. Selv om
arbeidsledigheten nå er på vei nedover, er langtidsledigheten fortsatt høy. I 2017 mottok om lag 4 000
personer økonomisk sosialhjelp. Brutto utbetaling av økonomisk sosialhjelp og antall mottakere steg
med 2 prosent sammenlignet med 2016. Veksten i antall mottakere og utgifter ser imidlertid ut til å
ha flatet noe ut. Antallet unge sosialhjelpsmottakere er fortsatt på et høyt nivå, og det var like mange
sosialhjelpsmottakere under 25 år i 2017 som i 2016.

Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmo�akere under 30 år

Unge sosialhjelpsmottakere under 30 år følges tett opp av egne ungdomsveiledere på Nav-kontorene,
og det stilles systematisk vilkår om deltakelse i Jobbverksted eller andre relevante tiltak for å motta
sosialhjelp. Fra 2017 ble det i regi av Arbeidstreningsseksjonen etablert en arbeidsgruppe for dem
som har gjennomført Jobbverksted, men som ikke har kommet i jobb eller utdanning i løpet av de
fire ukene jobbverkstedet varer. Disse tiltakene brukes når det stilles vilkår om aktivitet for tildeling
av økonomisk stønad til personer under 30 år, med mindre tungtveiende grunner taler mot det.
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.

Kvalifiseringsprogrammet

Ved utgangen av 2017 var det 240 deltakere i kvalifiseringsprogrammet i Stavanger. Det ble betalt ut
kr 45,3 mill. i kvalifiseringsstønad (inkludert barnetillegg) til i alt 400 personer i løpet av året. Dette er
det høyeste antallet deltakere på ett år siden kvalifiseringsprogrammet ble innført i 2008. I løpet av
2017 ble nær 140 deltakere planmessig avsluttet i programmet. Av disse gikk rundt 40 personer videre
til arbeid eller ordinært arbeid med lønnstilskudd. Dersom arbeidsmarkedstiltak, skolegang og
arbeidsavklaringspenger inkluderes, har i overkant av 50 prosent gått videre i aktive tiltak. For 2017
vurderes dette som gode resultater med tanke på brukergruppen og et strammere arbeidsmarked i
regionen.

Helseavklaringer

Av de vel 1500 langtidsmottakerne har om lag 50 prosent sosialhjelp som hovedinntekt. Nav-
kontorene har i 2017 i tett samarbeid med personene selv og helsetjenesten arbeidet målrettet med
helseavklaring. Vel 80 sosialhjelpsmottakere har fått avklart sine rettigheter etter folketrygdloven. Av
disse har cirka 10 prosent fått innvilget uføretrygd, og 44 prosent er innvilget arbeidsavklaringspenger.
De resterende har søknad om en folketrygdytelse under behandling, eller er avklart til ikke å ha
rettigheter innenfor folketrygden.

Barn i vanskeligstilte familier

Nav-kontorene skal foreta en systematisk kartlegging og dokumentasjon av barnas situasjon i
økonomisk vanskeligstilte familier, og iverksette tiltak når det er nødvendig. I 2017 hadde om lag 1000
av 4000 sosialhjelpsmottakere i Stavanger forsørgeransvar for barn, noe som er en økning på 9
prosent sammenlignet med året før. Antallet langtidsmottakere med forsørgeransvar for barn har økt
med om lag 10 prosent det siste året, noe som innebærer at det vokser opp barn i 400 familier som
over tid har en svært lav inntekt.
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Bruken av aktivitetstilskudd til dekning av fritidsaktiviteter har økt. Det er betalt ut bortimot kr 1,1
mill. til vel 230 barnefamilier.

To av Nav-kontorene har deltatt i forsøket Eg vil lære! Hovedmålet er å styrke barnas læring og bistå
deres foresatte i oppfølging av barnet i skole og fritid. Skoleåret 2016–2017 deltok tilsammen 23 barn
i prosjektet, herav 14 som ble fulgt opp av Nav-kontorene.

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier

Som ett av 30 Nav-kontor, deltar Nav Madla i et landsdekkende toårig forsknings- og
utviklingsprosjekt kalt Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier
(https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/helhetlig-oppf%C3%B8lging-av-lavinntektsfamilier). I 2017, som var første år i
prosjektperioden, har Nav Madla gitt helhetlig oppfølging til vel 20 barnefamilier.

Fra introduksjonsprogram til arbeid

Nav-kontorene ble i løpet av 2017 styrket med en flyktningveileder hver. Veilederne kom først på
plass mot slutten av året. Hensikten med flyktningveilederne er at Nav-kontorene i nært samarbeid
med Flyktningseksjonen og Johannes læringssenter skal styrke arbeidsrettingen i
introduksjonsordningen, slik at overgangen fra program til utdanning eller arbeid blir bedre.
Målsettingen i Stavanger er at 55 prosent av deltakerne skal gå direkte ut i arbeid eller utdanning
etter endt introduksjonsprogram. I 2017 var resultatet 52 prosent, en oppgang fra 34 prosent i 2016.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser totalt sett et mindreforbruk på kr 3,6 mill. av en budsjettramme på kr 304,3
mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,8.

Opphold på institusjon for rusmiddelmisbrukere gikk med et mindreforbruk på kr 4,4 mill., mens
utgifter til økonomisk sosialhjelp isolert sett gikk med mindreforbruk på kr 3 mill. etter styrking på til
sammen kr 17,2 mill. i løpet av året. Budsjettet ble styrket med kr 11,2 mill. i første tertial, og
ytterligere kr 6 mill. i andre tertial, som følge av økning i antall mottakere. Utbetaling av
kvalifiseringsstønad for deltakere i Kvalifiseringsprogrammet viser et mindreforbruk på i underkant av
kr 0,1 mill. etter styrking i andre tertial på kr 8 mill. Utover dette ble det et merforbruk på kr 1,1 mill.
til Aktivitetstilskudd, og Nav-kontorene gikk med et merforbruk på lønn og drift på kr 2,8 mill. herav
kr 1 mill. som gjelder husleieforhold.

5.5.13 Boligkontoret

Boligtildeling

Boligkontoret behandler søknader og tildeler boliger til vanskeligstilte boligsøkere, husstander som
har behov for omsorgsboliger med og uten innskudd, flyktninger og rusmiddelavhengige. I 2017
tildelte Boligkontoret vel 330 boliger til personer i målgruppene. Omtrent halvparten av disse
boligene ble tildelt vanskeligstilte boligsøkere. Resten fordelte seg på 75 boliger til flyktninger, 46
omsorgsboliger og 50 boliger til mennesker med rusmiddelavhengighet.

Startlån

118

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/helhetlig-oppf%C3%B8lging-av-lavinntektsfamilier


Målgruppen for startlån er husstander har langvarige problemer med å finansiere eid bolig, som ikke
får lån i vanlig bank og som heller ikke har mulighet for å spare. Barnefamilier blir prioritert.
Boligkontoret behandlet over 640 søknader om startlån i 2017. Bortimot 70 prosent fikk avslag på
søknaden. Avslag på søknad gis dersom søker ikke er i målgruppen eller ikke har tilstrekkelig inntekt
til å betjene boutgiftene. I 2017 fikk cirka 110 husstander utbetalt startlån, hvorav omtrent 30 var
leietakere i kommunal bolig. Tallet på innvilgede startlån til barnefamilier økte til 42 prosent av alle
innvilgede søknader i 2017, mot 6 prosent i 2016.

Av alle som fikk innvilget lån, var det 83 prosent av disse som faktisk skaffet seg en bolig. For 2016
var dette tallet 58 prosent. Økningen kan skyldes endringene på boligmarkedet med lavere
boligpriser.

Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Tilskudd til etablering i bolig og tilpasning av bolig er statlige boligvirkemidler. Tilskudd til etablering
benyttes i forbindelse med etablering i egen bolig, som toppfinansiering i kombinasjon med startlån. I
2017 mottok cirka 20 husstander slikt tilskudd.

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. Etablerertilskudd og tilskudd til tilpasning er slått
sammen, og det er samlet tildelt nær kr 16,5 mill. til formålene i 2017, noe som er en økning på kr 2
mill., eller 13 prosent, fra 2016 til 2017.

Bostø�e

Husbankens bostøtteordning ble endret i 2017. Nå benyttes dagens, månedlige inntekt som grunnlag
for beregning av bostøtte til den enkelte søker. Tidligere ble siste tilgjengelige ligning benyttet. I
Stavanger er det for 2017 en nedgang på nesten kr 7 mill. i utbetalinger fra Husbankens
bostøtteordning, og det er grunn til å tro at endret inntektsgrunnlag er hovedårsaken.

Kommunal bostøtte ble bevilget til 95 husstander med samlet utbetaling på om lag kr 3 mill.

Boligkontoret arbeider aktivt med å forhindre utkastelser fra kommunale utleieboliger, i nært
samarbeid med Stavanger Boligbygg KF, Nav og helse- og sosialkontorene. En av hovedårsakene til
utkastelser er manglende betaling av husleie. Et virkemiddel er transport av bostøtte, der bostøtten i
stedet utbetales til kommunen, for deretter å komme til fratrekk på husleien, og netto husleie blir
fakturert. For 2017 er tallet på leietakere med transport av bostøtte økt til 40 prosent av alle
mottakere.

Digitale søknader

Siste halvår i 2017 ble det installert en iPad med mulighet for å søke Husbank-bostøtte eller startlån
digitalt ved Boligkontorets resepsjon. Målet for 2017 var at andelen digitale søknader om startlån
skulle være 60 prosent, og målet ble nådd. Det ble satt tilsvarende mål for bostøtte-søknaden; her
ble resultatet 44 prosent.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser tilnærmet balanse med et mindreforbruk på kr 0,5 mill. av en
budsjettramme på kr 7,6 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 93,2.
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5.5.14 OBS-team

Etablering av ny virksomhet 

OBS-teamet er forankret i en samarbeidsavtale mellom Stavanger kommune og Helse Stavanger HF,
og er statlig finansiert. Fra juni 2016 ble OBS-teamet organisert som en egen virksomhet i Stavanger
kommune. Formålet med ny organisering var å sørge for enhetlig ledelse og bedre forankring og at
teamet blir mer kjent i kommunen.

I 2017 har det vært en prioritert oppgave for OBS-teamet å sikre at aktuelle samarbeidspartnere i
kommunen fikk bedre kjennskap til teamet. Dette gjelder spesielt Rehabiliteringsseksjonen og Bo og
aktivitet Psykisk helse, men også nyansatte ved helse- og sosialkontorene.

Resultatrapportering 

OBS-teamet har i løpet av 2017 valgt ut et sett indikatorer som benyttes i månedlige rapporteringer til
Stavanger kommune og Helse Stavanger HF. Indikatorene viser at teamet ved utgangen av 2017 ga
oppfølging til 95 brukere, av disse var 78 prosent menn. Tilsvarende tall for 2016 var 96. Spredningen i
alder blant brukerne er relativt stor. Per desember var brukerne som fikk oppfølging mellom 18 og 60
år, hovedvekten var mellom 31 og 40 år. En firedel av brukerne hadde ved utgangen av 2017 fått
oppfølging fra OBS-teamet i underkant av ett år, mens en firedel hadde fått oppfølging i overkant av
fem år. 25 nye brukere ble henvist til teamet i 2017.

Evaluering 

Nasjonal kompetansetjeneste ROP evaluerer 12 oppsøkende behandlingsteam, og OBS-teamet deltar i
evalueringen. Teamet har gjennomført ulike målinger av brukerne forut for inntak i teamet og etter at
brukerne har fått oppfølging fra teamet i to år. Evalueringen skal gå over tre år og avsluttes i 2019.

5.5.15 Arbeidstreningsseksjonen

25 prosent flere deltakere

Arbeidstreningsseksjonen har i 2017 gitt tilbud til i overkant av 600 personer. Dette inkluderer
tiltakene START, JobbSats, Jobbverksted I og Jobbverksted II, og er en økning i antall deltakere på 25
prosent sammenlignet med året før. Arbeidstreningsseksjonen ga tilbud om arbeidstrening i gruppe til
om lag 70 personer, fordelt på seks ulike gruppetilbud.

Økt andel praksisplasser i privat og kommunal virksomhet

I 2017 har Arbeidstreningsseksjonen arbeidet for å øke andelen praksisplasser i private og kommunale
virksomheter. Arbeidspraksis gir en raskere avklaring av deltakernes behov for tilrettelegging, gir
arbeidsmuligheter og frigjør kapasiteten i gruppetilbudene. Arbeidstreningsseksjonen har i løpet av
året inngått et samarbeid med flere bedrifter om tiltaksplasser, og i underkant av 70 personer har
mottatt oppfølging fra Arbeidstreningsseksjonen mens de har deltatt i arbeidstrening.

JobbSats som ny� tiltak
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Lovfestet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år ble innført fra 1. januar 2017.
Aktivitetsplikten innebærer en plikt for kommunen til å tilby en tilpasset aktivitet. Innføringen av
aktivitetsplikten førte til at Arbeidstreningsseksjonen måtte øke kapasiteten. Aktivitetsplikten for nye
sosialhjelpsmottakere under 30 år ivaretas i hovedsak gjennom utvidelse av tilbudet i
jobbverkstedene og et nytt gruppebasert tiltak – JobbSats – som ble opprettet i
Arbeidstreningsseksjonen i mai 2017. Deltakerne i JobbSats blir i all hovedsak rekruttert via
jobbverkstedene, og er beregnet for de av deltakerne som har mer utbytte av praktiske,
arbeidsrettede aktiviteter.

Jobbverkstedene

I overkant av 400 sosialhjelpsmottakere under 30 år med aktivitetsplikt har vært påmeldt
Jobbverksted I og Jobbverksted II i 2017, mot 270 i 2016. Sosialhjelp utbetales deltakerne først etter
oppmøte på Jobbverksted. Samme deltaker kan være påmeldt flere ganger. Av de påmeldte har nær
300 deltatt på kurs. Plassene i jobbverksted-tiltakene benyttes fleksibelt, og kurslengden blir utvidet
for de av deltakerne som ikke er tilstrekkelig avklart eller har nådd målsettingen om jobb etter første
kursperiode på fire uker. Enkelte har fortsatt i tiltaket frem til de er i gang med arbeid, skole eller
arbeidsmarkedstiltak. 195 av deltakere som avsluttet i 2017, har gått videre til arbeid, skole eller andre
tiltak.

START 

Tiltaket Start benyttes for personer i starten av et kvalifiseringsprogram eller som et avklaringstiltak i
hovedsak for sosialhjelpsmottakere. Start benyttes også som aktivitet i påvente av en plass i de
andre arbeidsgruppene eller i kombinasjon med andre tiltak. Til sammen deltok i underkant av 60
personer i dette tilbudet i 2017. Tiltaket inneholder blant annet jobbsøkeraktiviteter, og det gis
temabasert aktuell og samfunnsorientert undervisning. Tilbudet blir tilpasset og justert i tråd med
ønskene og behovene til deltakerne.

Te� samarbeid med Nav-kontorene om aktivitet

Samarbeidsavtalen mellom Nav og Arbeidstreningsseksjonen evalueres årlig. Det er tilrettelagt for et
tett samarbeid mellom Nav-kontorene og Arbeidstreningsseksjonen med faste ukentlige
samhandlingspunkter. Ungdomsveilederne som ble tilsatt ved Nav-kontorene i 2016, er til stede en
dag i uken i jobbverkstedene. De har fulgt opp deltakerne tett for å sikre at de kommer ut i arbeid,
opplæring, annen aktivitet eller videre i tiltak i tråd med den vedtatte aktivitetsplikten for
sosialhjelpsmottakere under 30 år. Arbeidstreningsseksjonen har tilrettelagt for individuelt tilpasset
arbeidstrening i tråd med bestillingen fra Nav, og med utgangspunkt i den enkeltes aktivitetsplan.
Deltakerne har fått tilbud om fleksible løsninger, herunder deltidsplasser, avhengig av den enkeltes
begrensninger, behov og ressurser.

Praksisplasser for funksjonshemmede (PFF)

I underkant av 60 personer har i løpet av året deltatt i PFF-ordningen. Omtrent 20 nye henvendelser
ble behandlet, og halvparten har dette året mottatt et tilbud. Ved utgangen av 2017 var om lag 10 nye
deltakere klare for inntak. 22 prosent av plassene utløser statlig refusjon og bidrar til at virksomheten
kan finansiere oppfølgingen av personer i praksisplassordningen.

Økonomi
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Regnskapsresultatet viser tilnærmet balanse med et mindreforbruk på kr 0,03 mill. av en
budsjettramme på kr 12,7 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,7.

5.5.16 Flyktningseksjonen

Høye bose�ingstall

Skiftningene i asyl- og flyktningsituasjonen de siste årene har ført til at flere flyktninger er bosatt,
men også til økt behov for fleksibilitet i planleggingen av bosettings- og oppfølgingsarbeidet i
kommunen. I løpet av 4. kvartal 2016 justerte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ned
anmodningen om bosetting for 2017 to ganger, både det totale bosettingsbehovet og antallet for
enslige mindreårige flyktninger. Formannskapet vedtok i mars 2017, i tråd med anmodningen, at
Stavanger kommune skulle bosette og integrere 285 flyktninger, av disse 25 enslige mindreårige (EM).

Ved utgangen av 2017 hadde Flyktningseksjonen bosatt 253 flyktninger. I tillegg til disse kommer 26
enslige mindreårige flyktninger som er bosatt i kommunens botiltak for enslige mindreårige
flyktninger, EMbo. 94 av de som ble bosatt var kvoteflyktninger som kom direkte til kommunen fra
flyktningleire i utlandet, 159 personer kom fra ulike mottak i Norge.

Mange av flyktningene som er bosatt fra norske mottak de to siste årene kom alene, men har familie
som fyller vilkår for familiegjenforening. Dette har ført til en økning i antallet familiegjenforente. I
2017 fikk 27 familier oppfølging relatert til familiegjenforening, totalt var dette vel 70 personer. Av de
27 familiene var det 21 familier som var kommet til Norge som familiegjenforente til en enslig
mindreårig flyktning.

For Flyktningseksjonen innebar dette at selv om kapasiteten var bygget opp i 2016, så økte behovet
for ansatte, boliger og andre ting knyttet til bosetting og oppfølging ytterligere i 2017.

Kommunale og private boliger

Flertallet av flyktningene ble bosatt i kommunale boliger. Flyktningseksjonen tildelte 70 kommunale
boliger til nyankomne flyktninger i 2017. I tillegg ble 25 private kontrakter mellom utleier og den
enkelte flyktning godkjent. 3 av dem gjaldt familier og 22 var innen ordningen avtalt selvbosetting,
som innebærer at flyktninger uten familie selv kan finne bosted i det private markedet og bli bosatt i
Stavanger etter nærmere kriterier.

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet for flyktninger drives i tett samarbeid mellom Johannes læringssenter, Nav
og Flyktningseksjonen. Flyktningseksjonen er ansvarlig for forvaltning av introduksjonsloven,
individuell plan for deltakere, veiledning og enkelte tiltak i programmet. Ved årsskiftet var det 452
personer som deltok i programmet eller ventet på oppstart januar 2018.

75 personer ble avsluttet i programmet i 2017. Av disse gikk 19 prosent videre til arbeid og 33 prosent
til utdanning, totalt 52 prosent. I tillegg avsluttet 4 prosent til grunnskole. Målsettingen i Stavanger er
at 55 prosent av deltakerne skal gå direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt
introduksjonsprogram. Økningen fra 34 prosent i 2016 til dagens 52 prosent er en markant oppgang,
og nærmere kommunens mål.

122



Det er igangsatt et prosjekt i samarbeid med fylkeskommunen, Johannes læringssenter, og Bryne/
Øksnevad videregående skole, for å øke antall fagbrev/yrkesrettet kompetanse blant deltakerne i
introduksjonsprogrammet. Samarbeidet gjelder bygg- og anleggsfag og matfag. Målet er best mulig
tilrettelagte individuelle løp for deltakerne. Det blir utviklet individuelle tiltakskjeder i samarbeid med
Nav og med den enkelte deltaker.

Nav-kontorene ble i løpet av 2017 styrket med en flyktningveileder hver. Veilederne kom først på
plass mot slutten av året. Hensikten med flyktningveilederne er at Nav-kontorene, i nært samarbeid
med Flyktningseksjonen og Johannes læringssenter, skal styrke arbeidsrettingen i
introduksjonsordningen. Hensikten er å gjøre overgangen fra program til utdanning eller arbeid bedre,
og å benytte de ressursene som ligger i Nav bedre.

Høsten 2017 startet rådmannen et prosjekt for å identifisere forbedringsområder og vurdere endringer
i organiseringen av introduksjonsprogrammet i Stavanger. Målet er å bruke tilgjengelige ressurser best
mulig for å oppnå gode resultater for deltakerne, det vil si at flere oppnår overgang fra program til
arbeid eller utdanning. I løpet av 2018 skal konklusjonene fra prosjektet foreligge, og
implementeringen av foreslåtte endringer skal starte.

Styrking av arbeidet med psykisk helse

Flyktningseksjonen har i 2017 økt tilbudet med forebyggende familiesamtaler for familier, med
spesiell vekt på familiegjenforente. Tilbudet har blitt mer aktuelt i og med de økte ankomsttallene, og
at flere har krav på familiegjenforening. Gjennom samtalene styrkes familiens egne ressurser og
dermed håndteres den nye situasjonen bedre. 19 familier (derav 8 enslige mindreårige) har takket ja
til tilbudet. Kun to familier har takket nei. Samtalene omfatter den som allerede er bosatt i forkant av
familiegjenforening, og en samtalerekke med familien/individuelle samtaler etter gjenforeningen.
Dersom Flyktningseksjonen ser at familiene trenger mer hjelp, er virksomheten brobygger inn til for
eksempel familievernkontor eller familiehelsestasjon.

Fra årsskiftet 2016/2017 har Flyktningseksjonen tilsatt en psykolog i delt stilling mellom
Flyktningseksjonen og EMbo. I løpet av året har psykologen arbeidet med enslige mindreårige, familier
og voksne flyktninger, blant annet med å formidle mestringsverktøy og lede selvhjelpsgrupper, gi
individuell samtalehjelp, samt vurdere henvisning til spesialisthelsetjenesten. Psykologen har i tillegg
undervist og veiledet de ansatte og bistått med å implementere aktuelle verktøy.

Flyktningseksjonen fortsatte opplæringen og sertifiseringen av medarbeidere i International Child
Development Program (ICDP) som startet i 2016. ICDP er et enkelt, helsefremmende og forebyggende
program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot
omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. Tre grupper ble gjennomført i løpet av året.

Samarbeid om oppfølging av flyktninger med ekstra helseutfordringer

Kommunen har mulighet til å søke IMDi om dekning av ekstrautgifter ved helserelaterte saker. Det
kan gjelde personer som har blant annet fysiske krigsskader, funksjonshemminger av ulik art eller
psykiske lidelser. Disse søknadene koordineres av Flyktningseksjonen. Det ble i 2017 sendt inn 25
søknader der 14 kommunale virksomheter er involvert i å gi nødvendig kommunalt
helsetilbud/oppfølging.

Økonomi
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Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1 mill. av en budsjettramme på kr 28,6 mill. etter
styrking på kr 4,9 mill. i første tertial. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 96,6.

5.5.17 Krisesenteret

Informasjon om tilbudet 

Krisesenteret hadde i 2017 særlig oppmerksomhet på sårbare grupper som gjerne trenger tilpasset
informasjon for at de skal oppfatte at et hjelpetilbud også gjelder dem. Krisesenteret hadde
samarbeidsmøte med FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, og laget materiell om
krisesentertilbudet rettet mot personer med ulike kjønnsuttrykk og seksuell legning. Alle ansatte ble
kurset i hvordan ha samtaler med denne gruppen. Krisesenteret annonserte også sitt tilbud i to av
magasinene som er rettet mot mennesker med funksjonshemming, og foreldre med barn som er
funksjonshemmet. Krisesenteret holdt i tillegg flere foredrag rettet mot ansatte som arbeider med
eldre i regionen. Bakgrunnen for dette arbeidet er at alle de nevnte gruppene er underrepresentert
ved Krisesenteret i forhold til forekomst av vold.

Barn og høysikkerhet 

På bakgrunn av at det har vært en jevn økning i høysikkerhetssaker siden 2012, ville Krisesenteret se
nærmere på hvordan det oppleves for barn å leve med særlige sikkerhetstiltak. Dette for å øke egen
kompetanse og for å kunne tilpasse tilbudet bedre. Krisesenteret gikk i 2017 gjennom relevant
forskning om barn som lever med kode 6/særskilte sikkerhetstiltak, og det viste seg at det finnes
svært lite forskning på området. Det ble besluttet at Krisesenterets ansatte skulle forsøke å snakke
med barn og ungdom som lever med kode 6. Gjennom politiet fikk de lokalisert barn det var mulig å
snakke med, samt noen unge mennesker som har levd med kode 6 fra de var barn/ungdom av. Dette
arbeidet har vært tidkrevende, og fortsetter inn i 2018.

Ne�verksbygging for kvinner og menn 

Krisesenteret har i 2017 opprettet en nettverksgruppe for kvinner som har benyttet seg av
Krisesenterets tilbud. Gruppen har hatt nettverksbygging som hovedprioritet. Gruppen har vært
lokalisert utenfor senteret, og har fungert godt med mange besøkende. Krisesenteret har forsøkt å få
tak i nok mannlige brukere til å opprette en tilsvarende gruppe for menn, men interessen har vært
liten.

Samarbeid med eierkommunene 

Krisesenteret har deltatt på en rekke aktiviteter som kurs, samlinger og møter hos
samarbeidskommunene i 2017. Krisesenteret besøkte 14 av 18 kommuner i løpet av året. Denne typen
utadrettet virksomhet har vist seg å ha positive effekter, i form av bedre samarbeid mellom
Krisesenteret og de ansatte i alle 18 kommunene som Krisesenteret dekker.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 0,2 mill. av en budsjettramme på kr 12,4 mill. Dette
tilsvarer en forbruksprosent på 101,9.
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5.6 Samfunnsmedisin

Fastlegetjenesten

Det har i 2017 vært en større utskifting av fastleger i Stavanger enn normalt. Utskiftingen skyldes
naturlig avgang og er ikke knyttet til fastlegekrisen som nå rammer flere kommuner. Kommunen har
hatt stor oppmerksomhet på rekruttering av nye fastleger, og på optimal drift av fastlegetjenesten for
å sikre god kvalitet i tjenesten. Eksempler på gjennomførte tiltak er introduksjonsdager for nye leger,
introduksjonsstillinger og brukerundersøkelser. Det ble i mars 2017 innført nye spesialiseringskrav,
som erstatter ordningen med veiledet tjeneste, der det kreves at legen må være spesialist i
allmennmedisin eller under spesialisering for å kunne inngå avtale med kommunen. Dette gjelder
også ved ansettelser i sykehjem og sykehjemslegevakt.

Sykehjemslegevakten

Sykehjemslegevakten er i stabil drift. I 2017 har det pågått forhandlinger mellom legeforeningen og
Stavanger kommune, og en ny arbeidsavtale er inngått. Nytt i arbeidsavtalen er at fast arbeidsplan
danner grunnlag for sykepenger, foreldrepenger og pensjon dersom man har fast legestilling i
Stavanger kommune.

Kommunefarmasøyt

Kommunefarmasøyten har i 2017 gjennomført legemiddelrevisjoner i bofellesskap, hjemmesykepleien
og sykehjem, og videreutviklet og oppdatert retningslinjer for legemiddelhåndtering blant annet for å
innlemme nye virksomheter. I tillegg har kommunefarmasøyten utviklet et nettkurs for ansatte i
skoler, SFO og barnehager om generell legemiddelhåndtering og retningslinjer for
legemiddelhåndtering i skole, SFO og barnehager. I samarbeid med innkjøpsavdelingen er det
gjennomført en anskaffelse av legemidler til lager og multidosepakkede legemidler for 71 kommuner i
Sør-Norge, med en kontraktsverdi på nærmere kr 500 mill. Det beregnes at kontraktsignering skal
skje første halvår 2018.

Øyeblikkelig hjelp-plassene

Øyeblikkelig hjelp-tilbudet er i 2017 utvidet til å inkludere innbyggere med psykisk sykdom og
rusproblemer. I forbindelse med dette har det vært kompetanseutvikling ved Stavanger øyeblikkelig
hjelp i form av relevante kurs og hospitering. Samarbeidsavtalene med Helse Stavanger HF er revidert
og godkjent. Nytt i særavtalen er at lege ved akuttmottaket ved Stavanger universitetssjukehus i
samarbeid med lege ved Stavanger øyeblikkelig hjelp også får mulighet til å legge inn pasienter.
Stavanger øyeblikkelig hjelp hadde i 2017 i snitt et belegg på 85 prosent, 5,7 liggedager per pasient og
44 pasienter hver måned. Våren 2018 utvides antall plasser fra 9 til 16, og Stavanger kommune får da
et antall øyeblikkelig hjelp-plasser tilsvarende estimert behov vurdert av Helsedirektoratet.

Smi�evern 

Smittevernplan og pandemiplan, inkludert plan for massevaksinasjon, ble ferdigstilt og vedtatt
politisk i 2017. Smittevernkontoret har i løpet av 2017 tatt på seg jobben med vaksinering med HPV-
vaksine for alle jenter som ikke går inn i vaksinasjonsprogrammet.
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5.6.1 Stavanger legevakt

Prosjekt Stavanger legevakt pågikk i hele 2017. Prosjektet har hatt oppmerksomhet på ledelse,
organisering, HMS/kvalitet, økonomi og IT. Det er jobbet aktivt med rekruttering for å imøtekomme
forskriftskrav til telefonbesvaring og andre oppgaver. I 2017 har legevakten besvart 75 prosent av alle
innkomne telefoner ved legevaktsentralen innen to minutter.

I fengselshelsetjenesten er det iverksatt flere tiltak for å lukke avvik i forbindelse med tilsynet fra
Fylkesmannen i september 2016. Blant annet er fagkompetansen utvidet med psykiatrisk sykepleier.

I den administrative ledelsen er det ansatt legevaktsjef, to avdelingssykepleiere/systemansvarlig,
fagutviklingssykepleier, turnusmedarbeider og saksbehandler. Legevakten har også fått en
kontorfaglærling i løpet av 2017. Det er ansatt 18 nye sykepleiere i ulike stillingsstørrelser ved
legevakten i 2017. Med så mange nye ansatte har mye av oppmerksomheten vært rettet mot å
opprettholde og skape et godt arbeidsmiljø, noe som har ført til betydelig nedgang i sykefraværet.

Flere fast ansatte ved legevakten og fastleger har gjennomført kurs i akuttmedisin, og flere
sykepleiere har fått utrykningskompetanse for å kunne betjene legebilen. Personalet som skal betjene
bilen, har blant annet gjennomført testkjøring på reelle oppdrag.

I løpet av 2017 ble det avsatt midler til en mulighetsstudie for å utrede behovet for nye lokaler og
beliggenhet for Stavanger legevakt, og dette arbeidet vil pågå videre i 2018.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Stavanger legevakt viser et merforbruk på kr 1,2 mill. av en budsjettramme på
kr 48,7 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 102,4.

Merforbruket knyttet til selve driften av legevakten er på kr 2 mill. Årsaken til merforbruket er blant
annet knyttet til drift av nødnettsentralen. Ut over fastsatte betalingssatser over statsbudsjettet,
koster vedlikehold og drift av sentralene og journalsystemet mer enn forventet. I tillegg gis det ikke
refusjon for merverdiavgift på driftsforhold knyttet til nødnettsentralene, noe som gir en inntektssvikt
for Stavanger legevakt. Smittevernavdelingen har et mindreforbruk på kr 1,2 mill. som påvirker det
endelige resultatet. Dette mindreforbruket skyldes at kontoret har en betydelig merinntekt knyttet til
statlige refusjoner for vaksinering. De andre underavdelingene viser tilnærmet balanse med et
merforbruk på til sammen kr 0,4 mill. Dette er drift av voldtektsmottaket, helsetjenester i fengsel,
kriseteam og vaksinasjonskontoret. De to førstnevnte er fullfinansiert av staten.
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6 Kultur og byutvikling

Kultur og byutvikling har levert nærmere 40 saker til bystyret i 2017. De mest overordnede og
strategiske sakene er den kommunale planstrategien, som blant annet legger føringer for revisjon av
kommuneplanen. Innen transportplanlegging har det vært en viktig progresjon i arbeidet med
bypakkeprosjektene med tre planer for bussveistrekninger. Arbeidet med Kulturplan 2018-2025 har
pågått i 2017.

6.1 Innledning

6.2 Kultur

6.3 Kommuneplan

6.4 Byplan

6.5 Transportplan

6.6 Byggesak

6.7 Geodata

6.8 Økonomi

6.1 Innledning
Det har vært stor aktivitet innen planlegging, utredning og planbehandling i 2017. Blant disse er
områdereguleringsplan for universitetsområdet på Ullandhaug, som ble vedtatt i mars. Samtidig ble
den 7. levekårsundersøkelsen lagt fram. Prinsipper for kommunenes felles plan for Forus er også
vedtatt av bystyret. Reguleringsplaner for offentlige oppgaver som brannstasjon i Schancheholden og
flere barnehager er utarbeidet.

Bystyret har videre sluttet seg til 1. generasjons Byvekstavtale, og gitt uttalelse til første
handlingsprogram for Bypakke Nord-Jæren.

I 2017 er boligprisene redusert og arbeidsledigheten er på vei nedover. Dette kan se ut til å gjenspeile
seg i at aktiviteten på byutvikling har økt med mer veiledning, flere søknader og private planforslag.

6.2 Kultur

Årsrapport 2017
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Kulturavdelingens arbeid

Kulturavdelingens arbeid kan inndeles i fem hovedområder: 
1) planarbeid 
2) utredninger og større enkeltsaker 
3) forvaltning av tilskuddsordninger 
4) veiledning og oppfølging av kulturaktører og publikum 
5) saker til kunstutvalget.

Planarbeid

Stavanger bystyre vedtok 11. april 2016 prosjektmandat for ny kommunedelplan for kunst og kultur i
Stavanger i perioden 2018-2025. Gjeldende plan, Kulturbyen Stavanger 2010-2017 – kommunedelplan
for kunst og kultur i Stavanger, skal revideres. Det samme skal Kulturarenaplan 2013-2025. Disse to
planene samles til en plan i det pågående planarbeidet.

Kulturmelding 2011-2015, vedtatt av bystyret 28. september 2015, vil være en viktig del av
plangrunnlaget og er planarbeidets offisielle statusdokument. Planen skal endelig vedtas høsten 2018.

I 2017 har arbeidet med kulturplanen vært en særlig prioritert oppgave. Det er gjennomført en rekke
møter med ulike deler av kunst – og kulturfeltet i Stavanger som har gitt sine innspill til planarbeidet.

Utredninger og større enkeltsaker

Avdelingen har vært ansvarlig for eller involvert i en rekke utredninger og større enkeltsaker i 2017:

Kulturplan Stavanger 2018-2025 – planprogram

Kulturinstitusjoner 2017

Ensemblestøtte – gjennomgang av ordningen

Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor kunst og kultur –
gjennomgang av ordningen

10 års markering av året som europeisk kulturhovedstad

Fordeling av ekstraordinære midler til styrking av det frie feltet

Tilskudd til kulturarrangører

Tilskudd til festivaler og større arrangementer

Kulturstipend

Kulturprisen

Årets stavangerkunstner

Rogaland Teater Finansiering av KVU nytt Teaterhus

MUST og den økonomiske situasjonen

Filmkraft – prosess rundt aksjesalg

Nye Tou Byggetrinn 2 – prosjektering og finansiering

Driftstilskudd til dansekompanier
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Driftstilskudd til musikkensembler

Mikrolån til musikkaktører

Per Erling Ramslands legat

Forvaltning av tilskuddsordninger og saksbehandling

Avdelingen forvalter en rekke tilskuddsordninger for byens kulturliv, og en stor del av avdelingens
tidsbruk knytter seg til tilskuddsforvaltning. Det ble i 2017 gitt 342 tilsagn om støtte.
Tilskuddsmidlene når altså ut til mange aktører. Det har ikke vært noen endringer i selve
tilskuddsordningene i 2017.

I 2017 behandlet kommunalstyret for kultur og idrett 44 kultursaker, og vedtok 8 spørsmål og 1
interpellasjon. Dette var en liten nedgang i antall saker. I 2016 behandlet KKI 50 saker.

Tilskuddsordninger og saksbehandling

Kulturavdelingens mest omfattende arbeid er knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger,
stipendordninger med mer. Arbeidet omfatter utlysning, kontakt med søkere, søknadsbehandling, – i
en del tilfeller med saker til politisk behandling –, utsending av tilsagns-/avslagsbrev, utbetaling av
tilskudd/stipend ev. klagebehandling.

Forvaltningen omfa�er:                                                                        

Tilskudd til:

kunst- og kulturtiltak – kulturarrangement, rytmisk musikk, litteratur og ytringsfrihet

internasjonalt kulturarbeid og vennskapsbysamarbeid

festivaler og større arrangement

kulturarrangører

musikk- og scenekunstensembler

produksjonsfelleskap

formidling kunstinstitusjoner

Den kulturelle spaserstokken

Driftstilskudd til:

kor og korps

kulturorganisasjoner

kulturinstitusjoner

I tillegg arbeides det med generell forvaltning av Stavanger kommunes kunstsamling og
kunstnerboliger i inn- og utland. Arbeid knyttet til kunstprosjekter når nye og kommunale bygg
oppføres er også en del av Kulturavdelingens arbeidsoppgaver.

Veiledning og oppfølging av kulturaktører og publikum

Kulturavdelingen legger stor vekt på at byens kulturaktører, både profesjonelle og amatører samt
publikum, er informert om kulturtilbud, støtteordninger, utvekslingsprogrammer og lokale, nasjonale
og internasjonale nettverk og andre samarbeidsrelasjoner. Dette skjer i dialogmøter, på seminarer, ved
bruk av sosiale kanaler og andre medier. Kulturavdelingens nettside blir jevnlig oppdatert og nyheter
fra Kulturavdelingen og kulturlivet i Stavanger blir lagt ut på sosiale media. Det gjenstår et skjema, så
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er avdelingen i mål med å digitalisere alle søknadsskjemaer. Dette vil øke brukervennligheten for
publikum som benytter seg av tjenestene.

Saker til Stavanger kommunes kunstutvalg

Stavanger kommunes kunstutvalg avholdt 6 møter inklusiv 4 befaringer i forbindelse med aktuelle
saker. Utvalget behandlet 22 saker/prosjekter i 2017.

Aktiviteten i 2017 har vært på samme nivå som i 2016.

Det utarbeides en egen årsrapport for Stavanger kommunes kunstutvalg. Den legges fram til
orientering i begynnelsen av påfølgende år.

6.3 Kommuneplan
Prioriterte oppgaver i 2017 har vært rullering av Kommuneplan for 2019- 2034, Kommunedelplan for
Stavanger sentrum, Interkommunal kommunedelplan for Forus og regionale utviklings- og
samarbeidsoppgaver som Regionalplan Jæren, byvekstavtalen og byutredningen.

Kommuneplanavdelingen har i 2017 jobbet med følgende større planoppgaver:

Forslag til Kommunal planstrategi for 2016-2020 er lagt fram til politisk sluttbehandling.
Planstrategien ble vedtatt av bystyret 27. mars 2017.

Høring av planprogram for Kommuneplan 2019-2034 er gjennomført. Det ble høsten 2017
lagt fram forslag til revidert planprogram til politisk behandling.

Bearbeiding av planforslaget til Kommunedelplan for Stavanger sentrum etter
hovedhøringen. Etter bearbeidingen ble det høsten 2017 lagt fram revidert forslag til plan
til politisk behandling.

Videreført arbeidet med City Impact Districts (CID) Stavanger sentrum. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet videreførte sin støtte til prosjektet i 2017, med kr 1,5 mill.
KMD har nå til sammen bevilget kr 5,4 mill. til prosjektet. CID Stavanger sentrum
videreføres som et samarbeid med Stavanger sentrum og Urban Sjøfront.

Deltatt i arbeidet med Interkommunal kommunedelplan for Forus sammen med
Transportplan og Byplan. Behovet for nær samordning og løsninger på tvers av
kommunegrensene, gjør planarbeidet ressurskrevende.

Utarbeidet ny befolkningsframskriving for Stavanger.

Deltatt i arbeidet med oppstart av Langsiktig drifts- og investeringplan (LDIP) for
kommunene. Samordning mot kommuneplanarbeidet har vært viktig.

Arrangert konferanse for Nordic City Network i Stavanger mai 2017.
Kommuneplanavdelingen er hovedkontakt for kommunen i Nordic City Network (NCN),
bestående av 19 nordiske byer. Det er besluttet at Stavanger kommune skal tre ut av
nettverket, og i byutviklingssammenheng søke deltagelse i andre internasjonale nettverk.

Bidratt med statistikk og analysekompetanse ved revisjon av sektorplaner i kommunen.

Oppdatert og videreutviklet Stavangerstatistikken.
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Deltatt i utvikling av og arbeid med prosjekt Beboerlyst.

6.4 Byplan
Hovedoppgavene for Byplanavdelingen har i 2017 vært å få vedtatt planer til offentlige formål og
boligbygging. Dette gjelder både kommunens egne planer og behandling av private planer.

Som følge av en krevende bemanningssituasjon har det ikke vært mulig å gjennomføre alle oppgaver
som var planlagt.

Overordnete planer

Avdelingen har bidratt i arbeidet med Interkommunal kommunedelplan for Forus, Bypakke Nord-
Jæren, Stavanger på sykkel, Kommunedelplan for Stavanger sentrum og større transportplaner og
planer i tilknytning til bypakken.

Områderegulering

Områderegulering for nye utbyggingsområder og byomformingsområder har hatt høy prioritet.

De�e �elder følgende planer:

Madla-Revheim (klar for behandling ved årsskiftet)

Dusavik 1 og 2 (planprogram fastsatt, planarbeid pågår)

Forus Øst (ferdig, men nytt forslag skal utarbeides i 2017 med ny behandling våren 2018)
Detaljregulering har startet.

Universitet i Stavanger (UiS) plan vedtatt i bystyret – detaljregulering for SUS på høring i
slutten av 2017)

Stavanger stasjon (oppstartsfase)

Nytorget – overført til Stavanger Utvikling KF for videre prosess med arkitektkonkurranse.

Mariero (planprogram fastsatt i 2017 – behandling på nyåret 2018)

Åsen næringsområde klar for behandling på nyåret 2018Arbeidet med oppdatering av eldre
planer er viktig for forutsigbarhet i søknader om deling og byggetillatelse.

I tillegg er det en rekke planer som mangler utnyttelsesgrad og som derfor er ugyldige. Flere av disse
har blitt oppdatert

Vestre Platå (ferdig utlagt)

Misjonsmarka (utlagt)

Varden (oppstart)

Andre oppgaver

Byggeskikkpris er gjennomført. Prosjektet Vi vil bo i Hillevåg, en oppfølging av områdeprogrammet for
Hillevåg, er godt i gang og vil sluttføres i 2018.
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Private planer

Det har vært avholdt mange oppstartsmøter, og planene for disse vil komme på nyåret 2018. Det er
behandlet planer for privat utbygging, flere med offentlig formål. Flere av de private planene i Hillevåg
er satt på vent pga. nødvendige avklaringer for Bussveien. Det er også flere private planer som
avventer vedtak i planer for områderegulering.

Det er i løpet av året tatt ut 38 startpakker. Det har vært 20 private planer, og 11 offentlige planer til
behandling. Bystyret har ferdigbehandlet 24 planer. I tillegg har man hatt 114 delesaker, og gitt
uttalelse til 90 seksjoneringssaker.

Også i 2017 er det lagt stor vekt på å holde saksbehandlingstid for private planer og delesaker
innenfor lovens krav. En del egne planer og private planer til sluttbehandling er utsatt, eller har fått
økt saksbehandlingstid. Kvalitetsstyringssystemet og startpakken er kontinuerlig oppdatert gjennom
året. Det er satset på kompetanseutvikling og etterutdanning innenfor smartby- og
klimatilpasningsfag.

6.5 Transportplan
Transportplanavdelingen har hatt saker til behandling i alle møtene i kommunalstyret for byutvikling i
2017, 43 saker totalt. Året har vært preget av arbeid med Bypakke Nord-Jæren, både med
reguleringsplaner for Bussveien og etablering av bomringer i kommunen, og med deltakelse i
administrativ koordineringsgruppe for bypakken. Avdelingen har også deltatt aktivt i arbeid med
Kommunedelplan for Stavanger sentrum og Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus),
samt flere områdereguleringer.

Bypakke Nord-Jæren

Den politiske styringsgruppen, administrativ koordineringsgruppe og faggruppene har vært i aktivitet
hele året. Behandlingen av reguleringsplaner og byggesaker knyttet til etablering av bomstasjonene er
ferdig. Reguleringsplanene for stenging av veier er klargjort for sluttbehandling.

Målet for Bypakke Nord-Jæren er nullvekst i personbiltrafikken og god framkommelighet for sykkel,
gang og næringstransporten. De prioriterte prosjektene er:

1. Sykkelstamveien

2. Bussvei nord-sør

3. Transportkorridor vest og bussvei Sundekrossen – sentrum

4. E39 Smiene – Harestad

5. (E39 Hove – Ålgård og bussvei Sandnes)

I tillegg er det i bypakken satt av midler for mindre tiltak innenfor sykkel, gange, trafikksikkerhet,
kollektiv og miljø.

Stavanger kommune har gitt høringsuttalelse til Nasjonal transportplan 2018-2029, og til
Handlingsprogram for Bypakke Nord-Jæren 2018-2021. I faggruppene for programområdene har det
pågått arbeid med utforming av kriterier for prioritering, og forslag til konkrete prosjekter som kan
gjennomføres i den første handlingsprogramperioden. I tråd med kriteriene er det for
programområdet sykkel utarbeidet en prioritert liste over tiltak som inngår i handlingsprogrammet.
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Statens vegvesen har arbeidet fram et kostnadsoverslag for E39 Smiene – Harestad som viser
vesentlig høyere kostnad enn tidligere anslag.

Reguleringsplan for Transportkorridor vest har vært på høring og klargjøres for endelig vedtak våren
2018.

Bussveien

Prinsippavklaringer for akse vest ble lagt fram 10. mars 2016 i formannskapet. Det ble vedtatt at på
strekningen Stavanger sentrum – Mosvatnet skal det etableres parallelførte bussfelt på nordsiden av
veien, og fra Mosvatnet til Sundekrossen skal det gjennomføres et forprosjekt som grunnlag for valg
av konsept.

Planer kny�et til Bussveien nord-sør (fv. 44) har følgende status:

Reguleringsplan 2344 for kollektivfelt fv. 44 fra Diagonalen til Gausel sentrum er vedtatt.
Klagebehandlingen er avsluttet.

Reguleringsplan 2299 kollektivfelt fv. 44 Gausel stasjon – Sandnes grense er vedtatt.
Klagebehandlingen er avsluttet.

Plan 2596 detaljregulering for bussveien langs Foruskanalen fra kollektivbro over E39 til
Åsenvegen er vedtatt. Det avventes klagebehandling hos Fylkesmannen.

Forprosjekt for plan 2606 kollektivtrasé gjennom Jåttåvågen er vedtatt og klargjøres for
førstegangsbehandling.

Planprogram for bussveien på strekningen Hillevåg – sentrum Sundekrossen er vedtatt.
Forprosjekt klargjøres for behandling.

Planer for bussvei øst-vest (rv.509) har følgende status:

Planprogram for bussveien på strekningen Hillevåg – sentrum Sundekrossen er vedtatt.
Forprosjekt klargjøres for behandling.

Plan 2535, reguleringsplan for fv.409 Kvernevikveien Transportkorridor vest, klargjøres for
vedtak.

I tillegg har avdelingen vært involvert i oppgaver kny�et til:

Sykkel og gangtransport (samarbeid internt og eksternt)

Regionale og kommunale planer og andre faglige bidrag

Mobilitetssatsing i Stavangerregionen

Ny prosedyre for behandling av avkjørselssøknader

Strategisk støykartlegging (fra veg-, jernbane-, fly- og havnetrafikk)

6.6 Byggesak
Byggesak har også i 2017 opplevd svingninger og svikt i inntektene. Årsakene til svingningene er
sammensatte. Avdelingen er et selvkostområde, og er økonomisk sårbar for markedssituasjon,
endringer i lovverk (med flere tiltak unntatt søknadsplikt), en økning i antall publikumshenvendelser
med behov for tidkrevende veiledning, klager med videre.
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Byggesak mottok i 2017 1 359 byggesøknader, som er en økning på 66 saker fra 2016.

I 2017 hadde avdelingen en kraftig underbemanning på saksbehandlersiden og lederskifte i
september. Avdelingen lyktes imidlertid med å overholde de lovpålagte fristene for
saksbehandlingstid (3 uker og 12 uker) helt til november.

En best mulig saksbehandling og produksjon har vært prioritert, samtidig som det er jobbet aktivt for
å videreutvikle samarbeidet med Innbyggerservice som ivaretar førstelinjefunksjonen. Dette
samarbeidet bidrar sterkt til en mer effektiv saksbehandling. Videre er det holdt tak i det løpende
arbeidet med å utvikle kommunens interne rutiner, maler og nettsider.  Det er kommet positive
tilbakemeldinger fra publikum i forbindelse med lanseringen av nye nettsider i oktober. 70 % av
henvendelsene til Innbyggerservice gjelder byggesaker.

Kommunen har en lovpålagt plikt til å føre tilsyn med at byggeaktiviteten i kommunen er i samsvar
med plan- og bygningslovens regelverk, og i samsvar med kommunens gjeldende planer.  I 2017 har
prioriterte områder vært universell utforming, adkomst og tilgjengelighet, brukbarhet i henhold til
TEK10 §§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, samt ivaretakelse av trehusbyen i tett samarbeid med Byantikvaren.

Det er jobbet videre med et 3-årig prosjekt i regi av Norkart knyttet til digital byggesaksbehandling.
Avdelingen har mottatt innovasjonsmidler for frikjøp av arbeidstid til dette.

6.7 Geodata
Avdelingen har fått RO3-godkjenning  og har også 3 medarbeidere som har tatt piloteksamen for å
operere kartleggingsdronen. Den har vært brukt til overvannsprosjekt i Sørmarka, og til flere
prosjekter innenfor avdelingen.

Stedsnavnprosjektet er avsluttet, og navnelister er sendt til kartverket for innlegging i SSR (Sentralt
Stedsnavnregister). Dette vil lette arbeidet med navn på kart, navn på nye prosjekt og dempe bruken
av feil og ikke godkjente navn. Det vil også hjelpe utrykningskjøretøy å finne fram til riktig sted.

Alle målebrevsprotokoller er ferdig skannet og også store deler av byggesaksarkivet er ferdigstilt.

Avdelingen har tatt i bruk Kommunekart som kartløsning og denne presenteres både på PC,
smartbrett og –telefoner.

Avdelingen har bidratt til at Stavanger kommune har lagt ut åpne datasett med geografiske data, og
dermed vært en aktiv tilrettelegger for nye næringer og digitale løsninger. Det har i samarbeid med
planavdelingene vært gjennomført medvirkningsprosjekt hvor det har vært testet ut nye digitale
løsninger som Minecraft og bruk av VR-briller. Dette har engasjert nye brukergrupper til å medvirke i
planer.

6.8 Økonomi
Regnskapsresultatet samlet for Kultur og byutvikling (unntatt byggesak) viser et mindreforbruk på kr
2,1 mill. av en budsjettramme på kr 207,4 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,0.

Kultur og byutvikling gikk inn i året merket av redusert produksjonskapasitet etter en tid med
inntektssvikt, rammekutt og ansettelsesstopp, og har jobbet med å tilpasse organisasjonen og

1
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produksjonen til vedtatte rammer.

I Kulturavdelingen viser regnskapsresultatet et lite mindreforbruk på kr 0,04 mill. av en
budsjettramme på kr 163,5 mill. Dette gir en forbruksprosent på 99,9.

Planavdelingene (Byplan, Kommuneplan, Transportplan), Geodata, samt stab viser et mindreforbruk
på kr 2,0 mill. Dette gir en forbruksprosent på 95,4. Gebyrinntektene på Geodata har økt
sammenlignet med 2016, samt at stab har bruk mindre på konsulenttjenester enn budsjettert.
Mindreforbruket skyldes forsinkelser i flere store, viktige planer der det var planlagt brukt
konsulentmidler i forskjellige utredninger. Dette er kostnader som vil påløpe i 2018.

Byggesak drives etter selvkostprinsippet. Regnskapsresultatet ved utgangen av 2017 går i tilnærmet
balanse. Akkumulert fremførbart underskudd er på kr 5,6 mill. Byggesak mottok i 2017
innovasjonsmidler på kr 0,98 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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7 Bymiljø og utbygging

Store byggeprosjekter som Lervig sykehjem og Gamlingen ble fullført i 2017. Økt satsing på verdibevaring på bygg og anlegg
har bidratt til gjennomføring av en rekke vedlikeholdstiltak fra renovering av gamle bad på sykehjemmene til en ekstra
innsats på asfaltering. Gjennom revidering av klima- og miljøplanen skal kommunen tilrettelegge for å ta hensyn til
klimautfordringene. For å redusere mengden svevestøv fra biltrafikk ble gebyr for bruk av piggdekk innført høsten 2017.

7.1 Innledning

7.2 Juridisk

7.3 Miljø og renovasjon

7.4 Stavanger eiendom

7.5 Park og vei

7.6 Idre.

7.7 Vann og avløp

7.8 Plan og anlegg

7.1 Innledning
Bymiljø og utbygging gjennomfører store deler av kommunens investeringsprogram. I 2017 åpnet svømmeanlegget
Gamlingen ved Mosvangen. Anlegget har blitt godt mottatt og kan vise til gode besøkstall. Lervig sykehjem er også
ferdigstilt, og etter en storstilt flytteprosess er sykehjemmet nå tatt i bruk. Resten av kvartalet planlegges med ny skole,
idrettshall, skatehall og barnehage. Andre prosjekter som er gjennomført i 2017 er Musegata som har blitt en flott «bygate»
og i Krossbergveien har det kommet på plass en lenge etterspurt gang- og sykkelvei.

Økt satsing på vedlikehold samt statens tiltakspakke har bidratt til å muliggjøre gjennomføringen av en rekke
vedlikeholdstiltak – alt fra renovering av gamle bad på sykehjemmene til en ekstra innsats på asfaltering. Energiforbruket
har gått ned og dette betyr både reduserte kostnader og redusert klimautslipp for Stavanger kommune. Dette er et resultat
av god driftsstyring av tekniske installasjoner, energiledelse samt investeringer i ENØK-tiltak. Gjennom deltakelse i EU-
prosjektene Triangulum og UNaLab vises det frem unike løsninger for utnyttelse av energiressurser og vannforvaltning i
Stavanger. Gjennom disse prosjektene tar Stavanger del i kompetente faglige nettverk i Europa og bidrar til utvikling av
tjenestene.

For å forbedre den lokale luftkvaliteten i Stavanger kommune ble piggdekkavgift innført høsten 2017. Netto inntekter fra
gebyrordningen ble betydelig høyere enn forutsatt.

Gjennom en bydrift som tilstreber høy kvalitet og med gode tilbakemeldinger fra brukerne tilbys tjenester til innbyggerne
hver dag, hele året rundt. Det arbeides kontinuerlig med å håndtere små og store avvik på en tilfredsstillende måte – slik
at alt fra ledningsbrudd til manglende tømming av bosspann blir håndtert raskt og effektivt.

7.2 Juridisk

Videreføring av Friområdeprosjektet

Juridisk avdeling har prosjektlederansvar for Friområdeprosjektet. Dette skal gi befolkningen tilgang til friområder i
kommunen. I 2017 har avdelingen primært arbeidet med tilrettelegging og realisering av tursti langs Gauselstranden.

Grunnerverv til gang- og sykkelvei
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Juridisk avdeling bistår Plan- og anleggsavdelingen med grunnerverv til opparbeidelse av offentlige veiarealer. Prioriterte
prosjekter i 2017 har vært gang- og sykkelvei i Krossbergveien og langs Gamleveien.

Salg og innleie av eiendommer

Det har blitt arbeidet med en rekke salg og innleie av eiendommer i 2017. Dette gjelder blant annet:

Salg av Norges Bank-bygget

Utvikling av tomt til ny skole og andre offentlige formål på Storhaug

Leielokaler til ulike virksomheter innenfor levekår

Revidering av festeavtaler med private barnehager som løper ut i kommende planperiode.

Arbeid i forbindelse med leie av sentrale administrasjonslokaler

Ivareta kommunens interesser og utvikling i Stavanger Forum

Stavanger kommune eier flere bygninger i Stavanger forum-området. Kommunen har interesse i at bygningene brukes i
henhold til formålet, som er messe, konferanse og idrett. Kommunen har også en interesse i at de ubebygde delene av
området driftes og vedlikeholdes etter en helhetlig plan. Juridisk avdeling har bistått med å revidere og utarbeide nye
avtaler i området.

Tilre�elegging for utvikling av hotelltomt i Bjergsted

Hotelltomten i Bjergsted er i dag et sameie mellom Stavanger kommune og Stavangerregionen Havn IKS. Det har vært
enighet om at Stavanger kommune skal være avtalepart overfor Base Property, som skal utvikle et hotell i området. Juridisk
avdeling har ansvar for å erverve grunn og rettigheter fra Stavangerregionen Havn. Det er arbeidet med å tilrettelegge et
grunnlag for en eventuell forlengelse av foreliggende opsjonsavtale med Base Property.

Videreføring av kommunens engasjement i Urban Sjøfront

Urban sjøfront er det første store sentrumsnære transformasjonsområdet i Stavanger. Tidligere var det et industriområde
som nå er erstattet av boliger og næring. Stavanger kommune har tatt et overordnet ansvar for infrastrukturutbyggingen,
mot at grunneierne betaler økonomiske bidrag til dette. Juridisk avdeling har arbeidet med inngåelse av utbyggingsavtaler i
2017.

Viking stadion 

Det har over en lengre periode vært en dialog med Viking om alternativene omkring kjøp av Viking stadion, tilbakeleie til
Viking, omlegging til kunstgress og leie av treningstid for andre lag på Viking stadion og treningsbanen. Juridisk avdeling har
arbeidet med å tilrettelegge grunnlaget for en leieavtale med Viking om treningstid for andre lag på Viking stadion og
treningsbanen.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 2,4 mill. av en netto budsjettramme på kr 11,9 mill. Forbruksprosenten
utgjør 79,9 %. Mindreforbruket skyldes en ubesatt stilling som skal lyses ut i 2018, lavere driftsutgifter og merinntekter fra
parkeringsplassutleie som ikke var budsjettert.

7.3 Miljø og renovasjon

Miljø

Revidering av klima- og miljøplan 
Miljøenheten har ledet arbeidet med revidering av Stavangers klima- og miljøplan, og høsten 2017 ble et utkast til ny plan
lagt fram for drøfting i Kommunalstyret for miljø og utbygging. Forslag til målsetninger og tiltak innen en rekke
temaområder er utarbeidet i henhold til vedtatt planprogram, og måleindikatorene for rapportering på klima- og
miljøområdet er videreutviklet.
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Lokalt miljøengasjement

Agenda 21-utvalget

Arbeidet i Agenda 21-utvalget, som arbeider for å fremme lokalt miljøengasjement, er videreført. Lokal Agenda 21-arbeidet
i Stavanger startet allerede i 1997, basert på FNs handlingsplan Agenda 21 og lokalsamfunnenes viktige rolle for et mer
bærekraftig livsmiljø. Arbeidet skal bidra til holdnings- og handlingsendring og kunne overføres fra liten til større skala. Det
er et mål at de ulike tiltakene skal øke miljøbevisstheten og stimulere frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og bedrifter
til å endre handlingsmønstre i en mer bærekraftig retning.

Earth Hour, Folkefrokosten og mobilitetsuken med Miljøsøndag ble markert også i 2017. Miljøenheten administrerte også det
årvisse bruktmarkedet på Nytorget, som ble gjennomført hver lørdag i sommerhalvåret. Matløypa på Ullandhaug, som har
vært en del av Forskningsdagene siden 2009, ble også koordinert av Miljøenheten.

En del av Agenda 21-arbeidet er blitt videreført med støtte fra folkehelsemidlene. Eksempler på dette er besøksopplegg for
barnehager, skoler og studenter på Ullandhaug økologiske gård, kjøkkenhagekurs og kompostkurs, etablering av tur- og
dugnadsgrupper for innvandrere i regi av Naturvernforbundet og Røde Kors, samt arbeid for sunne urbane bo- og
nærmiljøer i Stavanger Øst i samarbeid med Urban sjøfront. I tillegg har Miljøenheten gitt støtte til enkeltarrangement,
eksempelvis ryddeaksjonen «Sea Sick Fish», Økouka og «Smart Urban Farming».

Miljøenheten koordinerer kommunens arbeid med miljøsertifisering, og strategi for videre arbeid for blant annet å øke
antall sertifiserte skoler og barnehager er planlagt videreført i en egen klima- og miljøplan for kommunens egen
virksomhet.

Mobilitet/endring av reisevaner – satsing på kollektiv transport, sykkel og gange 
Stavanger kommune inngikk i 2016 avtale med HjemJobbHjem (https://www.hjemjobbhjem.no/). (HJH), og fornyet avtalen med ett år i
2017. HJH-prosjektet skal gjøre det enklere å reise uten bil til og fra jobb. Miljøenheten deltar både i referansegruppen til
den nylig oppstartede Mobilitetspakken der HJH er et av tiltakene, og i den interne prosjektgruppen for HJH i Stavanger
kommune.

Miljøenheten er også representert i kampanjegruppen til Stavanger på sykkel, kommunens sykkelsatsing.

Kampanjen Beintøft, en sykkel- og gange-aksjon rettet mot skolebarn, ble gjennomført også i 2017. Elleve skoler og til
sammen 3027 elever deltok.

I Mobilitetsuken, 16.-22. september, samarbeidet Stavanger kommune med Sola og Randaberg kommuner om to felles
tiltak: PARK(ing) Days, der parkeringsplasser ble gjort om til park for en dag, samt oppmuntrende sitater på gang- og
sykkelstier. I tillegg samarbeidet Miljøenheten med Stavanger på sykkel om en vellykket kampanje der temaet var korte
bilturer som enkelt kan erstattes med sykkel. På Miljøsøndag 17. september deltok rekordmange utstillere fra til sammen
50 organisasjoner og andre aktører, og det var anslagsvis 5 000 besøkende på arrangementet.

Miljøenheten administrerer kommunens medlemskap i Oslo bilkollektiv, avd. Stavanger. Bruken av bilkollektivet i 2017 er
noe lavere sammenlignet med 2016.

Forurenset sjøbunn 
Våren 2017 ble 100 000 m  med forurenset sjøbunn i Bangavågen tildekket med masser fra Ryfast-prosjektet.
Miljødirektoratet støttet tildekningen med kr 20 mill. For den delen av indre Bangavågen som ikke er tildekket, er det etter
krav fra Miljødirektoratet tatt nye prøver og gjort ny risikovurdering. Rapporten fra arbeidet vil foreligge tidlig i 2018. Søknad
om økonomisk støtte til utarbeidelse av detaljerte tiltaksplaner for Bangavågen, Galeivågen og Jadarholm ble sendt
Miljødirektoratet høsten 2017. Det er i 2017 også arbeidet med å kartlegge mulige forurensningskilder rundt Bangavågen,
Galeivågen og Jadarholm.

Oljefri Nord Jæren 
Samarbeidet med Naturvernforbundet i Oljefri-kampanjen fortsatte i 2017. Det vil fra 1. januar 2020 innføres et nasjonalt
forbud mot bruk av fossil fyringsolje til oppvarming. Stavanger kommune har deltatt i det fireårige prosjektet Oljefri Nord-
Jæren (http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Natur-og-miljo/Miljoinformasjon/Oljefri-Nord-Jaren/). Prosjektet er ledet av Naturvernforbundet,
og formålet har vært å få bolig- og byggeiere til å erstatte sine oljefyrte anlegg og ildsteder med fornybare
oppvarmingsløsninger.

Lu�kvalitet 
Miljøenheten ledet i 2017 arbeidet med innføring av piggdekkgebyr i Stavanger som er et tiltak for å redusere mengden av
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svevestøv fra biltrafikk. Piggdekkgebyrordningen ble innført fra 1. november 2017. Stavanger Parkeringsselskap KF drifter
betalingsløsningene etter avtale med miljøenheten, og netto inntekter fra gebyrordningen ble i 2017 høyere enn budsjettert.

Arbeidet med planlegging av ny målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen er startet. Stasjonen skal være etablert for å
kunne gi kvalitetssikrede data for svevestøv og nitrogendioksid når Ryfast åpner.

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. I 2017 har organisasjonen ZERO koordinert arbeidet i
nettverket. Kommunen deltar også i europeiske nettverkssamarbeid, blant gjennom medlemskap i Eurocities (miljøforum),
og ble i 2017 medlem av Climate KIC, et offentlig-privat partnerskap knyttet til EUs European Institute of Innovation and
Technology. Kommunen deltar også i nettverksarbeid knyttet til Ordføreravtalen (Covenant of Mayors).

Miljøenheten har siden 2007 hatt prosjektlederansvar for klimakvoteprosjekter i to av Stavangers vennskapsbyer, Nablus i
Palestina og Antsirabé i Madagaskar. I Nablus er prosjektet begrenset til treplanting. Nablusforeningen er en god
støttespiller. På grunn av politisk uro i Antsirabé er klimakvoteprosjektet der satt på vent inntil videre.

Økonomi

Regnskapet for 2017 viser et mindreforbruk på kr 9,1 mill. av en budsjettramme på kr 0,935 mill. Forbruksprosenten utgjør
-871,5 %. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at nettoinntektene fra piggdekkgebyrordningen ble over kr 8 mill. høyere enn
budsjettert Grunnen til dette er lavere kostnader med etablering av ordningen og høyere antall innbetalte gebyrer enn
budsjettert. I tillegg var det mindre utgifter til kampanjer for redusert piggdekkbruk og mindre aktivitet i
klimakvoteprosjektet.

Renovasjon

Henteordning for husholdningsavfall 
Stavanger kommune har henteordninger for grovavfall, hageavfall, farlig avfall og tøy. I tillegg har flere borettslag og
sameier private miljøstasjoner med innsamling av plast- og glassemballasje. Kundene bestiller avfallshenting via nettsiden
www.hentavfall.no (http://www.hentavfall.no/). Antall henting av farlig avfall steg med rundt 20 % fra 2016 til 2017. Mengden innsamlet
hageavfall gikk i samme periode opp med rundt 13 %.

Nedgravde containere 
Antall nedgravde avfallscontainere har økt jevnt de siste årene. Rundt 27 % av byens innbyggere benytter nå denne
renovasjonsløsningen.

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 2017 ble 16
tiltaksplaner behandlet, mot 12 året før, og økningen indikerer økt aktivitet i byggebransjen.

Forberedelser til sentrale avfallsanlegg 
Etter revidert framdriftsplan vil IVARs sorteringsanlegg, Forus, være klart for prøvedrift høsten 2018. IVARs biogassanlegg,
Grødaland, har hatt prøvedrift fra høsten 2017, og vil etter planen være i full drift våren 2018. Disse anleggene innebærer en
del endringer i kommunens kildesorteringsordninger. Forberedelsene for å kunne gjennomføre endringene er satt i gang, i
samarbeid med IVAR IKS, Renovasjonen IKS og de øvrige IVAR-kommunene.

IVAR-kommunenes ressurs- og avfallsplan 2016-2022 
Oppfølging av tiltak i den vedtatte ressurs- og avfallsplanen er igangsatt. Flere tiltak i planen er støttet av Miljødirektoratets
program Klimasats (http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---stotte-til-klimasatsing-i-kommunene/).

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 2017.

Andel resirkulert avfall 
I 2017 ble 65,3 % av avfallet fra husholdningene i Stavanger kildesortert og levert til materialgjenvinning. Dette er en liten
økning fra året før. Resten gikk til forbrenning med energiutnyttelse. Materialgjenvinningsgraden er høy sammenlignet med
andre norske byer. I 2017 ble det samlet inn 5,6 kg plast per innbygger, mot 4,9 kg året før. Det er også en økning i
innsamlet mengde farlig avfall, 4,3 kg per innbygger mot 4,0 kg året før.

Søndagsåpne garasjer 
For femte året på rad ble Søndagsåpne garasjer arrangert i april. Arrangementet ble i tillegg til Sola kommune og Sandnes
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kommune, i 2017 også holdt i samarbeid med Randaberg kommune. 246 garasjer var påmeldt arrangementet, inkludert rett
over 30 fellesutsalgssteder. Målet med arrangementet er å motivere til mer gjenbruk og til at færre brukbare ting kastes.

Reparasjonskafeer 
Stavanger kommune har sammen med Sandnes kommune, tatt initiativet til å få i gang reparasjonskafeer i distriktet.
Kommunene stiller en verktøypakke til rådighet for friville arrangører. Lokaler og reparatører til å håndtere verktøyet må
arrangøren skaffe på egen hånd. I 2017 ble det avholdt ni reparasjonskafeer i distriktet, hvorav tre var i Stavanger. I tillegg
deltok representanter fra kommunene med konseptet Repair cafe på Avfall Norges Avfallskonferanse i Kristiansand.

Økonomi  
Renovasjonen for private husholdninger finansieres av gebyrinntekter. Det var i 2017 budsjettert med bruk av ca. kr 4,6 mill.
fra selvkostfondet for renovasjon, men på grunn av et år med godt resultat for Renovasjonen IKS sitt selvkostområde,
medfører dette at fondet tilføres ca. kr 0,5 mill. Hvert år anslår Renovasjonen IKS forventede årlige kostnader. Disse
kostnadene fordeles på tolv måneder, og betales av Miljø og renovasjon hver måned. Renovasjonen IKS har også i 2017 gjort
flere kostnadsbesparende og effektiviserende tiltak som har gitt god effekt på driftsregnskapet. Deler av mindreforbruket
skyldes også utsatte investeringer i kjøretøy. Selvkostfondet utgjør kr 16,6 mill. ved utgangen av 2017.

7.4 Stavanger eiendom

Vedlikehold av bygningsmassen og vedlikeholdsstrategi

Stavanger eiendom jobber etter de overordnede og langsiktige målsetningene i Vedlikeholdsstrategi for kommunale bygg
(http://sru.stavanger.kommune.no/api/utvalg/1327/moter/131307/behandlinger/1/behandlinger/3), vedtatt av bystyret i september 2013, for å redusere
verdiforringelsen og forfallet. Strategien er ment å følge en fireårssyklus, og 2015 var første år i denne syklusen.

Per april 2017 ble det gjennomført en ny overordnet kartlegging (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/AgendaItems/Details/209543) av den
bygningstekniske tilstanden til formålsbyggene. Den ble gjennomført etter samme modell og med samme
kartleggingsverktøy som i 2013. Resultatene viste at den samlede tekniske tilstandsgraden hadde forbedret seg fra 1,27 til
1,20.

Årsaken til forbedringen er kommunens satsing på økt vedlikehold, men også nybygg/riving/salg og statens tiltakspakker
har bidratt positivt.

Utdrag av resultater:

Til sammen ble det i 2017 gjennomført kjøp på drift/vedlikehold/mindre investeringsprosjekter for i underkant av kr 400
mill. Dette inkluderer kjøp fra og gjennom Stavanger byggdrift KF.

På volumøkning i eiendomsmassen har en fremdeles klart å videreføre prinsippet om Holte middels sats på beregninger av
kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold. Dette er med på å øke de gjennomsnittlige budsjettmidlene per kvadratmeter
oppover mot det som defineres som verdibevarende vedlikehold.

Bygningsgruppe Tilstandsgrad 2017 Tilstandsgrad 2013

Skole 1.1 1.2

Barnehage 1.0 0.8

Sykehjem 1,4* 1.2

Primærhelsebygg 1.6 1.7

Bydels- og fritidsbygg 1.4 1.5

Idrettsbygg 1.2 1.5

Administrasjonsbygg 1.4 1.7

*    

Usikkerhet i rådata. Ligger sannsynligvis nærmere 1,3    

Tabell 7.1 Tilstandsgrad (utvalg) 
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Kvalitetsarbeid i Stavanger eiendom

For å sikre et tilfredsstillende kvalitetssystem for Stavanger eiendom ble det i mars 2017 etablert en rolle for
kvalitetsledelse.

Det langsiktige målet med kvalitetsarbeidet er et prosessbasert verktøy for arbeidsprosessene i Stavanger eiendom.
Arbeidet med overordnede rammer for kvalitetsarbeid i tråd med NS-EN ISO 9001 er i gangsatt, og det arbeides også med å
definere arbeidsprosesser sett i forhold til forskjellige entrepriseformer som benyttes.

Det er også behov for å vurdere systemene som ligger til grunn for styring av byggeprosjekter og forvaltningsoppgaver.
Vurdering av dagens FDV -system – Facility Station – pågår.

Prosjekt- og byggeledelse

Stavanger eiendom står for planlegging og gjennomføring av kommunens byggeprosjekter. Dette er i hovedsak prosjekter
som vedtas i investeringsbudsjettet. Brutto investeringsutgifter i 2017 gjennomført av avdelingen var kr 506,4 mill.

I 2017 ble det satt i gang mulighetsstudier på flere prosjekter. For andre prosjekter ble det gjennomført detaljprosjektering,
anbudskonkurranser og byggearbeid.

De største pågående prosjektene i 2017 var rehabilitering av Olav Kyrresgate 19, Dobbelhall Hetlandshallen, Bjørn
Farmannsgate 25 og restaureringsarbeider ved Stavanger Domkirke.

Fullførte prosjekter i 2017:

Lervig sykehjem

Nye Gamlingen

Nye Tau, byggetrinn 1

Garderobeanlegg Midjord

Lassahagen bofellesskap, byggetrinn 2

Skeie skole, modulbygg 3 klasser

Energiledelse

Gradagskorrigerte tall

Gradagskorrigerte tall vil si at forbrukstall på energi er justert i forhold til en middeltemperatur slik at sammenligning av
tall fra år til år er mulig. Som referanse for justeringene brukes en 30-års periode (1980-2010) der døgnmiddelverdien for
temperatur brukes for å justere forbruket opp eller ned. Har det vært et mildere klima enn referansen justeres forbruket
opp, kaldere klima justeres forbruket ned. Graddagskorrigerte tall sier derfor ikke noe om det virkelige forbruket, men
indikerer hvordan energiforbruket er i forhold til utetemperaturen.

Stavanger eiendom ved drift- og energiseksjonen arbeider med energiledelse og effektiv drift i kommunale bygg. Alt av
energimålere knyttet til kommunal bygningsmasse har fjernavlesning og energitall kommer fra kraftleverandør hver uke.
Seksjonen driver fast energioppfølging ukentlig og det blir stadig koblet til nye bygg til energioppfølgingssystemet.

Siden 2012 har det pågått et omstillingsprosjekt som avsluttes i 2017. Prosjektet har fulgt 46 utvalgte eiendommer i
perioden der det ble satt mål om å redusere energiforbruket. Omstillingsprosjektet hadde et mål om energireduksjon på 10
% i 2012 sammenlignet mot referanseåret 2010, og nye 3 % i de neste 5 årene. Totalt 25 % i en 5-års periode.

For 2017 var resultatet 27,7 % prosent reduksjon i reelt forbruk, og en reduksjon på 18,5 prosent etter gradagskorrigering.

1

  Årsforbruk (KWh) %-endring - reelt forbruk Gradagskorrigert Areal (m2 BTA) Gradagskorrigert 
% -endring - 2010

2010 44 880 817   41 379 098 232 915  

2012 40 171 101 -10,5 % 39 280 779 233 795 - 5,1 %
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Energiforbruket i 2017 sammenlignet mot 2010 forbruket, er redusert med over 12 GWh (12 millioner kWh) som betyr
reduserte kostnader til energi og redusert klimautslipp for Stavanger kommune. God driftsstyring av tekniske installasjoner
og energioppfølging samt investering i ENØK tiltak er de viktigste oppgaver som gir resultater for 2017. Det har i 2017 vært
gjort flere store investeringer i nye ventilasjonsanlegg i blant annet skolebyggene der flere av dem inngår i
omstillingsprosjektet. Det er forventet at dette, kombinert med utskiftninger av ventilasjonsanlegg i utvalgte barnehager og
helsebygg som inngår i prosjektet, skal bidra til å nå målsetningen om 25 % reduksjon i energiforbruket ved utgangen av
2017. Full effekt på årsbasis vil en få i første fulle driftsår etter tiltak som er 2018.

Kommunale boliger og fellesstrøm

Stavanger eiendom har siden 2016 hatt teknisk driftsoppfølging på de større kommunale omsorgsboligene som krever
dette, selv om byggene er overtatt av det kommunale foretaket Stavanger bolig KF. Mange av dem har større vannbårne
varmeanlegg med varmepumper som krever tett driftsoppfølging. Det har vært avholdt møte med foretaket om
problemstillingen. Det antas at det vil komme en avklaring i 2018 på om hvorvidt den tekniske driften skal overføres til
foretaket.

Pumpestasjoner, veilys, park- og idre�sanlegg

Pumpestasjoner, varmekabler, veilys og park og idrettsanlegg skal inn i kommunens energioppfølgingssystem for å få en
oversikt over forbruket. Grunnet begrensede ressurser er dette arbeidet foreløpig ikke gjennomført. I 2017 ble det
istedenfor valgt å prioritere ENØK-pakkene. Flere av disse anleggene vil i løpet av 2018-2019 få nye strømmålere levert av
Lyse, og det vil da bli mer aktuelt å inkludere porteføljen av anlegg i energioppfølgingen.

Klimadata fra den kommunale bygningsmassen

Totalt klimautslipp fra kommunale bygg i 2017 var 10 755 tonn CO , en reduksjon på 449 CO sammenlignet med 2016.

Reduksjonen i klimautslippet skyldes i hovedsak tre forhold.

Energisentralen i OK19 har inngått avtale om biogass. Denne hadde tidligere Naturgass som fyringskilde.

Det er også mange bygg i 2017 som har hatt betydelig nedetid som følge av ombygninger på ventilasjonsanlegg.
Det har blitt jobbet aktivt med å få ned spisslastbehovet ved å legge vekt på styring i varmeanleggene slik at
varmekurvene som varmeanlegget styrer etter er tilpasset behovet i bygget.

Parallelt med dette forbedres stadig styringen av varme og ventilasjon i bygningsmassen som vil bidra til at
klimautslippet går ned. Likevel er det viktig å være klar over at en stor reduksjon i klimautslippet grunnet
omlegging til fornybar energi eller enøktiltak og forbedret driftsstyring kan bli «spist» opp av et kaldt år som vil
medføre økt energiforbruk og økt klimautslipp. Klimamessig er 2016 og 2017 tilnærmet like i middeltemperatur
gjennom året med noen mindre temperatursvingninger. Derfor har utetemperaturen for 2017 påvirket
klimaregnskapet i liten grad.

Ved å se på de ulike energikildene er det en reduksjon i klimautslippet fra alle energikildene i 2017 mot 2016 utslippet.

Reduksjon i elektrisk forbruk           -367 tonn

Reduksjon i naturgass forbruk            -49 tonn

  Årsforbruk (KWh) %-endring - reelt forbruk Gradagskorrigert Areal (m2 BTA) Gradagskorrigert 
% -endring - 2010

2013 37 110 245 -17,3 % 36 700 140 232 418 -11,3 %

2014 33 984 103 -24,3 % 38 266 100 232 989 -7,5 %

2015 34 164 791 -22,7 % 35 486 666 232 989 -13,0 %

2016 33 729 217 -23,7 % 35 042 218 232 989 -14,0 %

2017 31 954 216 -27,7 % 33 199 050 230 139 -18,5 %

Tabell 7.2. Energiresultat 2010-2017 for 46 bygg i omstillingsprosjektet, mot referanseåret 2010 

2 2 
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Reduksjon i fjernvarme forbruk          -33 tonn

Total reduksjon                             449 tonn

Figur 7.1 Klimaregnskap i tonn CO2, fordelt på energikilde

Klimadata i form av CO2-ekvivalenter er beregnet ut fra de energikildene som er benyttet i kommunale bygg og som er
registrert som forbruk i databasen for EOS. Følgende CO2-faktorer er benyttet i beregningene:

Elektrisitet:        132 g/kWh

Fjernvarme:        185g/kWh

Fjernkjøling:       185g/kWh

Gass:                    211 g/kWh

Utski�ning av strømmålere

Siden porteføljemøte for kraftavtalen med Lyse i januar 2017 har det ikke vært dialog mellom Stavanger eiendom og Lyse
Elnett i forbindelse med utskifting av strømmålere i de kommunale husene. Etter problemene som Lyse har hatt med
kommunikasjon med den valgte løsningen for innsamling av målerdata til sentral server, er status ved årsskiftet til 2018 at
en enda ikke kommet i gang med utskiftningen. Saken følges opp videre.

Energimåling på varmepumper

Det er nå 37 varmepumpeanlegg med direkte tilknytning av energimålere for energioppfølging. Det er en økning på 15
anlegg fra 2016. Det er utviklet rapporter i energioppfølgingssystemet der en kan se på både øyeblikksverdier og historiske
data fra energimålerne på varmepumpene. Her kan en enkelt se hvor mye energi en bruker på varmepumpen og hvor mye
energi den gir ut. Målerne benyttes både til å finne feil og anlegg som ikke kjører under optimale forhold eller har feil, men
også til å dokumentere at varmepumpene produserer den energimengden de er prosjektert til å kunne dekke.

Gjennom analysering av data fra energirapportene er det funnet ut at noen anlegg synes å ha for god varmefaktor, såkalt
COP (coefficient of performance). Det har i flere tilfeller vist seg at selve varmepumpen har god COP når en ser kun på
tilført og avgitt energi isolert sett. Men når en tar med energiforbruk til pumper, tørrkjølere og så videre viser det seg at
system COP for anlegget har langt dårligere COP enn først antatt. Det er fremdeles et stort potensial i å optimalisere
driften av alle komponenter som hører til varmepumpesystemet for å forbedre system COP.

Stavanger eiendom har også samlet serviceavtaler på varmepumper i kommunale bygg mot en hovedleverandør. Arbeid
pågår kontinuerlig etter hvert som garantiperioder og serviceavtaler utløper.

2015 2016 2017

Elektrisitet Fjernvarme Fjernkjøling Naturgass
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Energimåling i nybygg

Stavanger eiendom har utarbeidet krav til energimåling på nye anlegg. Det skal være energimåling på det meste av
fordelingstavler og sentralt utstyr i nye installasjoner. Det kan være hovedinntak, måling på alle underfordelinger og
fyringskilder til oppvarming og tappevann. Egne energimålere på ventilasjonsanleggene er også et krav. Eventuelle tilskudd
som solfangere og solcelleanlegg vil ha egne målere. Det er viktig å dokumentere om bygget bruker energi som prosjektert
eller ikke. Det er også viktig å måle og dokumentere fordi energikildene som benyttes kan være viktige bidrag til å nå
overordnede klimamål for kommunen.

Sentral dri�skontroll, SD-anlegg

Drift – og energiseksjonen øker stadig antall eiendommer som driftes sentralt. Femten eiendommer ble lagt til i 2017. Totalt
driftet seksjonen 117 eiendommer ved utgangen av året.

Avfuktningsanlegg i basseng ved skoler

Automatiseringen av bassenganlegg ved skolene er nå ferdigstilt. Luftfuktighet, badevanns- og lufttemperaturer kan nå
fjernstyres sammen med driftstider på bruk av bassengene. Nye flytskjema er tegnet, programmert inn på felles server og
klargjort til bruk av driftspersonell på skolene. I forbindelse med denne installasjonen ble det også funnet tekniske feil på
anleggene som nå er rettet. Ved Kannik- og Madlamark skole er det i tillegg integrert Dulcomarin kjemikaliestyring som nå
kan fjernstyres og overvåkes.

Prosjekter i dri�- og energiseksjonen

Legionella – FOU prosjekt

Det opprinnelige forskningsprosjektet på legionella, som har pågått i samarbeid med IRIS, er avsluttet. Sluttrapporten ble
lagt fram høsten 2016. Kommunen har i 2017 gått gjennom resultater fra prosjektet og justert rutinene for
legionellahåndtering i kommunale dusjanlegg. Selv om prosjektet er gått over i en driftsfase er prosjektgruppen fremdeles
aktiv.

Energitiltak trinn 1 og 2

Energitiltak trinn 1 og 2 er to prosjekter som har fulgt opp energikartleggingen i kommunale bygg og bidratt til å nå
kommunens klima- og energimål. Tiltakene her er ferdigstilt, og det skal nå lages sluttregnskap med prosjektevaluering. I
2018 blir prosjektet videreført i et nytt trinn 3.

Forum energisentral

Energisentralen ligger i underetasjen til Stavanger Ishall og er et nærvarmeanlegg for produksjon av varme og kjøling, samt
saltlake for isproduksjon til bygg på Forum området (bestemmelser i reguleringsplan 2209). Stavanger kommune ved
Stavanger eiendom fikk driftsansvaret for energisentralen i 2017. Dette inkluderer inngått drift- og vedlikeholdsavtale,
inkludert 24 timers beredskap med Lyse Nero AS, samt leveringsavtaler for energileveranser til kunder.

Energisentralen er bygget opp med 86 energibrønner, to gasskjeler (1 000 kW pr stk.), seks ammoniakk kompressorer og to
varmepumper.

Det første driftsåret har gått til å knytte anlegget opp til Stavanger kommune sine SD -servere for styring og overvåking
samt mottak av feilmeldinger. Dette har medført behov for utskifting og oppgradering av lokalt SD-anlegg. Oppkoblinger av
alle energimålere til kommunens energioppfølgingssystem er gjennomført. Mottatt FDV dokumentasjon som beskriver
formål, funksjoner og virkemåter for de ulike tekniske anleggene er gjennomgått. I tillegg er systemtegninger
og innreguleringsprotokoller gjennomgått og funksjonstester gjennomført.

Det ble i 2016 bestemt at Energisentral Stavanger Forum, skulle utvide rørnettet til å omfatte levering av varme og kjøling
til de tre byggene, Stavanger Forum, Scandic Forum hotell og IMI Forum etter at Tjensvoll energisentral ble avviklet.
Energileveranse startet i januar 2017, etter grave- og rørarbeider for tilknytning var ferdigstilt.

Det er i tillegg avklart at nytt ventilasjonsanlegg ved Stavanger Idrettshall, skal tilkobles energisentralen, hvor det beregnes
en oppstart av energileveranse i februar/mars 2018.

Volumet av energileveransen i henhold til inngåtte leveringsavtaler er:
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Fjernvarme: ca. 4585 kW

Fjernkjøling: ca. 3650 kW

Saltlake: ca. 1280 kW

Forbruksvann: ca. 135 kW

Det har vært noen hendelser med ammoniakkutslipp på anlegget, som har avdekket noen tekniske feil og at ferdigkontroll
av anlegget var mangelfullt. Det er bestemt at anlegget skal punkttestes i starten på 2018, for å sikre at kritiske
sikkerhetsfunksjoner fungerer som beskrevet.

Det har blitt tatt gjennomgang av beredskapsplan, med revisjon av varslingsrutinene. Beredskapsavdelingen er engasjert.

Triangulum-prosjektet

Leder av Drift- og energiseksjonen er prosjektleder for Stavanger kommune sin leveranse i EU-prosjektet Triangulum. Dette
er et 3-årig EU prosjekt (2015-2017) som gjelder de tre fyrtårnsbyene Manchester, Eindhoven og Stavanger. Stavanger
kommune skal rehabilitere energisentralen i OK19, med bruk av lokale fornybare energikilder for å oppnå en reduksjon i
CO2 utslipp på minst 75 %.

I 2017 er det meste av utførelsesarbeidet utført. Montasje av vekslere inn i tunnelen var svært krevende.
Installasjonsarbeidet pågikk 1200 meter inn fra inngangen til tunnelen, uten strøm og i fuktig og gassholdig miljø. Dette
krevde gode sikkerhetsrutiner. Installasjonen tok åtte dager, og ble gjennomført uten uønskede hendelser.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 7,7 mill. av et netto inntektsbudsjett på kr 253,5 mill. Forbruksprosenten
utgjør 97 %. Årsakene til mindreforbruket er i hovedsak relatert til Energi og driftsseksjonen. Energisentralen har solgt og
produsert mer strøm enn forventet og har derfor nettoinntekter på kr 5,8 mill. mer enn hva som var budsjettert i 2017.
Dessuten har Energi og driftsseksjonen mottatt statlig refusjon fra ENOVA på kr 4,4 mill. utover det som ble budsjettert i
2017. Prosjekt, – og arkitektavdelingen hadde et mindreforbruk på kr 2,4 mill. grunnet lavere ekstern leie av lokaler enn
forventet.

I 2017 ble det foretatt en tilstandskartlegging av de bygg som Stavanger Eiendom eier. Kartleggingen viser en forbedring av
den tekniske tilstanden og at det bygningsmessige etterslepet er redusert sammenlignet med 2013. Stavanger kommune
har hatt en satsing på økt vedlikehold, nybygg/riving og salg av bygg. Statens tiltakspakke har også bidratt positivt til
reduseringen av etterslepet. En fullverdig tilstandskartlegging av bygg gjennomføres hvert fjerde år.

7.5 Park og vei

Friområdeprosjektet

Prosjektet videreføres og Park og vei har deltatt løpende med prosjektering og gjennomføringsoppgaver. På grunn av ekstra
tilskudd fra Staten, både til sikring og til sysselsetting, ble det mulig å gjennomføre noen større tilrettelegginger tilknyttet
friområdeprosjektet som ellers har vært vanskelige å finansiere: Opprydding og tilrettelegging av friområde (tidligere
industrianlegg) på Lunde, opprydding og tilrettelegging av friområde ved Hafrsfjord (tidligere Hafrsfjord Mek.). erverv av
eiendom og riving av hus i botanisk hage, riving av hytte og bygging av turvei Boganeset. Ny turvei på sørsiden av Lille
Stokkavanet er klargjort for bygging og sendt ut på anbud.

Grønn plan

Arbeidet er igangsatt. Prosjektmandat er godkjent og planprogram er under utarbeidelse. Det er bestemt at Grønn plan
(arbeidstittel) skal utarbeides som kommunedelplan.

Rehabilitering skolegårder

Tiltaket går etter programmet. I 2018 ble det gjennomført tiltak ved Sunde, Godeset, Lassa, Vaulen og Smiodden skole. I
tillegg er det gjennomført prosjektering av tiltak ved Gausel, Madlavoll og Våland skole.

Stavanger på sykkel
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Kampanjer er gjennomført etter vedtatt program, mindre tiltak og reparasjoner er gjennomført fortløpende.

Større prosjekt blant annet knyttet til hovedrutenettet:

merking av Gandsfjordruta

bygging av sykkelvei Vaulen til Jåttåvågen

sykkelfelt på del av Kaptein Linges vei

røde sykkelfelt etablert i sykkelfeltene i Arne Rettedals vei og Nedre Strandgate

rehabilitering av Hafrsfjordruta fra Rumagkrysset til kirkegården

asfaltering av Vågedalsveien til Fredrikke Kvams gate

opparbeiding av sykkelvei fra Gamlingen til sykkelstamveien

betydelig satsning på sykkelparkering i alle kommunale barnehager og flere skoler

I tillegg er det opparbeidet gang/sykkelvei langs Krossbergveien, selv om dette primært er et trafikksikkerhetsprosjekt.

Fullføring av Tasta Skateanlegg

Anlegget er under bygging og vil være ferdig i løpet av april 2018.

Forvaltningsplan for bytrær

Arbeidet er godt i gang og vil bli fullført innen perioden, altså innen 2020.

Håndtering av overvann

Park og vei deltar i samarbeid med Vann og avløp i flere prosjekter som har som mål å kunne håndtere overvann på en god
måte, i samsvar med prinsippene for naturbaserte løsninger. Deltakelse i UNaLab, et EU-finansiert prosjekt, inngår i dette
arbeidet.

Øke bruken av friområder og turveier

Også i 2017 har det blitt arbeidet videre med Bolder om digital veivisning for turveier og andre innretninger for fysisk
aktivitet. Prosjektet oppnådde i 2017 finansiering fra Innovasjon Norge og Stavanger kommune.

Utski�ing av kvikksølvdamplamper

Tiltaket går etter planen. I 2017 ble det skiftet 2 322 lamper med nødvendige stolpeskift til en samlet kostnad på kr 13,5
mill.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 5 mill. av en budsjettramme på kr 149,8 mill. Forbruksprosenten utgjør
96,65 %. Budsjettavviket skyldes kr 2,6 mill. i lavere strømutgifter for gatelys enn budsjettert. Kr 0,72 mill. av
mindreforbruket skyldes finansiering fra de to EU prosjektene Enigma og SS Erate. Resterende kr 1,7 mill. skyldes lavere
utgifter på postene for informasjonstiltak på kr 0,89 mill. og miljøtiltak kr 0,81 mill.

7.6 Idre�

Utbygging av idre�sanlegg

Idrettsavdelingen har i 2017 deltatt i prosjektering og bistått i utbygging av anlegg som er prioritert i Fagplan idrett 2014-
2029.

Dette gjelder:

Stavanger svømmehall. Rehabilitering av bygget har startet opp og anlegget vil bli åpnet i starten av 2019.

146



Hetlandshall dobbelhall. Byggearbeidet startet opp sommeren 2017 og fullføres og åpnes august 2018. Anlegget
inkluderer også en nierbane kunstgress.

Folkebadet. Prosjektgruppen og styringsgruppen for anlegget har arbeidet med romprogram,
grunnundersøkelse, markedsundersøkelse og tomteplassering for badet.

Nye Gamlingen har blitt fullført og åpnet sommeren 2017.

Garderobeanlegg og klubbhus Hinna idre�spark. Planlegging av det kommunale garderobeanlegget og
klubbhuset til Hinna FK startet opp. Anlegget vil bli fullført i starten av 2019.

Idre�shall v/Madlamark skole. Planlegging av anlegget har startet opp.

Ny� garderobe og klubbhus på Midjord. Anlegget ble fullført og tatt i bruk august 2017.

Tasta skateanlegg, del 2. Bygging av del 2 av anlegget startet opp høsten 2017 og vil bli fullført våren 2018.

Kunstgressbaner, rehabilitering. De siste syv banene som er finansiert ble rehabilitert dette året.

Idre�shall/skatehall i Urban sjøfront. Mulighetsstudien på den aktuelle tomten har blitt gjennomført for å se
hva slags anlegg/funksjoner en kan få plass til.

AktivBy

I løpet av året har idrettsavdelingen arbeidet med en samarbeidsavtale med kommunene Bergen og Fjell om felles utvikling
og drift. Det er også tatt et initiativ fra Stavanger kommune sammen med Bergen overfor KS for at de skal ta en mer
sentral rolle for videre utvikling av systemet.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 2,5 mill. av en budsjettramme på kr 93,5 mill. Forbruksprosenten utgjør
97,3 %. Mindreforbruket skyldes høyere billettinntekter fra Gamlingen.

7.7 Vann og avløp

Kvalitet på tjenestene

Høsten 2017 ble det gjennomført en brukerundersøkelse om vann- og avløpstjenestene, og resultatet fra undersøkelsen
viser at abonnentene er fornøyde med tjenestene. Helhetsvurderingen av vann- og avløp fikk en score på 5,2 på en skala
fra 1 – 6 (hvor 6 er best).

Stavanger kommune deltar hvert år i tilstandsvurderingen BedreVANN (http://bedrevann.no/pdf/bedreVANN2014.pdf) sammen med 85 andre
kommuner. Vann- og avløpstjenestene får en kvalitetsindeks basert på en samlet vurdering av mange kriterier – og i dette
inngår både leveranser fra Stavanger kommune og IVAR. Resultatet for vanntjenestene er stabile og for året 2016 oppnådde
de en score på 3,6 av 4 mulige – som er et godt resultat. Avløpstjenestene oppnådde en score på 1,8 som er under
målsetningen. Resultatene for Stavanger kommunes interne avløpstjenester er på nivå med foregående år og er også på
nivå med sammenlignbare byer og kommuner. Årsaken til nedgangen fra forrige undersøkelse (score 3,2) er at IVAR sitt
Sentralrenseanlegg på Mekjarvik (SNJ) ikke klarte rensekravene, og at slamkvaliteten fra renseanlegget heller ikke var
tilfredsstillende. Anlegget er under oppgradering og forventes å være i full drift i løpet av 2018.

Innovasjon og utvikling

Stavanger er følgeby i EU-prosjektet UNaLab (https://www.morgenstadt.de/en/projects/smart_city/unalab.html). Vann og avløp leder og koordinerer
kommunens arbeid i prosjektet. UNaLab skal vise og dokumentere innovative, lokaltilpassede, naturbaserte løsninger som
reduserer byers sårbarhet for klimaendringene – særlig knyttet til ekstremvær og økt nedbør.

Vann og avløp har samarbeidet med UIS om et prosjekt knyttet til optimalisering av renseparker (http://www.uis.no/forskning-og-ph-d/vi-

forsker-paa/realfag/kjemi-og-miljoe/naturbasert-vannrensing/) for landbruksavrenning. Prosjektet er nå ferdigstilt og gir viktige innspill til hvordan
blant annet renseparkene rundt Store Stokkavann skal få en optimal renseeffekt.

I 2017 inngikk Vann og avløp et samarbeid med IT-selskapet Powel om å utvikle Powel water alert
(https://www.powel.com/no/nyheter/stavanger-kommune-og-powel-moter-utfordringer-i-vannbransjen-sammen/) – en teknologi som benytter maskinlæring basert på
kommunens driftsdata for blant annet å redusere vannlekkasjer.
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Ved å legge til rette for etablering av varmevekslere i den store avløpstunnelen under Løkkeveien har Vann og avløp bidratt
til at Stavanger kommune skal oppnå målene for reduksjon i CO2, jfr avsnitt om Triangulum under kapitlet til Stavanger
eiendom.

Nye Stavanger

Vann og avløp, sammen med VA-ansvarlige i Rennesøy og Finnøy, har startet en prosess for å legge til rette for overgangen
til Nye Stavanger. Dette har foreløpig medført at Rennesøy og Stavanger har utlyst et felles anbud for slaminnhenting, og at
i forbindelse med rekrutteringsbehov i Rennesøy vil det bli ansatt en medarbeider i Stavanger som blant annet skal jobbe
for Rennesøy fram til 
1. januar 2020. Driftkontrollsystemene er også samordnet.

Dri� og vedlikehold

Redusere vannlekkasjer

Vann og avløp er godt i gang med å gjennomføre tiltak som vil gi bedre kontroll over vannforbruk og lekkasjer. Innkjøpet av
vann fra IVAR i 2017 endte på 17.1 mill. m – som er det laveste forbruket på over 50 år – og som innebærer at Stavanger
kommune innfridde målet om et maksforbruk på 17,8 mill. m .

Inspeksjon sjøledninger

Vann- og avløpsledninger i sjø er sårbare for skader, og lekkasjer kan være vanskelige å oppdage. I 2017 startet Vann og
avløp med et nytt inspeksjonsprogram for sjøledninger som innebærer at ledningene blir inspisert av dykker/ROV med jevne
intervaller.

Oppgradering av stasjoner

Stavanger har 106 avløpspumpestasjoner, og flere av dem trenger oppgradering på grunn av slitasje og krav til bedre HMS
for driftsoperatørene. Målet er å oppgradere rundt fire stasjoner årlig, avhengig av omfang. I 2017 ble det gjort oppgradering
av tre pumpestasjoner, og i tillegg ble fem andre vann- og avløpsinstallasjoner oppgradert (overløp, målestasjon,
ventilkammer).

Temaplan for fremmedvannsreduksjon og separering

Temaplanen, som ble ferdigstilt i 2017, er en oppfølging av hovedplanen fra 2010 og ble lagt fram for Kommunalstyret for
miljø og utbygging i juni.

Ved å redusere fremmedvann og overvann i avløpsnettet vil avløpssystemet bli mindre nedbørstyrt, og man oppnår redusert
overløpsdrift (mindre utslipp av forurensende stoffer til resipient) Det frigjør også kapasitet i ledningsnettet som bidrar til
klimatilpasning og færre oversvømmelser. Sist men ikke minst vil kostnadene ved levert avløp til IVAR bli redusert.

Andre resultater 2017:

• Levert avløpsmengde: På grunn av at nedbørsmengdene i 2017 var rundt 25% høyere enn for et normalår – har det blitt
levert betydelig mer avløp til IVAR. Dette har igjen medført store merkostnader i avløpsregnskapet. Det har også vært
kraftige nedbørtilfeller som har medført flere oversvømmelser.

• Fornyelse: 0,56 % av vannledningene og 0,83 % av avløpsledningene ble skiftet ut i 2017. Målet for utskiftingstakten er 1
prosent. Resultatet viser at det er krevende å stabilisere fornyelsestakten på et tilstrekkelig høyt nivå med dagens
investeringsnivå, og ved bruk av tradisjonelle gravemetoder. Av denne grunn er det foreslått økt bevilgning til fornyelse, og
det vil bli ytterligere satsning på bruk av rehabiliteringsmetoder.

• Dri� og vedlikehold: Driftsavdelingen har nådd målene for rørinspeksjon av avløpsledninger og spyling og rengjøring av
vann- og avløpsledninger og vannkummer.

• Overløpsdri�en er beregnet å være 3 % som i 2016, til tross for betydelig høyere nedbørsmengde. Beregningsmodellen er
under utvikling og inntil modellen er helt ferdigstilt vil nok disse tallene variere noe fra år til år.

• Stikkledninger: Stavanger har som eneste kommune i Norge overtatt ansvaret for stikkledninger i offentlig vei. Det ble i
2017 utbedret 74 stikkledninger for vann og avløp. Arbeidet bidrar til færre lekkasjer, mindre forurensning og sikrere
vannforsyning for innbyggerne.

Se også kap 9.2 Statistikkvedlegg

3 
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Økonomi

Vann og avløp finansieres av gebyrinntekter, og gebyrene som abonnentene betaler er blant de laveste i landet.

Dekningsgraden for vannsektoren, gebyrinntekter i forhold til gebyrgrunnlaget, var 99,79 % i 2017. Selvkostfondet på vann
var kr 23,7 mill. ved utgangen av 2016. Det ble budsjettert med reduksjon av selvkostfondet på kr 7,2 mill. i 2017, men
reduksjonen ble kun 0,23 mill. Årsaken til dette skyldes hovedsakelig mindre vannkjøp fra IVAR, – som kan relateres til et
vellykket lekkasjereduksjonsarbeid. Selvkostfondet på vann per 31.12.2017 utgjør dermed kr 23,5 mill.

Dekningsgraden for avløpssektoren var 92,7 % i 2017. Selvkostfondet på avløp var kr 43,5 mill. ved utgangen av 2016. Det er
et merforbruk i forhold til budsjett i 2017 som medfører at selvkostfondet ble redusert med kr 15,9 mill. og utgjør ved
utgangen av året kr 27,6 mill. Årsaken til merforbruket er at Stavanger kommune har levert betydelig mer avløp til IVAR på
grunn av store mengder nedbør.

I 2017 ble det bygget for kr 11,8 mill. mindre enn budsjettert på investeringsbudsjettene. Hovedårsak til dette er
mindreforbruk knyttet til samarbeidsprosjektene med Statens vegvesen – Ryfast og bussvei langs FV44.

7.8 Plan og anlegg
Plan og anlegg har ansvar for prosjektering og bygging av offentlige vei-, vann- og avløpsanlegg som utføres i regi av
Stavanger kommune og samordning med andre aktører med ansvar for infrastrukturtiltak i det offentlige rom. I 2017 har
mange store prosjekter krevd en samordning med mange andre infrastrukturaktører. Av disse kan nevnes utskifting av VA-
ledninger og bygging av miljøgate i Musegata, ny gang- og sykkelvei langs Krossbergveien, utskifting av VA-ledninger, legging
av fjernvarmerør og bygging av ny vei med tosidig fortau i Gamleveien og utskifting av VA-ledninger i
Madlamarkveien/Klovsteinveien.

Bedre kvalitet på prosjektene

For å nå målene om å oppnå avtalt kvalitet i prosjektene, er det arbeidet aktivt med blant annet å utvikle et kvalitetshjul og
gjennomføre avviksbehandling i prosjektene med tilhørende lærings- og kompetansedeling knyttet til dette. Mot slutten av
2017 ble det innledet et samarbeid med Statens Vegvesen ved veglaboratoriet, for å heve kvaliteten på gjennomføringen av
veiprosjekter.

Videreutvikling av informasjonsarbeidet i prosjektene

Det er viktig for Plan og anlegg å være tydelig og korrekt i kommunikasjon med berørte beboere, næringsdrivende og andre i
forbindelse med gjennomføring av de kommunale vei-, vann- og avløpsprosjektene. I 2017 ble kommunikasjonsarbeidet
utviklet videre ved å bruke Gemini varsling  mer aktivt i kommunens prosjekter. Dette gir en mulighet til å nå alle berørte
beboere med oppdatert informasjon til enhver tid. Dette er et supplement til informasjonsmøter, informasjonsbrev,
informasjonsbrosjyre og oppdatert prosjektinformasjon på kommunens internettsider.

Bedre samhandling med andre som graver

Plan og anlegg viderefører arbeidet i samarbeidsgruppene for å fortsette å styrke samhandlingen mellom de ulike aktørene
som tilrettelegger infrastrukturen i det offentlige rom. Samarbeidet med Statens Vegvesen, IVAR, Lyse, Telenor og GET er
videreført i 2017. Det er også innledet samarbeid med avdeling for Prosjektstyring i Sandnes kommune, om felles
utfordringer knyttet til gjennomføring av kommunaltekniske prosjekter i det offentlige rom. Alt dette for å gi en
effektiviseringsgevinst for aktørene og en mindre belastning for de som blir berørt.

Helse, miljø og sikkerhet i anleggene

I arbeidet med å levere konkurransedyktige prosjekter med høy kvalitet til rett tid, er det viktig å ikke gå på akkord med
helse, miljø og sikkerhet. Plan og anlegg har hatt stor oppmerksomhet på dette arbeidet også i 2017 ved en systematisk
gjennomgang av aktuelle HMS-tema hver måned med tilhørende vernerunde ute på anlegg. Nye synergimeldinger av
nesten-uhell, blir gjennomgått og erfaringer og tiltak formidlet til alle involverte.

Gravefrie løsninger

3
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For å øke utskiftingstakten på eksisterende vann- og avløpsledninger er det i 2017 gjennomført flere VA-prosjekter basert
på gravefrie løsninger. Dette arbeidet vil nå bli evaluert slik at vi kan øke denne innsatsen i HØP-perioden.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,37 mill. av en netto budsjettramme på kr 0,024 mill. Mindreforbruket
skyldes blant annet lavere avskrivninger enn forventet.
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8 Kommunale foretak

8.1 Stavanger Parkeringsselskap KF

8.2 Sølvberget KF

8.3 Stavanger byggdri� KF

8.4 Stavanger natur- og idre�sservice KF

8.5 Stavanger utvikling KF

8.6 Stavanger boligbygg KF

8.7 IUA Sør-Rogaland

8.1 Stavanger Parkeringsselskap KF

8.1.1 Årsberetning

ÅRSBERETNING 2017

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. Foretaket 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:

1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk

2. Stavanger Parkeringsselskap KF skal forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei,
samt håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er
delegert til kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven

3. Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige
parkeringsanlegg utenfor offentlig vei

4. Stavanger Parkeringsselskap KF kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også
utenfor Stavanger kommune

Årsrapport 2017
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5. Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i
tråd med parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor
tjenesteområdet

6. Foretaket skal sikre en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen, en betryggende
økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon

7. Stavanger Parkeringsselskap KF skal søke å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor
parkeringsområdet. Stavanger kommune skal nyttiggjøre seg av foretakets kompetanse ved
å aktivt anvende foretaket som høringsinstans i både planarbeid og enkeltsaker

8. Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen.
Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil

 

Foretakets hovedformål er håndheving av parkeringsbestemmelsene i vegtrafikkloven, oppføring- og
drift av kommunens parkeringsanlegg. Foretaket utøver den parkeringspolitikk som til enhver tid er
vedtatt av bystyret, og er dermed et viktig redskap i kommunens byutviklingspolitikk. Stavanger
Parkeringsselskap KF er organisert i to hovedområder – drift og forvaltning:

 

 

Driftsavdeling forestår all drift av de kommunalt eide og drevne Parkeringshus. Dette innbefatter
automater, bomstasjoner, visningskilt, brannvern og alt av vedlikehold, oppgraderinger og øvrig
teknisk utstyr. Avdelingen overvåker i tillegg alle P-husene slik at kundene skal få best mulig
kundeservice. Foretaket driver i dag 11 parkeringshus samt all avgiftsbelagt gateparkering i Stavanger
kommune. Mengden hardware- og software er stadig økende og det krever en kontinuerlig utvikling
av avdelingens personale.

Avdelingen for forvaltning er to-delt. Håndhevingsavdelingen er den største gruppen med 15 ansatte.
Avdelingens hovedoppgave er håndheving av parkeringsbestemmelsene i vegtrafikkloven, som er
delegert til Stavanger kommune av Politiet. Trafikkbetjentene gjennomgår et grundig teoretisk og
praktisk opplæringsopplegg, som også omfatter trafikkdirigering og HLR. En lang cruisesesong

152



medfører i tillegg svært mange henvendelser fra turistene som ønsker svar på mer enn trafikkregler
og byens geografi. Stavanger Parkering har derfor også vektlagt vertsrollen overfor turister og bygd
kompetanse gjennom guidekurs for de ansatte.

Ny parkeringsforskri�

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer
(parkeringsforskriften) ble vedtatt i Stortinget våren 2016. Formålet med ny forskrift er som definert i
Kapittel 1 §1:

a) sikre en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet,

b) sikre at parkeringstilbudet er universelt utformet,

c) sikre at parkeringsvirksomhet utøves med god kvalitet og mest mulig likt uavhengig av hvem som
er tilbyder,

d) bidra til likere konkurranseforhold mellom tilbydere av parkeringstjenester og

e) legge til rette for offentlig kontroll av virksomheten.

I årsberetningen fra 2016 skrev Stavanger Parkeringsselskap KF at det var mye positivt med den nye
parkeringsforskriften. Harmonisering av regelverk mellom offentlig og privat håndheving var et område
som skulle forbedres, der størrelsen på ileggelsene også ble lovregulert i privat sektor. Dette har
fungert bra etter foretakets oppfatning.

Imidlertid er det på en del områder blitt større utfordringer. Sammenblandingen av offentlige
parkeringsregler og private har gjort det langt mindre oversiktlig og mer krevende for de offentlige
parkeringsforetaktene, som hadde et godt regelsett i utgangspunktet. De kommunale
parkeringsselskapene har avdekket mange svakheter i ny parkeringsforskrift som Stavanger
Parkeringsselskap KF gjennom bransjeforeningen Norpark, vil jobbe for å forbedre.

Innføring av piggdekkavgi� i Stavanger kommune

Da bystyret i Stavanger vedtok innføring av piggdekkavgift i Stavanger kommune, ble det samtidig
bestemt at Stavanger Parkeringsselskap KF fikk oppdraget med å tilrettelegge betalingsløsninger
samt håndheving og kontroll av ordningen. Stavanger Parkeringsselskap KF etablerte en rekke digitale
løsninger for betaling, så som apper og egen hjemmeside. Den største utfordringen var å etablere
manuelle løsninger, som var et krav fra vegdirektoratet for å godkjenne Stavanger kommune sin
søknad. I de byer der man har hatt piggdekkgebyrordning er dette løst ved å utplassere ombygde
parkeringsautomater på hovedinnfartsårene som er svært kostbart. Denne løsningen ønsker både
Stavanger kommune og ikke minst Stavanger Parkeringsselskap KF å unngå. Det ble inngått
samarbeid med bensinstasjoner og ferger (agenter) på innfartsårene og disse har da blir utstyrt med
nettbrett for registrering av kundene. En ordning der agentene har gjort en fantastisk jobb med dette
prosjektet. Resultatet for Stavanger kommune er at prosjektet har innbrakt 13,6 millioner kroner til
Stavanger kommune sitt piggdekkfond.

Økonomi og årsregnskap

 Stavanger Parkeringsselskap KF har hatt et spesielt år med tanke på driften. Ny parkeringsforskrift,
innføring av piggdekkgebyr har vært krevende for foretaket. Særlig piggdekkavgiften har gjort at to av
våre store prosjekter har blitt skjøvet ut i tid.
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Noen av forutsetningen ved budsjettfremleggelsen, har ikke slått til. Dette gjelder først og fremst at
innføringen av ordinær parkeringsavgift for elbiler, som bestemt i ny parkeringsforskrift, ble ikke noe
av som følge av Bystyrets vedtak om å innføre halv pris. Dette medførte ombygging av automater og
apper, og betalingen ble utsatt til dette var på plass. Heri ligger det et betydelig tap av inntekter for
foretaket og Stavanger kommune. I tillegg har parkeringsbelegget gått noe ned, som følge av nedgang
i generell biltrafikk til fordel for gange, sykkel og kollektivtrafikk som alle har hatt en økning.

Rogaland Revisjon IKS har revidert Stavanger Parkeringsselskap KF. I årsoppgjørsnotatet konkluderer
revisjonen med følgende:

«Vi oppsummer våre konklusjoner med hensyn til avdekkede feil, uenighet om estimater og risiko, til
å ligge innenfor et akseptabelt nivå. Foretakets internkontroll er etter vårt skjønn forbedret i løpet av
2017».

I utviklingen av økonomistyringen har foretaket økt intern kompetanse, jobbet i tett samarbeid med
Stavanger kommune og fått god oppfølging og rådgivning fra Rogaland Revisjon IKS.

På grunn av Stavanger Parkeringsselskap KF sitt eierskap i en rekke parkeringsanlegg i Stavanger
kommune, har foretaket levert overskudd og utbytte til eier i størrelses orden kr 115,5 millioner siden
2013.

Driftsinntektene endte på kr 105,0 millioner kroner som er 1 million kroner under budsjett, men kr
10,8 millioner mer enn året før. Hovedårsaken til økningen skyldes ny parkeringsforskrift med nye
forhøyede gebyrer.

Driftskostnadene endre på kr 66,3 millioner kroner som er kr 0,8 millioner kroner over budsjett men
kr 1,9 millioner kroner lavere enn i 2016. Foretaket har hatt fokus på god kostnadsstyring og
effektivisering av driften. Tiltak som har gitt resultater over tid er langt lavere kundefordringer og
betydelige reduksjoner i provisjoner til betalingskortselskapene.

Driftsresultatet for 2017 ble kr  38,7 millioner kroner som er kr 12,7 millioner kroner bedre enn på
samme tid i fjor, men kr 1,8 millioner kroner bak budsjett. Årsresultat etter finans ble kr 36,2 millioner
kroner som er kr 2,7 millioner kroner under budsjett, men kr 13,2 millioner kroner bedre en
årsresultatet for 2016. Årsaken til manglende budsjettoppnåelse er beslutningen i Stavanger Bystyre
om gratis/halv avgift for el-bil på kommunale avgiftsplasser, samtidig er dette det klart beste
resultatet i Stavanger Parkeringsselskap KF noensinne:
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Fri likviditet:    kr 75,2 millioner (kroner etter utbytte til eier)

Frikjøpsfond:    kr 26,9 millioner kroner (bundet fond)

Bankinnskudd ut over nødvendig driftskapital ønskes disponert gjennom Stavanger kommune sin
finansforvaltning for å oppnå best mulig avkastning med lavest mulig risiko.

Regnskapet for 2017 gir et rettvisende bilde av årets drift, og vi legger fortsatt drift av selskapet til
grunn. Foretakets egenkapitalsituasjon vurderes som tilfredsstillende i forhold til ordinær drift.

Regnskapet for datterselskapet, Rogaland Parkering AS, er godkjent av selskapets styre den 15.2.2018.
Kommunale foretak er ikke pålagt å lage konsernregnskap. Datterselskapet har i 2017 et overskudd på
1,1 millioner kroner mot 1,9 millioner kroner i 2016.  Egenkapitaler på 13,1 millioner kroner i 2017 mot
kr. 12,0 millioner kroner i 2016 eller hhv. 83 % og 86 %.

Samfunnsansvar og miljø

Stavanger Parkeringsselskap KF er sertifisert som Miljøfyrtårn. 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.

Stavanger Parkeringsselskap KF har tatt i bruk el-bil og hybridbil der det er lar seg gjøre. Ingen av
foretakets biler benytter piggdekk. Det er et kontinuerlig fokus på reduksjon av papir gjennom økt
bruk av digitale verktøy. I foretakets innkjøp blir etisk handel og bærekraft vektlagt.

HMS

HMS ansvar hviler på AMU samt den enkelte leder i selskapet. AMU har avholdt 3 møter i 2017.
Arbeidsmiljøet i selskapet er generelt godt. Det er en åpen tone mellom ansatte, tillitsvalgte og
ledelsen. AMU og ledelsen har som mål at det skal tilrettelegges for gode arbeidsforhold med fokus
på HMS der ett av tiltakene har vært å tilrettelegge for ansatte til aktiv fritid gjennom tilskudd.

Sykefraværet gikk fra 9,5% i 2016 til 4,9% i 2017. Reduksjonen er svært gledelig. Det har vært
utskiftning av personale i håndhevingsavdelingen slik at staben er en del yngre og dermed har man
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færre ansatte med belastningsskader. Foruten fokus på aktiv fritid er det gjennomført kurs i kosthold
og ernæring.

Samtidig er det krevende for de ansatte å jobbe i et foretak der de ansatte ikke kan etterkomme alle
ønsker og krav fra publikum, enten det gjelder boligsoneparkering eller innvilgelse av
parkeringstillatelser for forflytningshemmede.

Det er i løpet av året foretatt vernerunder på alle våre P-anlegg, månedlige branninspeksjoner og
blant de kontoransatte og tiltak iverksatt der det har vært et behov.

Likestillings- og diskrimineringsarbeid

Foretaket har i dag slik fordeling mellom kjønn: 14 kvinner og 20 menn. Foretaket har hatt flere
utlysinger av ledige stillinger i 2017, der flest menn er ansatt, men vil være bevisst på å tilstrebe en
god balanse mellom kjønnene. 9% av staben er av utenlandsk opprinnelse.

Styret besto av 3 kvinner og to menn, der styreleder er mann. Selskapets ledergruppe består av 2
menn og 1 kvinne.

Medarbeidertilfredshet

Stavanger Parkeringsselskap KF følger Stavanger kommune sitt opplegg for
medarbeiderundersøkelser som nå blir foretatt hvert annet år. Undersøkelsen ble gjennomført i
februar 2017. Analysen avdekket forskjeller i tilfredshet i ulike avdelinger og plan for forbedring er
implementert i løpet av året.

Kundetilfredshet

Det er ikke gjennomført KTI i løpet av året på grunn av forsinkelse i prosjekter som er viktig for
målingen av tilfredshet. Dette ønskes gjennomført høsten 2018.

Marked

Stavanger Parkeringsselskap KF har vært aktive i forhold til omdømmebygging. Dette er viktig for
forståelsen av samfunnsnytten et godt parkeringsregime betyr. Et samarbeid med nødetatene og
Sandnes Parkering der viktigheten av fremkommelighet er blant sakene som er trukket frem.

Dri�/teknisk

Avdelingen har hatt sitt mest hektiske år noensinne. Mengden teknisk utstyr og kompleksiteten, flere
store parallelle prosjekter sørger for det. For å effektivisere har Driftsavdelingen digitalisert sine
operasjoner ved å ta i bruk en nyutviklet app for formålet. Her samles all informasjon om for
eksempel utstyr som er i ustand, i driftssentralen, som så sendes videre til en app. Driftstekniker får
da beskjed i appen om hvor neste oppdrag er. Når oppdraget er utført loggføres dette direkte i appen
slik at man slipper føring av skjema vel tilbake på kontoret. Dette gir foruten en bedre og mer effektiv
hverdag, mer informasjon og bedre statistikk som deretter benyttes til kontinuerlig forbedring.
Modellen er slik:
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I løpet av 2017 har samtlige parkeringsautomater blitt oppgradert. Nye digitale skjermer og halv pris
for el-bil er innført, som første og eneste by i Norge.

Foretaket har igangsatt en større revidering av boligsoneordningen. Først del av prosjektet med
analyser og kartlegging av alle områder som er omfattet, er unnagjort. Arbeidet med å revidere
ordningen på basis er funnene i kartleggingen gjennomføres etter planen i 2018.

Utfordringer og fremtidsplaner  

Beslutningen om å innføre halv takst for el-bil, i stedet for ordinær pris får store konsekvenser for
Stavanger Parkeringsselskap KF sin fremtidige inntjening. Foretakets kostnadsbase er fast og er i all
hovedsak lønn og driftskostnader relatert til parkeringsanlegg og i svært liten grad
omsetningsavhengig. Stavanger Parkeringsselskap KF forventer at inntektsnivået fremover vil bli
dramatisk redusert. Hovedårsaken er den nye bompengeringen som fører til en massiv økning i el-
biler grunnet bompengefritak. Når andelen fullt betalende kunder byttes ut med halvt betalende
kunder går dette rett på «bunnlinjen» til foretaket. Bildet forsterkes også ved at bil nummer to for
mange blir el-bil og det er denne som blir hverdagsbilen. Andelen parkerende el-biler blir dermed
høyere enn den totale andelen i markedet. Tendensen har allerede begynt. En forventer i tillegg
nedgang i personbiltrafikk og dermed lavere parkeringsbelegg. Erfaringer fra blant annet Oslo, viser at
kraftig økning i bompenger fører til en eksplosiv vekst i antallet elbiler som kjører gratis i bomringen.

Effekten på sikt er at foretaket får en kraftig svekkelse av både investeringsmidler og driftsinntektene
som skaper særlige utfordringer med punkt 3 i eierstrategien – «Stavanger Parkeringsselskap KF skal
oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei». Trenden
med å ta bort gateparkering til fordel for parkering under bakken eller i parkeringshus er kommet for
å bli. Etablering av parkeringshus krever store investeringer, men minst like viktig er det å minne om
at driftskostnadene øker. Forskjellene i kostnader på å drive gateparkering versus parkeringshus er
svært stor.  Videre heter det i punkt 8 – «Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere
samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil». Evnen til
investering og videreutvikling av ladeinfrastrukturen blir med det som nå skjer blir kraftig svekket.

I investeringsbudsjettet for 2017 er det lagt til grunn investeringer i over 200 normalladere i
foretakets parkeringsanlegg. Stavanger Parkeringsselskap KF har også vært svært delaktig i
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utformingen av dokumentet «Ladestrategi for Sør-Rogaland».  Ett av tiltakene i strategien er
etablering av hurtigladere på Jernbanen for drosjenæringen som vil bli en realitet i 2018. Videre
jobber foretaket med en utvidelse av hurtigladeparken på samme lokasjon.

Fokus på digitaliseringen av foretakets tjenester eksternt og internt videreføres.
Parkeringsautomatene blir i løpet av 2018 blir heldigitalisert der innføring av nummerskilt i stedet for
parkeringslapp rulles ut. Automatisk bompassering med bestilling via app rulles ut for alle og
videreutvikling av kameraløsninger for skiltlesing i åpne parkeringshus testes i løpet av året. Målet er
at våre kunder skal kunne betale all avgiftsbelagt parkering i Stavanger Parkeringsselskap KF sin
portefølje, med digitale betalingsløsninger.

Digitaliseringen medfører også andre utfordringer. I parkeringsbransjen som i så mange andre
bransjer, henger ikke lovverket med den teknologiske utviklingen. På en rekke områder ønsker
Stavanger Parkeringsselskap KF å ta i bruk nye løsninger, for eksempel innkreving av piggdekkgebyr,
der en automatisering ville medført mer effektive prosesser, mer rettferdige løsninger og ikke minst
ville det vært mer kundevennlig.

Stavanger Parkeringsselskap KF går mot et ekstra travelt festivalår. Sesongen er lang og i 2018
arrangeres både ONS og Tall Ships Race, i tillegg til de ordinære festivalene. Her blir det mye
ekstrainnsats i form av trafikkdirigering og vakthold fra foretakets ansatte.

Stavanger Parkeringsselskap KF sin økonomi er styrket med om lag 6 millioner kroner i 2017 i tillegg
til at eier har fått utbetalt 30 millioner i utbytte.

8.1.2 Årsopp�ør og noter (pdf)

8.1.3 Revisors beretning (pdf)

 

8.2 Sølvberget KF

8.2.1 Årsberetning 2017 – Sølvberget KF, Stavanger
kulturhus
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Innledning – et levende hus i 30 år
4. november 2017 fylte biblioteket og kulturhuset på Sølvberget 30 år. Kombinasjonen av arkitektur,
innhold og beliggenhet har gjort kulturhuset til et populært sted for byens innbyggere og andre
besøkende. 30 års samboerskap med SF Kino har også vært en stor suksess.

Sølvberget er fylkets best besøkte kulturinstitusjon og har tradisjon for å være et framtidsrettet
bibliotek og kulturhus. Bystyret har alltid sett verdien av Sølvberget, og har bevilget midler til
ombygging og fornying av første etasje og deretter resterende etasjer. I 2017 åpnet også 4. etasje for
publikum, og arealene til publikumsaktiviteter økte med om lag 400 m2.

De siste årene har hele Sølvbergets virksomhet blitt ettergått i sømmene. Bord og stoler, bøker,
tegneserier og blader, cd-er og musikkinstrument, scenerom, organisasjonsmodell og selve
bibliotekbegrepet har blitt gransket nøye, alltid med samme mål for øyet: Å skape et best mulig hus
for eksisterende og framtidige brukere.

1. Virksomheten – Stavangers største møteplass

Visjonen gjennomsyrer arbeidet som foregår ved kulturhuset, og er godt innarbeidet hos de ansatte.

Sølvbergets virksomhet består av drift av bibliotek, gjennomføring av arrangementer og aktuelle
debatter, aktiv litteratur-, film- og musikkformidling, programvirksomhet, internasjonalt
kulturnettverk, nettsider, galleri, sosiale medier og Kapittel-festivalen. Hovedaktiviteten er i Sølvberget
og i tillegg drives flere bydelsrettede tjenester, blant annet tilbud til skoler og Madla bibliotek.
Sølvberget driver også bibliotek for innsatte ved Stavanger fengsel.

2. Økonomi – et år med underskudd
For første gang på mange år er driftsregnskapet gjort opp med et underskudd. Årets
regnskapsmessige merforbruk på kr. 1 209 382 føres opp til dekning på Sølvbergets budsjett for 2018,
og dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Både inntekter og utgifter er høyere enn budsjettert. Selv om
Sølvbergets ledelse har styrt mot et regnskap i balanse, har stor aktivitet i årets siste tertial ført til et
underskudd.

Dri�sinntekter

Driftsinntektene er kr. 2,6 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. 62,205 mill. De viktigste eksterne bidragene kom fra

Sølvbergets visjon:

Sølvberget skal være den beste formidleren av kunnskap for alle, og landets fremste arena 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.
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Nasjonalbiblioteket, Rogaland fylkeskommune, Fritt Ord, Norsk kulturråd og Den kulturelle
spaserstokken.

Sølvberget har hatt to ansatte som delvis har vært utlånt til andre virksomheter, slik at
lønnskostnadene blir fakturert og kommer som inntekt. Disse inntektene, sammen med
sykerefusjoner og diverse andre inntekter fra Nav, utgjorde til sammen kr. 2,37 mill.

Sølvberget fører regnskapet for ICORN, det internasjonale fribynettverket. Selv om ICORN har egne
inntekter, betyr dette at Sølvbergets regnskap øker både på inntekts- og utgiftssiden. ICORNs totale
inntekter i 2017 var kr. 6,38 mill.

Dri�sutgi�er

Driftsutgiftene var kr. 5,4 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak høyere lønnsutgifter
enn antatt. I tillegg hadde Kapittelfestivalen et merforbruk på kr. 0,5 mill. og ICORN hadde for første
gang siden de ble selvstendig organisasjon et underskudd pålydende kr. 0,28 mill.

Lønnsutgiftene var kr. 5,19 mill. høyere enn budsjettert, noe som førte til sosiale utgifter på kr. 2,7
mill. over budsjett. Når det gjelder utgifter til lønn, viste tertialrapporten pr. 2. tertial et forbruk så
vidt over budsjett. Etter det har utgiftene til lønnsoppgjøret kommet inn, det har vært store kostnader
forbundet både med sluttføringen av Nye Sølvberget og høyt aktivitetsnivå når det gjelder aktiviteter
og program, slik at totale kostnader er mye høyere enn forventet. Utgiftene til lønnsoppgjøret i 2017
var kr. 0,66 mill. Dette blir kompensert fra Stavanger kommune. Dette, sammen med lønnsrelaterte
inntekter på kr. 2,37 mill. forklarer noe av overskridelsen. Resten forklares med et usedvanlig høyt
aktivitetsnivå høsten 2017 i forbindelse med ferdigstillelse av Nye Sølvberget.

Det er satt i verk tiltak for å få kontroll på lønnskostnadene for 2018, og lønnsbudsjettet som er
vedtatt, vil bli revidert både ved første og andre tertial i 2018.

Husleieavtalen med Stavanger kommune er reforhandlet som følge av kinoombyggingen, og ny avtale
skal gjelde fra 01.01.2018.

Investeringer

Korrigert investeringsbudsjett var på kr. 19,130 mill. Investeringene ble hovedsakelig finansiert ved
hjelp av opptatte lån. Faktisk forbruk var kr. 17,86 mill. fordelt på fire ulike prosjekt samt utgifter til
KLP.

Det var opprinnelig budsjettert med et låneopptak på kr. 29,7 mill for 2017. Investeringsbudsjettet ble
revidert ved 2. tertial, og da ble noen av investeringskostnadene skjøvet til 2018. Det er tatt opp et lån
på 20 mill. i 2017, og resterende låneopptak forskyves til 2018.

Nye Sølvberget

Nye Sølvbergets hovedleveranser i 2017 var ferdigstilling av publikumsarealene i 2., 3. og 4. etasje,
inkludert system for meråpent bibliotek. Prosjektet nærmer seg sin avslutning, men det gjenstår noe
arbeid i 2018. Etter at prosjektet er avsluttet, vil styret få egen sak med samlet prosjektregnskap for
alle årene. Total kostnad i 2017 var kr. 14,24 mill.

Følgekostnader Nye Sølvberget.
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Teknisk oppgradering av lokalene for ansatte og publikum er skilt ut som eget underprosjekt.
Herunder ligger nytt friskluftanlegg for 2.-4. etasje i vestbygget, nye gulvbelegg, belysning m.m. Det
ble brukt kr. 2,4 mill. i 2017.

Ny� biblioteksystem

Hovedtyngden av denne investeringen kommer i 2018. Det var utgifter på kr. 0,7 mill. i 2017,
hovedsakelig knyttet til anbudsprosess.

IT-utstyr

Det er eget investeringsprosjekt knyttet til innkjøp av IT-utstyr. Totalt forbruk i 2017 var på kr 0,52
mill.

Disposisjonsfond

Sølvbergets disposisjonsfond per 31.12.2017 var på kr. 2 819 241.

3. Ansa�e – 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 68 fast ansatte fordelt på 55,99 årsverk, og 3 årsverk knyttet til prosjektstillinger
ved utgangen av 2017. 32,35 % av arbeidstakerne var menn og 67,65 % kvinner. Det var 25 % menn i
ledende stillinger. Det arbeides aktivt med å rekruttere flere mannlige arbeidstakere og flere
arbeidstakere med minoritetsbakgrunn. Dette blir vektlagt når det kalles inn til intervju. Det ble i 2017
ansatt tre nye medarbeider i fast stilling, en sluttet og tre fratrådte ved oppnådd aldersgrense. To
vikarer fikk fast ansettelse i 25% og 50% som resultat av 3-års regelen.

Sykefraværet var 5,9 % i 2017 (4,2 % i 2016). Sølvbergets IA-mål er en sykefraværs-prosent på under
5,6. Det er økt langtidssykefravær som er hovedårsaken til økningen. Pågående endringer og høyt
aktivitetsnivå kan også ha bidratt til å påvirke sykefraværet. Sykefraværet på Sølvberget er fortsatt
lavt sammenlignet med resten av Stavanger kommune, men det er viktig å følge med på utviklingen,
se på om økningen i sykefraværet fortsetter og eventuelt iverksette tiltak.

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført for alle ansatte i perioden 24. januar – 7. februar 2017.
Svarprosenten for Sølvberget var 80 %. Sølvberget skårer høyt når det gjelder jobbengasjement og
arbeidsglede, jobbinnhold, digitale arbeidsformer og mangfold. Det er utfordringer når det gjelder
bl.a. kompetanseutvikling, ledelse, samspill og medvirkning og etikk. For å følge opp resultatene i
medarbeiderundersøkelsen er det avholdt samling for alle ansatte. Innspillene fra denne samlingen er
bearbeidet og innarbeidet i handlingsplan for HMS.

Sølvberget har et godt HMS-system, som oppfyller statlige forskrifter for kartlegging, vedlikehold og
oppfølging. Oppfølgingen skjer ved jevnlig rapportering til AMU og Sølvbergets ledelse. HR- og
avvikssystemet Simployer ble innført før sommeren 2017. Systemet brukes til oppfølging av
sykemeldte og innmelding av avvik og driftsmeldinger innen husdrift, IT o.a. De ansatte og lederne har
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fått opplæring i systemet, og lederteamet går månedlig gjennom de viktigste hendelsene og ser hvilke
tiltak som kan settes inn og hva som kan forbedres i etterkant.

I 2017 ble det registrert 93 avvik og driftsmeldinger, der 13 har fikk graderingen alvorlig. Fem av
hendelsene er under kategorien vold og trusler i 1. etasje, og dette blir fulgt opp med ny
opplæringsrunde i håndtering av denne type hendelser. I tillegg er Bedriftshelsetjenesten involvert i
oppfølgingen av de ansatte i etterkant av hendelser der det er behov. De resterende alvorlige avvikene
gjelder inneklima pga. ombygging, og nestenulykker der potensialet kunne blitt personskade. Her er
det satt inn tiltak.

2017 har vært et år med høy belastning på de ansatte, da det er gjennomført store ombygginger og
endringer i kulturhuset. Det er også arbeidet en del med å utvikle organisasjonen innenfor vedtatt
matrisemodell. Mandatene for alle teamene er gått gjennom for å gjøre nødvendige presiseringer og
avklaringer. To team er slått sammen til ett, og det er gjort mindre endringer som gjelder
oppgavefordeling mellom teamene.

Den vedtatte etiske standarden for Stavanger kommune gjelder også for Sølvberget. Det er ikke satt i
verk spesielle tiltak på dette området i 2017.

4. Brukerne – stor økning i arrangement og aktiviteter
Resultatmål:

Utvikle biblioteket som fysisk og digital læringsarena. Vi deler kunnskap og skaper smarte
innbyggere.

Sørge for at barn og unge blir inspirert til lesing, læring og kulturelle opplevelser, også de
som nettopp er ankommet.

 

Besøk og utlån

Besøket på Sølvberget er fortsatt høyt. Hver innbygger besøker kulturhuset (inkludert kinoen) 15,9
ganger i året, og daglig er det over 5 000 besøkende. Totalt var det 2 114 863 besøkende på
kulturhuset i 2017. 1 682 385 av dem besøkte biblioteket (en økning på 28,8 %.). 125.524 besøkte
Madla bibliotek (en nedgang på 2,5 %). Her var inngangen til biblioteket vanskelig tilgjengelig i en
lengre periode på grunn av ombygging på kjøpesenteret.

11 175 brukere logget seg inn og fikk adgang til meråpent bibliotek på Sølvberget, på Madla var det
samme tallet 6 253. Antall faktiske besøkende er nok høyere, for i helgene er det ofte grupper eller
familier som benytter seg av meråpent bibliotek.

Samlet utlån var 655 288, og gikk ned med 2 %. Det er den samme utviklingen som mellom 2016 og
2017. Sett i lys av store ombygginger og stadige flyttinger av samlingen, er dette et relativt positivt
resultat. Utlånet av barnelitteratur gikk opp med 4 %. Det er tilnærmet den samme utviklingen som i
2016. Totalt gikk utlånet av papirbøker ned med 1 %. Utlånet av e-bøker gikk opp med 23 %. Årsaken
til sterk vekst i e-bok utlånet er den nye tjenesten Overdrive. Utlånet av e-bøker utgjør nå 6,5 % av
det totale utlånet (5 % i 2016). Det er utlånet av lydbøker, musikk og film som går ned. Men utlånet av
film for voksne gikk bare ned 3 % i 2017 (13 % i 2016).
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Arrangement, aktiviteter og utstillinger

Det ble avholdt 1 237 arrangementer/organiserte aktiviteter og 263 klassebesøk. Totalt blir det 1 428.
Det er 20,5 % flere enn i fjor.

Besøk på arrangement ble registrert til 55 526 (58 711 i 2016). Gjennomsnittsbesøk pr. arrangement
gikk ned fra 50 til 39. I tillegg kommer over 12 000 besøkende på Kapittel 17.

Flere verksteder og organisert digital opplæring forklarer både noe av veksten i arrangement, og
nedgangen i besøk pr. arrangement.

Det var 7 165 besøkende på 35 bokprater i 2017, det er et snitt på 205 besøkende per arrangement. I
2016 var det 6 655 besøkende og et gjennomsnitt på 190.

Tiltak for å stimulere barn og unge til lesing er et prioritert område, og dette gjøres ofte i samarbeid
med skoler og barnehager. Leseprosjektene «Årets bok» og «Leselyst på toårskontrollen» er godt
innarbeidet. Sistnevnte prosjekt fikk kr. 100 000 fra Sparebankstiftelsen i 2017. Kampanjen Sommerles
ble gjennomført for andre gang. 2 323 barn fra 1. til 7. klasse deltok (500 flere enn i 2016). Barna leste
i snitt 10,8 bøker hver.

Kapittel17 hadde temaet revolusjon og kunne by på rundt 140 arrangementer, blant annet om den
russiske revolusjon, religiøse omveltninger, feminisme og politiske endringer i Europa og USA i dag.
Blant de mest profilerte gjestene var Adonis, Suzanne Brøgger, Arundhati Roy og bandet Laibach.
Billettsalget økte med over seksti prosent, og totalt besøk var stabilt på rundt 12 000. Alt i alt har
Kapittel i 2017 forsvart sin posisjon som et av landets viktigste litteraturtiltak.

Sølvberget galleri hadde et totalbesøk på 33 820 (32 469 i 2016) fordelt på fire utstillinger:

«Into the wind», med nordiske barnebokillustrasjoner, inkludert barnebokutstillingen «Äskil äter träd»
vist i forbindelse med Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger. «Kjell Pahr-Iversen.
Jubileumsutstilling», sommerutstilling i forbindelse med at kunstneren fylte 80 år. «The Revolution of
Dignity» var en fotoutstilling fra Ukraina, vist i forbindelse med Kapittel17. «Dysthe design. Vær så god
sitt!» var et samarbeidsprosjekt med Nasjonalmuseet om den norske møbeldesigneren Sven Ivar
Dysthes stoler.

I samarbeid med mer enn 80 internasjonale organisasjoner bidro Internasjonalt kulturnettverk (IKN) til
felles møteplasser og kulturtilbud. De største arrangementene i 2017 var Barnas verdensdag,
internasjonale kulturkafeer, Frivillighetstorget og møteserien Global morgen. Totalt har mer enn 14
000 besøkende funnet veien til IKNs arrangement. I tillegg hadde også IKN ansvar for at det ble
servert internasjonal mat på 17. mai-arrangementet foran Stavanger konserthus.

«Hele Rogaland leser» er et leseprosjekt som hadde sitt utspring på Sølvberget. Rogaland
fylkeskommune har overtatt prosjektet, og Sølvberget leder styringsgruppen. I 2017 valgte prosjektet
for første gang en sakprosabok for barn og ungdom, Arne Vestbøs «Øverst på nazistenes liste». Det
var god respons på prosjektet, og forfatteren besøkte både Sølvberget og andre bibliotek i fylket.

Digitale satsinger

Besøk på nettsidene til Sølvberget gikk opp med 12 %. Ifølge norskbibliotekindeks.no er det flere
unike brukere Sølvbergets nettsider enn alle andre folkebibliotek i Norge. Sølvberget har mellom tre
og fire ganger flere unike besøk enn Bergen offentlige bibliotek, som har nest mest besøk pr.
innbygger.

163



Satsing på bruk av film og podcaster gav gode resultater. Antall YouTube-visninger gikk opp med 31,8
% og podcast-avspillinger (lydopptak) gikk opp med 90 %. Det er fortsatt god tilstrømming av
publikum på sosiale medier. Det kom til 913 nye følgere på Facebook i 2017.

I januar 2017 fikk Sølvbergets nettsider ny utforming. Hensikten var å gjøre det enklere for brukerne å
finne fram, og fronte Sølvbergets innhold, ikke organisasjonsstruktur, for publikum. Innholdet er
samlet under fanene Anbefalinger, Arrangementer, Læring og Praktisk informasjon. Tallene for 2017
tyder på at det var en vellykket omlegging.

De siste par årene har vi økt kompetansen innen statistikk og analyse, som er blitt nyttige verktøy i
publiseringsarbeidet. En av lærdommene er at det er viktigst for rekkevidden at stoffet vårt viser godt
igjen på Google, hvor ¾ av trafikken til sølvberget.no kommer fra. Å gjøre artiklene våre enda mer
Google-vennlige blir et satsingsområde også i 2018.

Sosiale medier er viktig i merkevarebyggingen, men betyr lite for trafikken til sølvberget.no. Veksten i
antall brukere fortsatte på Facebook og Twitter. Facebook har varslet at de kommer til å legge mer
vekt på interaksjon mellom mennesker, og mindre fra organisasjoner og bedrifter, i tiden framover.
Hvis vi skal få innpass i folks Facebook-feed framover, må vi i snakke med folk, ikke til dem.

Den store trafikken på nettsidene skyldes i stor grad artikler om særemne og Nord-Sør-biblioteket. På
samme måte står filmene om norskeksamen og skrivetips for det meste av trafikken på YouTube. I
gjennomsnitt ser folk på YouTube-filmene våre i seks minutter. Det er lenge. Folk kommer til
Sølvbergets digitale kanaler for å få svar på spørsmål. De neste årene bør læringsaspektet styrkes
ytterligere i vår digitale publisering.

Brukerundersøkelse

I samarbeid med Markedsføringshuset gjennomførte Sølvberget en befolknings- og
brukerundersøkelse i november 2017. Formålet med undersøkelsen var å skaffe grunnlagsmateriale
for å utvikle ny profil og identitet for Sølvberget. I tillegg kan materialet brukes i annet strategiarbeid.
Undersøkelsen viste, ikke uventet, at biblioteket er det best kjente og mest populært av Sølvbergets
tilbud. Kjennskapen til tilbud utover basistjenestene var lav, og det er stort potensial for å
markedsføre og spisse tjenestetilbudet. Det kom også fram en svært positiv vurdering av de ansatte
på Sølvberget. De oppleves som kompetente, tilgjengelige og imøtekommende.

5. Arbeidsprosessene – På vei mot «Nye Sølvberget»
Resultatmål:

Fornye innhold og tilbud i Sølvbergets 1. – 4.etasje slik at vi blir en av landets fremste
møteplasser og formidlere av kunnskap og opplevelser.

Sølvberget har en sterk posisjon som møteplass og attraksjon i Stavanger sentrum. Det er viktig å
arbeide langsiktig for å utvikle tilbudene, slik at vi framstår som interessante og viktige for byens
befolkning i mange år framover. Utviklingsprosjektet Nye Sølvberget er verktøyet som sikrer at
kulturhuset kan fortsette å være en attraktiv møteplass i sentrum, og at bibliotekets
samfunnsoppdrag oppfylles.

I løpet av 2017 har Nye Sølvberget fullført oppgraderingen av publikumsarealene i 2. – 4. etasje, slik
at hele Sølvberget nå fremstår som moderne og nyoppusset. Arealplanen for etasjene gjenspeiler
Sølvbergets hovedpilarer; møteplass, opplevelse og kunnskap. Målet er at besøkende fordeler seg
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oppover i etasjene slik at aktiviteten er høyest i 1. etasje og 2. etasje, mens den avtar oppover mot 4.
etasje. Det er etablert ulike spesialmiljø for formidling og deler av samlingen. Ny møblering er en
kombinasjon av gjenbruk, katalogvarer og spesialproduserte elementer. Estetikken fra 1. etasje, hvor
møblene i fasong og materialer er tilpasset Sølvbergets arkitektur, er videreført oppover i etasjene.

Ny arealplan ble utviklet med tanke på at publikum skulle finne frem selv, men også få andre eller
flere opplevelser ved besøket enn de først antok da de kom. Det er utarbeidet omfattende
oppgradering av skiltprogrammet. I tillegg til lokale fysiske skilt, brukes skjermer for etasjeoversikt. 
Det gjenstår arbeid på to underprosjekt som videreføres 2018. Det gjelder digital formidling og
wayfinding. I tillegg er det i 2017 gjort oppgraderinger av ventilasjonsanlegget, og gulvbelegg i tre hele
etasjer er byttet ut.

Sølvberget har hatt tilbud om meråpent på hovedbiblioteket siden januar 2017 og erfaringene så langt
er positive.

Sølvberget mottok 800 000 kr. fra Nasjonalbiblioteket for 2017 til arenautvikling. Beløpet skulle
fordeles likt mellom planlagte aktiviteter oppført i søknaden og tilrettelegging av læringsarenaer.
Midlene er så langt brukt på Smartby-aktiviteter og investering i Makerspace-utstyr som 3D-printer,
symaskiner, store lerret og vinylkutter. I Makerspace avholdes reparasjonsverksteder, knappeverksted,
tegnekurs, 3D-printing m.m. Det er også avsatt et eget område i bibliotekrommet for dataspill og
virtual reality-teknologi, og det jobbes med å utvikle kurs og aktiviteter knyttet opp mot dette. På
programsiden tar foredragsserien «Smartere sammen» opp flere momenter fra Smartby-veikartet til
Stavanger kommune.

Sølvbergets digitale infrastruktur, biblioteksystemet Aleph, oppdateres ikke lenger fra leverandøren.
Derfor er det i samarbeid med Bergen, Trondheim og Kristiansand gjennomført konkurranse for felles
anskaffelse av nytt biblioteksystem. Konkurransen omfattet også grunnskolene i Stavanger.
Leverandør ble valgt i desember, og kontrakt ble skrevet med Bibliotek-Systemer AS i januar 2018.
Forventet oppstart for utrulling av systemet er april 2018. Kontrakten inneholder en rekke
utviklingspunkt som alle skal leveres innen ett år.

6. 2018 – et år for konsolidering og kvalitetssikring
Etter kontinuerlige endringsprosesser siden 2011 er nå Nye Sølvberget i hovedsak fullført. 2018 blir
dermed et år for konsolidering og kvalitetssikring. Nå gjelder det å roe ned tempoet og arbeide med
kvalitet i tjenestene og spissing og prioritering av aktiviteter og tilbud.

Selv om dette er hovedoverskriften for 2018 er det to store prosjekt som kommer til å prege året. Det
er utrulling av nytt biblioteksystem og fullføring av Kiellandsenter på Sølvberget.

Sølvberget har medarbeidere som er stolte over arbeidsplassen, som tør å gå foran, er nyskapende og
utholdende i pågående endringsprosesser. Dette engasjementet er det viktig å ta vare på også i årene
som kommer. Styret retter en stor takk til Sølvbergets medarbeidere som har lagt ned et
imponerende arbeid i 2017.

Styret vil også takke alle samarbeidspartnere for et rikholdig og engasjerende 2017.

Stavanger 06.03.2018
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8.2.2 Årsopp�ør (PDF)

8.2.3 Noter (PDF)

8.2.4 Revisors beretning (PDF)

8.3 Stavanger byggdri� KF

8.3.1 Årsberetning
Stavanger byggdrift KF (SBD) ble etablert i 2001 som et kommunalt foretak opprettet i medhold av
kommuneloven §11. Vi er for tiden 340 ansatte som fordeler seg på avdelinger som renhold, kjøkken
og kantinedrift, drift/vedlikehold, prosjekt og støttefunksjoner som regnskap, personal HMS/KS og
administrasjon. Foretaket forestår drifts-, vedlikeholds- og renholdstjenester for bygninger tilhørende
Stavanger kommune. Vi leverer også mat til sykehjem fra eget produksjonskjøkken som er etablert på
Stokka.

Foretaket står ellers fritt til å drive samme type relaterte tjenester overfor andre offentlige eller
private institusjoner også i andre kommuner.

SBD sine oppgaver er definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) av 2010:

1. Stavanger Byggdrift KF skal forestå drifts-, vedlikeholds-, og renholdstjenester for
bygninger tilhørende Stavanger kommune. Foretaket kan også forestå produksjon og
distribusjon av mat. Foretaket kan videre tillegges andre oppgaver av Stavanger kommune
etter avtale.

2.  Stavanger Byggdrift KF skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen
foretakets formål, forutsatt at dette ikke får negative konsekvenser for foretakets
primærtjenester overfor kommunen.
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3. Stavanger Byggdrift KF skal ha en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv
tjenesteproduksjon.

4. Stavanger Byggdrift KF kan innenfor styrets myndighetsområde ta initiativ til å etablere
interkommunale samarbeidsløsninger som vil styrke tjenestetilbudet overfor kommunen
og gi en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.

5. Stavanger Byggdrift KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets fagkompetanse innenfor
de ulike virksomhetsområdene.

6. Stavanger Byggdrift KF skal utvikle tjenestetilbudet overfor kommunen i tråd med
endringer i prioriteringer og behov.

7. Stavanger Byggdrift KF skal bidra til en konstruktiv samhandling med bestillerenhetene.
Samhandlingen skal preges av åpenhet, forutsigbarhet og gjensidig respekt for de ulike
funksjonene partene ivaretar.

8. Stavanger Byggdrift KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket
skal blant annet ha en klar miljøprofil.

SBD er utfører av de eiendomsrettede drifts-, vedlikeholds- og rengjøringstjenestene Stavanger
kommune etterspør. Stavanger eiendom er foretakets største kunde og kommunens bestiller på flere
fagområder. Det er en tett og utstrakt kontakt på operativt nivå. Samarbeidet fungerer godt og det er
etablert gode møtetreffpunkt for å finne bedre og smartere løsninger til fordel for Stavanger
kommune. Andre større bestillere er Stavanger Bolig KF og levekår for sykehjemmene. SBD driver
kommunens eneste storkjøkken som produserer etter «sous vide» metoden og leverer mat til flere
sykehjem med postkjøkken. SBD har fra 2016 også drevet kantinen i Olav kyrresgt.23 under ledelse
fra storkjøkkenet. SBD leverer flere tjenester til andre kommunale virksomheter som blant annet
Stavanger Parkering og Vann/avløpsavdelingen på Forus.

Økonomi og årsregnskap 2017

  Budsje.
2017

Resultat
2017

Regnskap-
budsje�

Resultat
2016

Salg 254 983 839 270 459 965 15 476 126 245 841 053

Varekost videresalg -76 367 000 -84 049 595 -7 682 595 -76 825 587

Lønn -140 023 079 -144 060 574 -4 037 495 -130 820 575

Dekningsbidrag 38 593 760 42 349 796 3 756 036 38 194 891

Lønn administrasjon* -8 931 084 -8 609 989 321 095 -8 751 617

Andre driftskostnader -18 878 500 -19 366 059 -487 559 -18 057 725

Bru�o dri�sresultat 10 784 176 14 373 748 3 589 572 11 385 549

Finansinntekter 1 000 000 892 997 -107 003 1 325 566

Finanskost. /avs. pensjonsfond** -3 456 176 -2 246 885 1 209 291 -1 465 015

Ne�o dri�sresultat e�er avsetning pensjonsfond 8 328 000 13 019 860 4 691 860 11 246 100

*        
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Foretaket har for 2017 et regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 13 millioner mot budsjettert til 8,3
millioner. Årets avvik er sammensatt av flere faktorer som kom bedre ut enn budsjettert.
Forsiktighetsprinsipper i budsjetteringen la til grunn en lavere omsetning enn hva som ble oppnådd.
Utover året så vi en optimisme i bestillinger som resulterte i ansettelser av flere fagpersoner. Det har
gjennom året vært en økende oppdragsmengde og sees særs godt i prosjektavdelingen hvor
omsetningen har økt mest i forhold til budsjett.

Pensjonsfond pr. 31.12 er lavere enn akkumulert premieavvik med kr. 576.138. Det er derfor aktuelt
med avsetning til pensjonsfondet i 2017.

Investeringer i perioden har vært el. ladestasjoner og servicebiler.

Lavere sykefraværet forteller at ansatte trives på jobb. En nedgang de tre siste årene fra 11,4% til
7,86% viser at det gode og langsiktige HMS arbeidet bærer frukter, noe som igjen har en innvirkning
på resultatet.

Alle avdelinger har stor oppmerksomhet på økonomi og spesielt kostnadskontroll. I 2017 viser både
drift, prosjekt og renholdsavdelingen et positivt netto driftsresultat etter fordeling av felleskostnader.
Produksjonskjøkkenet går lavere enn budsjettert blant annet på grunn av sviktende bestilling i tillegg
til at kantinen i Olav Kyrresgt ender med et underskudd på kr. 500.000.

HMS/ Personal

Arbeidsmiljøet i foretaket er godt, med en fin tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen.

Det har vært avholdt 6 møter i foretakets arbeidsmiljøutvalg med behandling av 42 saker.

Faste saker til hvert møte:

  Budsje�
2017

Resultat
2017

Regnskap-
budsje�

Resultat
2016

Det er bokført kr. 1087951 på internkjøp mellom
avdelingene.        

*Lønn gjelder kun avd. adm. I øvrige avdelinger er
adm.lønn ikke trukket ut som egen post.        

**Budsjettet inneholder kr. 10000 i finanskostnader og kr.
1774176 til pensjonsfond, samt overføring til
investeringsregnskapet kr 1654574. Regnskapet viser totalt
kr. 576138 i avsetning til pensjonsfond.

       

Tabell 8.1 

Dri�/prosjekt Renhold Kjøkken/kantine  

Salg 148 568 272 95 194 954 26 699 739  

Netto driftsresultat 8 802 425 5 118 962 -901 527  

Tabell 8.2 
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Systematisk HMS arbeid blant annet med vernerunder og kartotek av kjemikaliekartotek på
byggene

Info fra bedriftshelsetjenesten

Sykefravær

Avviksrapportering i synergi

Info fra administrasjonen

Medbestemmelsesmøter er etablert og gjennomført med ledere og tillitsvalgte.

Medarbeiderundersøkelsen: Dette året har vi lagt ned mye arbeid for at flest mulig skal ha muligheten
for å delta. Vi fikk opprettet både kommunal e-post og tilganger til pc for våre ansatte. Med god hjelp
fra IT avdelingen som opprettet alle med e-poster opprettet vi selv fadderordning som var til god
hjelp for de med utfordringer enten det var språk eller i pc bruk. Vi fikk benytte to undervisningsrom i
Sandvigå 7 til gjennomføringen. Stor var begeistringen da undersøkelsen endte med deltakelse på
over 80 % mot ca. 30 % årene før. Det er utarbeidet handlingsplaner etter funnene i undersøkelsen og
disse er også har blitt en del av foretakets satsningsområder.

I 2017 har vi også revidert og ferdigstilt beredskapsplanen.

Sykefraværet

Avdelinger med få ansatte gir store utslag % vis. Gledelig er det at de største avdelingene har store
nedganger slik at årsresultatet samlet for hele virksomheten har en god nedgang.

Det er vedvarende stor oppmerksomhet på arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Målet for 2017
ble nådd og vi er veldig fornøyd med et samlet resultatet på 7,86%. Foretaket fremholdes som
dyktige på oppfølgingsarbeidet blant kommunens virksomheter og arbeider aktivt med tiltak for

 Avdeling \ År 2007 2008 2009 2020 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Drift service 8 5 5 6.4   7.7 5.9 6.49 11.74 9.11 5.59

Prosjekt                   7.33 5.39

Renhold 12.2 12.4 12.4 11.4   12.9 12.5 10.41 12.3 10.13 8.6

Kjøkken 5.4 9 8.4 8.9   14.3 6.75 8.37 3.63 7.82 19.28

Administrasjon 7.3 11.1 1.3 2.4   1 2.9 2.29 5.03 2.47 8.59

Samlet 10.5 9.8 9.3 9.3 11,9* 10.6 8.76 8.56 11.43 9.27 7.86

*                      

*Ved overgang til nytt datasystem for
lønn og personal var det for store
deler av året ikke tilgjengelige data
for registrert sykefravær. Det er stor
usikkerhet knyttet til kriteriedataene.

                     

                     

Tabell 8.3 
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tilrettelegging og reduksjon av sykefraværet gjennom hele året. Det er også i år langtidssykefraværet
som er utfordringen.

HMS uka ble markert med sosialt arrangement hvor alle ansatte ble invitert til lunsj i vårt lager ved
Flintegata. Ansatte fra flere nasjonaliteter sto for både tilberedning og servering av de flotteste
nasjonale retter fra sitt hjemland. Folkedans var også et av innslagene fra to av våre ansatte. Flere har
i etterkant meldt seg til å bidra til neste års. Slike arrangement skaper engasjement, trivsel og
tilhørighet og ikke minst aktiviteter som ansatte setter stor pris på.

Hendelser �ennom året

Kurs og kompetanseheving er basert på handlingsplan etter medarbeiderundersøkelsene og
medarbeidersamtalene. Vi har gjennomført fagkurser, lovpålagte kurs, førstehjelpskurs og norskkurs
for å nevne noen.

Vi har startet opp med ukentlige renholdskurs som «ruller» gjennom hele året. Kurset videreutvikles
etterhvert som alle ansatte har deltatt. Nye elementer trekkes inn og nye moduler utvikles. Kurset
holdes og utvikles i egenregi av renholdskoordinator.

Ledergruppen gjennomførte et tilpasset lederutviklingskurs etter hva som fremkom i bedriftens
medarbeiderundersøkelse i 2016. Kurset ble avsluttet våren 2017 sammen med flere nøkkelpersoner i
bedriften.

Vi tar et større samfunnsansvar med flere lærlinger og flere i arbeidstrening. Våre samarbeidspartnere
i dette arbeidet er: Bygg Opp, NAV, TAFU, Johannes læringssenter, Din utvikling og Stavanger
kommune.

Strategisamling med styret og alle lederne hvor styret beslutter satsningsområdene for foretaket.
Satsningsområdene videreføres til hver avdeling som arbeider videre med dette i sine fora. Enkelte
grupper i avdelingene valgte å starte med egne strategimøter som ga en god start på oppgavene.

Vi har opprettet et nærere samarbeid med andre foretak. Her jobbes det med felles saker som
kommer både foretakene og Stavanger kommune til gode. Dette er enkeltoppgaver/ansvarsområder,
felles innkjøpsavtaler og felles systemer som for eksempel IK-Bygg

Etter at pilotprosjektet (digitalisering av arbeidsoppgaver) i driftsavdelingen var ferdig brukte vi tid på
å finne det rette systemet som kunne ta oss videre. Vi «landet» tilslutt på systemet IK-Bygg. IK-Bygg
er et internkontrollsystem som synliggjør byggets tilstand, skaderisiko og kostnader. Systemet
visualiserer status på en oversiktlig måte slik at de som tar avgjørelser om prioritering av midler i
kommunen har et godt bilde av situasjonen. Brukerne av systemet rapporterer ved hjelp av
mobiltelefonen. Oppdraget og igangsettelsen av systemet har vi utført i samarbeid med Stavanger
bolig KF.

Vi har også testet ut robotteknologien (renholdsmaskiner) og følger videre med i utviklingen av disse.

SBD har tatt i bruk nettbrett som arbeidsverktøy både som digitalisering av arbeidsoppgavene og med
mål om å bruke mindre papir. Videre er det i planene at alle renholderen skal bruke nettbrett som
rapporteringsverktøy,- og i 2018 gjennomfører vi et pilotprosjekt på akkurat dette. IK- Bygg har en
egen renholdsmodul som vil kunne brukes også til å rapporterte på tvers i avdelingene.

Styrket byggeplasskontroll har vært et område vi har arbeidet med gjennom året. Vi har hatt tett
samarbeid med politi, nav, arbeidstilsynet, skatt vest og innkjøpsavdelingen i Stavanger kommune.
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Etter avtale med bestiller styrker vi byggeplasser med elektronisk innrapporteringssystem som følges
opp med eget personell. Oppdraget vil også bli ivaretatt med flere stikkprøvekontroller gjennom året
og med korte linjer inn til myndighetene.

Vi er en stor bidragsyter når Valget skal gjennomføres. Her rigger og drifter vi lokalene, står for
flagging, er parkeringsvakter, tilbereder og leverer mat til funksjonærene, transporterer
stemmesedler,- og gjør klar lokalene slik at de er klar til å tas i bruk allerede dagen etter.

Gjennom året er det sendt ut 8 nyhetsbrev til alle ansatte. Nyhetsbrevene finnes også på
hjemmesiden til foretaket. I nyhetsbrevene informeres det om status i handlingsplaner, hva det
jobbes med av saker, jubilanter og generell informasjon. Dette er også et tiltak etter tilbakemeldinger
fra ansatte om behov for mer informasjon.

Foretaket ønsker at ansatte skal trives på jobb og har sosiale sammenkomster for å inkludere
ansatte. Flesteparten av ansatte arbeider ute på byggene til Stavanger kommune,- og er lite sammen
med kollega i det daglige. Det er derfor viktig å ha arenaer å treffes på.

Det har vært et krevende år med de nye avlønningssystemene, med sentrale tillegg og
ansiennitetsstiger både i 2015 og 2016 som gjeldende. Vårt eget lønns/vurderingssystem gjør det enda
mer krevende sammen med nye ansiennitetstiger også i 2017. Vi har derfor valgt å fase ut vårt eget
system i løpet av 2018.

I november opprettet vi ny stilling i vårt satsningsarbeid innen storkjøkken/kantine. Matkonseptet skal
utvikles videre i samarbeid med bestiller/eiere.

Foretaket har stor tro på utvikling av vårt produksjonskjøkken og til det trenger vi større plass. I flere
år har virksomheten sett seg etter egnede nye lokaler for hele virksomheten. Vi startet på dette
arbeidet igjen i 2017 og undersøkte muligheten for å utvide i Hillevåg hvor administrasjonen holder til
i dag. Det ble også vurdert andre kommunale alternativer uten at noen av disse førte oss nærmere
mål. Vi står nå ved et veiskille, hvor vi skal satse, utvikle og samlokalisere. Leiemarkedet vi er i dag
står fortsatt som det mest aktuelle.

Vi har også opprettet midlertidig stilling med arbeids/ansvarsområder innen digitalisering av
tjenesteområdene. Stillingen ble rekruttert fra egne rekker med varighet i første omgang for ett år.

SBD har ved fornying av billeasingavtaler valgt el.biler etter politisk vedtak om o-utslipp. I dag har vi
installert ladestasjoner ved adm. bygget i Hillevåg. Utfordringene fremover kan bli å få ladestasjoner
montert ute på byggene.

Likestilling og integreringsarbeid

Antall ansatte tilsvarer ca. 240 årsverk. Den største avdelingen er renhold som har en klar overvekt av
kvinner, og innen drift og vedlikehold 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 i 2017 ble ytterliggere en kvinne ansatt som driftsoperatør
(vaktmester) og flere nyansatte renholdere i gruppen patruljen er menn.

I personal og regnskapsavdelingen er fordelingen 6 kvinner og 3 menn.

I foretakets styre er det 2 kvinner av 5 faste medlemmer.

Foretaket har et multikulturelt miljø med ansatte fra 42 forskjellige nasjonaliteter. Det er ikke blitt
rapportert noen hendelser om diskriminering av ansatte gjennom året.
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Styret

Foretaket har et styre der 4 av medlemmene er oppnevnt av bystyret og et medlem er valgt av og
blant foretakets fast ansatte. Første varamedlem møter fast som observatør i alle møtene.
Styreperioden følger kommunevalgperioden.

Det har i 2017 vært holdt 7 styremøter og styret har hatt 45 saker til behandling. Strategimøte med
styret og ledergruppen ble gjennomført 21- 22  juni med oppmerksomhet på hvordan Stavanger
byggdrift kunne levere enda bedre tjenester til Stavanger kommune enn som allerede gjøres i dag.
Det var to innholdsrike dager hvor lederne fikk presentert sine godt utarbeidete planer. Av disse
nevnes; moppevaskeri i egenregi, digitalisering, egne innkjøpsavtaler spisset mot oss som leverandør,
effektiv arbeidsflyt, utvikling av storkjøkkenet sett opp mot den videre satsning med
matglede/matlyst.

Styret får jevnlige oppdatering på foretakets økonomi, medarbeiderundersøkelse med etter-
påfølgende handlingsplan, HMS arbeidet, sykefraværet og satsningsområdene. Det er tidligere
rapportert at kommunens valgte system for økonomiforvaltning (FS) fortsatt er lite hensiktsmessig og
må følges opp med tidkrevende manuelle rutiner.

Etikk

Stavanger kommune har utarbeidet etisk standard og regelverk for ansatte og folkevalgte. Foretaket
har implementert dette regelverket som et supplement til sitt eget i en enkel folder. Etikk skal jevnlig
stå på agendaen når foretakets ansatte har møter. Det har gjennom året vært på agendaen etiske
problemstillingen. Etikk og kulturbygging vektlegges spesielt i 2018.

Marked

Foretaket leverer det vesentligste av sin produksjon i egenregi. Stavanger Eiendom, Stavanger
boligbygg KF, Levekår, Stavanger parkering og vann/avløp er blant de største kundene våre. Vi leverer
til enhver tid det vi blir forespurt om og vi har stor oppmerksomhet på å gjøre tjenestene våre enda
bedre enn vi gjør i dag. I år har vi knyttet til oss andre avdelingen i kommunen som er blitt en del av
vår kundegruppe. Vi leverer det meste vil blir forespurt om, enten det er å male opp pumperom,
drifte parkeringsanlegg, flytteoppdrag, uansett oppdrag så finner vi en løsning. Stavanger byggdrift er
til for kunden/eieren.

Utfordringer og fremtidsplaner

Organisering av kommunens eiendomsforvaltning har vært bebudet som politisk sak over lengre tid.
Uteblitt avgjørelse fører til at også andre prosesser blir satt på vent, som et nytt FDV/økonomi
system. Et nytt system ville tatt oss videre mht. digitalisering av mange arbeidsprosesser. Foretaket
har ikke kunnet gjøre dette på egenhånd grunnet eiers valg av økonomistyringssystem. Vi har likevel
valgt å gjennomføre digitaliserte arbeidsmetoder innen våre egne systemer/rutiner, d.v.s. fra bestilling
mottas, iverksettes, utføres og rapporteres tilbake til regnskapsavdelingen. Vi har fortsatt tunge
manuelle arbeidsoppgaver hva gjelder inn og ut rapportering av våre arbeidsoppgaver.

Foretaket ligger fortsatt langt tilbake med digitalisering av driften. Både drifts- og prosjektavdelingen
ville kunne oppnådd smartere drift ved en digitalisering av rapporterings- og registreringsrutinene.
SBD har som omtalt startet dette arbeidet. Vi har i 2017 digitalisert kvalitetskontrollene i drift og
renholdsavdelingen med rapportering som er nettbasert.
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Pilotprosjektet vi hadde i første del av året var så positivt at vi har gått til anskaffelse av systemet IK-
bygg. IK- Bygg vil også brukes av Stavanger bolig og vil være en godt dokumentasjonsverktøy oss
imellom. Systemet vil også tas i bruk innen andre tjenesteområder.

DISPONERING AV ÅRSRESULTATET
Årsresultatet endte opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 13,019 mill. For 2017 ble
egenkapitalen i all hovedsak styrket av årets regnskapsmessige mindreforbruk og effekten av andre
føringen på kapitalkontoen.

Egenkapitalen anses fortsatt som noe lav. I henhold til eierskapsmeldingen vurderes denne likevel
som tilfredsstillende. Etter disponering av foreslått utbytte er egenkapitalen på 11,2%. Dette er en
økning fra fjoråret som var på 5,7%

Styret sier seg tilfreds med et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 13,019 mill. og styret foreslår
følgende disponering av regnskapsmessig mindre forbruk:

Utbetaling av utbytte til eier: kr 3,0 mill.

Til disposisjonsfond: kr 10,019.869

8.3.2 Årsopp�ør og noter

8.3.3 Revisors beretning (pdf)
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8.4.1 Årsberetning

INNLEDNING

Stavanger natur- og idrettsservice KF ble opprettet 1. januar 2006.

Foretakets formål er presisert i §3 i vedtektene slik:

Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av
idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av
naturområder, kulturlandskap og parker. Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens
veinett og torgplasser med et spesielt fokus på sentrum.

Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En
rendyrking av driftsmiljøet vil kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og
markedsmessige utfordringer, herunder kommunens krav til tjenestekvalitet og effektivitet.

Foretaket skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, dersom dette
ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.

Tjenesteproduksjonen skal ha en klar 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 FORMÅL OG VISJON

       GRUNNMUREN
Formål: Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende,
fleksibel og tilpasningsdyktig

Visjon: Bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livsopplevelser
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       «Vi jobber for livet»
Foretakets dri�sområder

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.

Bad og idre.  har ansvar for drift, vedlikehold og tilsyn av kommunens svømmehaller, idre�shaller 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 Uteidre� 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 og da direkte underlagt økonomileder. I løpet
av 2017 fremstår avdelingen tydeligere adskilt fra foretakets øvrige avdelinger og bidrog med positivt
resultat inn til foretaket. Avdelingen har ansvar for private oppdrag og andre offentlige oppdragsgivere
enn Stavanger kommune. Hensikten med etableringen av dette ansvarsområdet som en egen gruppe
er å få større fokus på gjennomføringen, samt unngå kryss-subsidiering. Ansatte og ledere i gruppa
lykkes godt med det arbeidet i 2017. Anleggsgartnergruppen hadde i 2017 et overskudd på ca kr 0,9
mill, og korrigert for felleskostnader hadde de et overskudd på ca kr 0,3 mill. Dette var også ca kr 0,1
mill. bedre enn budsjettert. Det forventes ytterligere vekst i 2018.

Begivenheter og utfordringer i løpet av året

Daglig leder har vært ansatt i hele 2017. Det ble ansatt ny økonomiansvarlig da tidligere økonomileder
tiltrådte som kemner i Stavanger kommune. I tillegg ble en vakant stilling som ressurskoordinator
besatt med foreløpig midlertidig løsning som på sikt kan gjøres permanent. Overføring av ansvar og
oppgaver innad i ledelsen har også løst utfordringen innen personal og oppfølging av ansatte.
Administrasjonen består ved utgangen av 2017 av stor faglig kompetanse, stabilitet og god ansiennitet
innen alle ansvarsområder. Slik administrasjonen fremstår i dag kan den gjøres permanent da
myndighet og rollefordeling er godt fordelt uten at det krever nye stillinger.

Prosessen er gjennomført med mål om å opprettholde tidligere innsparingstiltak og er godt forankret
i samråd med tillitsvalgte i foretaket og hovedtillitsvalgte. I etterkant av dette arbeidet mener
ledelsen å ha lykkes godt på alle nivå takket være ansvarlige og resultatorienterte ansatte.
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Det ble i 2017 avholdt valg av ny ansatt representant i styret. I tillegg ble det avholdt valg av nytt
verneombud i avdeling Park, vei og anlegg.

I avdeling Bad og idrett ble det i juni åpnet et nytt utendørs svømmeanlegg, Nye Gamlingen.
Gamlingen konseptet fremstår nå i nye flotte omgivelser der miljø og formål er fullt på høyde med
tidligere og de høye inntektene til kommunen forsvarer påkrevd kostnadsnivå for å opprettholde
Gamlingen som et flaggskip i årene som kommer.

Kostnadsreduserende tiltak

Det har som de fire foregående år vært avgjørende for foretakets økonomi å både redusere
kostnadsnivået og øke inntektene. Tre administrative stillinger er de siste årene redusert og oppgaver
er fordelt på øvrige i ledelsen. Det er også i 2017 foretatt ytterligere justeringer på tvers av avdelinger
for å optimalisere leveransene til våre oppdragsgivere. Dette arbeidet gir smidigere oppfølging av de
ulike områdene og gir klarere ansvarslinjer internt og overfor bestiller. Både ansatte og ledere har
bidratt godt i dette arbeidet.

Ansatte og ledere har også hatt større oppmerksomhet og fokus på nye produksjonsløsninger og
arbeidsmetoder for å øke inntektene tilsvarende kuttene i våre rammer. Dette viktige arbeidet har
tilført foretaket flere eksterne jobber, men også betydelig økning av leveranser til våre faste
oppdragsgivere og andre virksomheter i Stavanger kommune.

Beredskapsarbeidet

Som trenden de siste år viser var også 2017 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 2017 håndtert med begrensede materielle
ødeleggelser. Forbedring og utvikling innenfor beredskapsområdet fortsetter i 2018 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

Foretaket økte i 2016 elektriske enheter fra 1 til 8. Elektrifiseringen har fortsatt i 2017 med ytterligere
3 enheter. 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 2018.

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
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i 2017 og er forventet å bidra stort i vårt foretak mht Co2 fangst. Organisk materiale blir omgjort til
flis for oppvarming med bruk av BIO kull ovner. Foreløpig er det bare Sandnes kommune som har
denne energiløsningen, men det forventes at foretaket kan levere også til Stavanger kommune i
fremtiden.

Konseptet med «Bare vann» ble også opprettholdt i 2017. Stavanger kommune er fortsatt eneste
kommune som har innført totalforbud mot kjemiske sprøytemidler og vi behersker bedre og bedre
ugressbekjempelse ved bruk av bare vann. Målet om å lykkes 100% innen 2020 står fast.

På tvers av kommunegrenser

I 2017 har NIS økt antall tjenesteleveranser til Finnøy og Rennesøy kommune. I en overgang frem mot
Nye Stavanger 2020 har denne tilnærmingen stor betydning for å unngå «unødvendig» investering i
kompetanse- og kapitalkrevende ressurser. Foretaket har god dialog med både Finnøy og Rennesøy
og det forventes at aktiviteten øker hvert år frem mot 2020. Strategi og aktiviteter koordineres også
med prosjektleder i Nye Stavanger.

Flere driftsenheter fra andre kommuner har tatt kontakt med mål om å dele erfaringer i
driftstekniske spørsmål eller organisatoriske spørsmål. På den måten fordeles både gode og dårlige
erfaringer. Den gjensidige kompetanseoverføringen har vist et behov for å etablere en felles arena
som tar opp spørsmål på regionalt nivå. Målet er at kommunale tjenesteytere innen våre
arbeidsområder mest effektivt kan tjene innbyggerne, gjerne uavhengig av kommunegrenser.

Etikk

Den vedtatte arbeidsgiverstrategien til Stavanger kommune, med « Etisk standard for ansatte» ligger
også til grunn for foretakets arbeid. Dette innebærer at vi skal ha en høy etisk standard. Åpenhet og
redelighet skal prege vår virksomhet og være grunnlaget for tillit mellom kollegaer og forholdet til
våre brukere som er Stavangers innbyggere.

Høy etisk standard krever en kontinuerlig prosess der åpen kommunikasjon og 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 består av 2 kvinner og 3 menn, styreleder er mann ved utgangen av 2017. Ansattes
representant var mann i 2017.

Daglig leder av foretaket er mann. Det er 2 kvinner i ledergruppen. Foretaket har en kjønnsfordeling
blant ansatte med ca. 20 % kvinner og 80 % menn.

Hovedverneombud og verneombud er begge menn. Plasstillitsvalgte var ved utgangen av 2017 fra to
fagforeninger og er hhv mann og kvinne.

Det er ikke funnet nødvendig å iverksette spesielle tiltak for å ivareta likestilling da det er godt
forankret i foretaket at menn og kvinner har like rettigheter og samme muligheter. Ved rekruttering vil
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
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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 etterlever IA avtalen og er opptatt av sitt samfunnsansvar når det gjelder ivaretakelse av
mennesker som lett kan falle utenfor arbeidslivet. Vi har også i 2017 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. Foretaket har i 2017 i tillegg valgt å
samarbeide med flere arbeidsplassformidlere med tanke på andre grupper som har falt utenfor
arbeidslivet på grunn av negative konjunktursvingninger i flere bransjer i regionen. Dette viktige
samarbeidet fortsetter i 2018.

Helse, miljø og sikkerhet

Foretaket har eget Arbeidsmiljøutvalg (AMU), som er sammensatt av tre representanter fra
arbeidsgiver og tre representanter fra arbeidstakerne. Arbeidsgiveren har hatt ledervervet i 2017, men
endres til arbeidstakere i 2018. Fra kommunens HMS-avdeling møter faglig rådgiver som observatør.
Det var 5 AMU-møter i 2017.

Synergi

Det er registrert totalt 71 synergiavvik i 2017 for Stavanger natur- og idrettsservice KF. Dette har i
hovedsak vært mindre alvorlige hendelser. Til sammenligning ble det registrert totalt 90
avviksmeldinger for hele 2016.

Ansatte har avviksblokker for avviksrapportering og disse legger til rette for at det skal være enklere å
registrere uhell, nestenulykker og utilfredsstillende forhold.

Foretaket har fokus på ansattes og brukeres sikkerhet ved utførelse av arbeid. Skader, nestenulykker
og utilfredsstillende forhold meldes inn og tiltak vurderes. 
Seksjonsleder og arbeidsleder går rutinemessig gjennom innmeldte saker med innmelder/arbeidssted,
HMS gruppa og VO, med tanke på å finne egnede tiltak for å unngå gjentakelse (forebygge) og rette
opp feil (skadebegrensende).

Statistikken for innmeldte saker for hele 2017 viser at det ble meldt inn 71 avvik.

Kvartal 1 2 3 4 Totalt

2017 31 11 19 10 71

2016 17 27 27 19 90

2015 19 10 11 24 64

Tabell 8.4  

178



Det er verd å merke seg at av disse sakene har 31 avvik, eller 43% av alle registrerte avvik i 2017,
oppstått som følge av brukere eller andre som ikke er ansatt i NIS. Slike saker gjelder f.eks
drukningsrisiko, krangling/slåssing, folk som klatrer på taket av haller, og andre slike situasjoner som
våre ansatte har håndtert og rapportert som avvik.

Sykefravær

Foretaket hadde i 2017 et sykefravær på 6,7 % totalt. Av dette er 2,3 % korttidsfravær og 4,4%
langtidsfravær, noe som er stabilt fra tidligere år. Målsetningen er <6%. Dette målet står fast for 2018.

Tabellen over viser skjematisk sykefraværet for hvert kvartal i 2017.

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 2018, ønsker foretaket å styrke
arbeidsleder sitt systematiske arbeid for å forebygge og redusere sykefraværet.

Flere former for tilrettelegging er tatt i bruk for å unngå eller redusere sykefravær. Det kan være
tilrettelegging av arbeidstid, arbeidsoppgaver eller arbeidssted. I noen tilfeller er det blitt kjøpt inn
tekniske hjelpemidler for å unngå eller redusere sykefravær.

Oppdragssituasjonen

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.

Den faste kontrakten med Park og vei, Idrett og Stavanger Eiendom har gitt inntekter på kr 97,3 mill.
eksklusive refusjon for materialkjøp. Økningen i inntekter fra fastkontrakt skyldes hovedsaklig
helårseffekt av driftsmidler til Kvernevik svømmehall, åpningen av Nye Gamlingen samt driftsmidler til
ekstra vedlikehold og rehabilitering av friområder. I tillegg har Park og vei, Idrettsavdelingen,
Stavanger Eiendom andre kommunale enheter eller selskap eid av Stavanger kommune bestilt
tjenester for kr 39,3 mill. utover den faste kontrakten. Disse tjenestene er tildelt foretaket direkte
eller via anbudskonkurranser.

Periode 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv Hi�il

2015 i % 6.5 6.9 6.3 5.8 6.3

2016 i % 6.8 6 6.6 6.5 6.5

2017 i % 8.1 6.2 6.3 6.4 6.7

Tabell 8.5 
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Foretaket har i løpet av 2017 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 9,6 mill. Av denne summen utgjør salget til ekstern-gruppa kr 8,1
mill., mot kr 7,9 mill. i 2016. På samme tid har ekstern-gruppa redusert sine kostnader fra kr 7,5 mill.
i 2016 til kr 7,2 mill. i 2017.

Det er i løpet av 2017 mottatt diverse inntekter og refusjoner knyttet til blant annet sykelønn,
svangerskapspermisjoner og NAV refusjoner osv. på kr 3,9 mill. Momsrefusjon utgjør en omsetning på
kr 9,9 mill, og finansinntekter utgjør ca kr 0,2 mill.

Under ligger tabell som viser omsetning sett opp mot 2016:

Kontogruppe Regnskap 2017 Regnskap 2016 Budsje� 2017 Avvik 2017

Driftsinntekter :        

Salg til kommune/foretak fast -97 262 064 -92 211 923 -95 653 000 1 609 064

Salg til kommune/foretak variabelt -39 330 624 -42 046 988 -34 447 020 4 883 604

Moms -9 879 061 -10 278 419 0 9 879 061

Salg av varer og tjenester -9 591 868 -11 608 121 -11 350 000 -1 758 132

Refusjon sykepenger -2 813 249 -2 173 793 -1 928 000 885 249

Tilskudd og refusjoner -1 058 150 -707 655 -900 000 158 150

Refusjon svangerskapspermisjon -66 529 -144 364 0 66 529

Overføring særbedrifter 0 -109 764 0 0

Sum inntekter -160 001 545 -159 281 027 -144 278 020 15 723 525

         

Kjøp og overføring til kommunen 367 737 1 108 564 1 170 000 802 263

Reise, kurs og møteutgifter 608 169 702 515 586 000 -22 169

Velferdstiltak 660 751 426 961 357 200 -303 551

Rente, gebyrer, forsikringer og avgifter 919 196 773 069 1 188 404 269 208

Avdrag 1 902 500 1 750 000 2 000 000 97 500

Vask og renhold 2 159 396 1 912 729 1 587 000 -572 396

Regnskap og kontorutgifter 2 435 203 1 372 319 1 192 000 -1 243 203

Arbeidsmateriell 2 478 449 2 370 134 2 515 000 36 551

Bygningsutgifter 3 060 683 2 967 916 2 883 400 -177 283

Diverse materiell, varer og tjenester 4 109 457 2 965 045 2 867 000 -1 242 457

AFP og reguleringspremie KLP 5 177 705 6 173 934 6 500 000 1 322 295

Transport, biler og maskiner 8 616 067 8 431 427 8 517 716 -98 351

Moms 9 879 061 10 278 419 0 -9 879 061
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Med tanke på vårt hovedformål om å sikre Stavanger kommune så gode og rimelige tjenester som
mulig er det viktig å sørge for at tjenester utført for andre kunder ikke går ut over leveransen til
Stavanger kommune. Dette ivaretas ved at det er opprettet en egen avdeling som ivaretar alle
eksterne kunder. Samtidig sørger eksterne kunder for at foretaket får benchmarket sine priser og
tjenester, og at utnyttelsen av maskiner og utstyr økes, noe som igjen kommer Stavanger kommune
til gode med konkurransedyktige priser.

Foretaket har fortsatt arbeidet med å bedre forholdet til bestiller gjennom god dialog og åpenhet i
samarbeidet, noe som har bidratt positivt for våre leveranser. Det er et meget godt og konstruktivt
samarbeid med våre hovedbestillere i Stavanger kommune.

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.

I 2017 startet foretaket Lederløftet i NIS. 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.

Kontogruppe Regnskap 2017 Regnskap 2016 Budsje� 2017 Avvik 2017

Lønn variabel 10 777 270 12 075 763 11 780 000 1 002 731

Viderefakturering 21 955 781 22 428 215 19 789 000 -2 166 781

Lønn fast, pensjon og arb.g.avg. 80 317 689 77 362 508 81 525 300 1 207 611

Sum utgi�er 155 425 114 153 099 518 144 458 020 -10 967 093

         

Ne�o dri�sresultat -4 576 431 -6 181 509 180 000 4 756 432

         

Rente og finansinntekter -214 648 -190 552 -180 000 34 648

         

Totalsum -4 791 079 -6 372 061 0 4 791 080

Tabell 8.6 
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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.

Det er mulig at foretaket får økt andelen private oppdrag fra 10% til 20% og det vil i så fall bekrefte at
parallellsatsingen på eksterne kunder er riktig og fremtidsrettet.

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/daglig leder

Styret har i 2017 behandlet 51 saker. Styrehonorar har utgjort:

Daglig leder

Det er i år 2017 utbetalt kr. 987 606,- til daglig leder Kurt Idland. Arbeidsgivers utgift til andel
pensjonspremie utgjør kr 89 067,-.

Årsregnskap 2017

Særregnskapet for Stavanger natur- og idrettsservice KF viser et netto driftsresultat på kr 4 791 079.
Overskuddet overføres til disposisjonsfond for å styrke egenkapitalen.

Det var i 2017 budsjettert med et driftsresultat på kr. 0,-

Det er et positivt avvik mellom budsjett og netto driftsresultat på kr 4 791 079,- når en sammenligner
budsjettert nullresultat med regnskapsmessig mindreforbruk før overføring til investeringsregnskap.

Det positive resultatet skyldes følgende forhold:

Reduserte kostnader til AFP og reguleringspremie KLP tilsvarende ca kr 1,1 mill.

Økt oppmerksomhet på kostnadskontroll. Kostnader til variabel lønn er redusert med ca kr
1,3 mill., og kostnader knyttet til kjøp av materiell, varer og tjenester er redusert med over
kr 1,1 mill.

Styreleder (nåværende) 45 480

Ansattes representant 25 752

Andre styremedlemmer pr medlem 35 376

Daglig leder 16 000

Økonomileder til og med juni 2017 8 000

Økonomileder fra og med aug 2017 8 400

Personalleder 8 320

Tabell 8.7 
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Økte inntekter i forhold til 2016 på ca 0,7 mill. Årsaken er sammensatt, men åpningen av
Gamlingen samt helårseffekt av drift på Kvernevik svømmehall bidrar positivt. Samtidig
bidrar helårseffekten av stengingen av Stavanger svømmehall samt pålegg om samdrift
mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg negativt på inntektsveksten.
Netto utgjør disse forholdene en relativt svak inntektsøkning.

Reduksjon i faste kostnader grunnet reduserte stillinger i ledelse

Stadig oppmerksomhet på driftskostnader

Grunnen til et relativt stort overskudd i forhold til vedtatte nullbudsjett er altså sammensatt, men en
god og sunn drift gjennom hele året er hovedårsak til et positivt resultat i 2017.

Tabellen under viser utvalgte nøkkeltall for 2017 og utvikling siden 2014:

Tabellen viser at foretaket har en positiv egenkapital på kr 20 671 000,- pr 31.12.2017. Dette er en
forbedring på ca kr 7,2 mill i forhold til 2016.

Endringene skyldes at styret vedtok å overføre overskuddet fra 2016 på kr 6,4 mill. til
disposisjonsfond for å styrke egenkapitalen, at investeringsbudsjettet for 2017 på kr 4,0 mill. skulle
finansieres av egenkapital samt overskuddet i 2017 på kr 4,8 mill.

Som vi ser av tabellen øker den langsiktige gjelden kraftig år for år, noe som er et resultat av økte
pensjonsforpliktelser.

Styrets oppsummering

Regnskapsår 2017 2016 2015 2 014

Resultatregnskap:        

Driftsinntekter: 160 002 159 281 142 193 146 452

Brutto driftsresultat: 1 834 -3 264 3 294 -1 699

Netto driftsresultat: 4 791 6 369 -219 4 481

Regnskapsmessig mer/mindreforbuk 4 791 6 369 0 3 163

         

Balanse:        

Omløpsmidler: 45 230 37 582 28 563 29 688

Anleggsmidler: 211 079 202 185 176 048 172 872

Sum eiendeler 256 309 239 767 204 611 202 560

Kortsiktig gjeld: 29 707 25 831 20 133 19 524

Langsiktig gjeld: 205 931 200 444 192 025 183 958

Egenkapital: 20 671 13 492 -7 547 -922

Sum egenkapital og �eld 256 309 239 767 204 611 202 560

Tabell 8.8 
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Styret vurderer foretakets arbeid i 2017 som grundig, bærekraftig og fremtidsrettet. Viktige prosesser
er videreført fra 2016 og forankret i foretakets organisasjon gjennom hele året. I tillegg til å fokusere
på å utføre tjenester for Stavanger kommune på en kostnadseffektiv og god måte blir nye prosjekter
igangsatt og gjennomført innenfor tildelte rammer.

Styret og ledelsen prioriterer HMS høyt og det synes i stabilt gode målinger gjennom hele året. Det
synes også positivt at ledelsen nå vektlegger mer tid på budsjettarbeidet samt resultatoppnåelse i
forhold til budsjett. Foretaket har vist evne til å tilpasse seg endringene i omgivelsene, men samtidig
sett nye løsninger innenfor sine ansvarsområder. Med nye investeringsrammer vil også standarden på
maskin- og utstyrspark kunne heves til nødvendig nivå for å utføre tjenester og beredskapsarbeid på
akseptabelt nivå.

Styret ønsker også å trekke frem foretakets evne til å arbeide med fokus på miljøriktige tiltak, ivareta
ansattes rettigheter og samspillet med oppdragsgivere. Det er etter styrets oppfatning viktige
forutsetninger for å lykkes også kommende år.

Takk til alle ansatte i Stavanger natur- og idrettsservice KF. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid der
styret fortsatt skal bidra der vi kan.

8.4.2 Årsregnskap (pdf)

8.4.3 Noter (pdf)

8.4.4 Revisors beretning (pdf)
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8.5.1 Årsberetning

1. FORMÅL OG OPPGAVER

Stavanger utvikling KF skal være et strategisk og effektivt verktøy for å realisere kommunens bolig-
og utbyggingspolitikk. Foretaket ble vedtatt etablert fra 1. juli 2016 som et kommunalt foretak under
Stavanger kommune med hjemmel i kommunelovens kapittel 11.

Stavanger utvikling KF`s kjerneoppgaver er å – utvikle kommunens utbyggingsområder, strategiske
byutviklingsprosjekt og andre utviklingseiendommer – tilrettelegge for overordnet infrastruktur i
utbyggingsområder – skaffe eiendommer til kommunale og offentlige utbyggingsbehov. Til grunn for
foretaket virksomhet ligger kommunens bolig- og utbyggingspolitikk som fremkommer i
kommuneplanen, utbyggingsplan og handlings- og økonomiplaner.

Foretakets virksomhet skal primært utøves i Stavanger med utgangspunkt i foretakets
eiendomsportefølje. Stavanger utvikling KF kan også eie og erverve eiendommer og inngå
samarbeidsprosjekter i andre kommuner, så sant dette kan bidra til regional tilrettelegging av ønsket
byutvikling. Foretakets kan danne datterselskap når dette er hensiktsmessig.

Foretaket skal være 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 en attraktiv by 
Verdier – Handlekraft, ansvarlig og modig

185



2. STYRET OG ADMINISTRASJON

Foretakets styre består av seks medlemmer, fem folkevalgte og en representant valgt av ansatte. Av
disse er det fire menn og to kvinner. Styremedlemmene har personlige varamedlemmer. Styret har
fått utarbeidet styreinstruks.

Det er i 2017 avholdt 9 styremøter.

Foretaket har 8 årsverk som består av 2 kvinner og 6 menn. I løpet av året ble foretakets årsverk
styrket med to ansatt, en mann og en kvinne. Begge tiltrer i sine stillinger i løpet av 2018.

I tillegg kommer sentrale økonomiske- og administrative tjenester som deles med Stavanger
boligbygg KF. Vår andel utgjør 0,9 årsverk. Utover dette er det inngått egne tjenesteavtaler med
støttefunksjoner i Stavanger kommune.

Stavanger utvikling KF har sine lokaler i Løkkeveien 51 og deler arbeidsfellesskap med Stavanger
boligbygg KF.

3. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

Den vedtatte arbeidsgiverstrategien til Stavanger kommune, med «Etisk standard for ansatte» ligger
også til grunn for foretakets arbeid. Dette innebærer at foretaket skal ha en høy etisk standard.

Foretaket legger vekt på å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i strid med
likestillingsloven.

Stavanger utvikling KF er opptatt av å opprettholde og videreutvikle et høyt faglig nivå. På bakgrunn
av dette er det avholdt flere seminar og prosjektmøter der tverrfaglig satsing og utvikling ble berørt
via felles arbeid. I tillegg til kompetanseheving bidrar dette også til bedre felles forståelse av
oppgaver som foretaket står overfor, samt bedre samhandling.

Ettersom Stavanger utvikling KF har begrenset funksjonstid i 2016 har det ikke vært grunnlag for å
gjennomføre medarbeiderundersøkelse.

Styret anser arbeidsmiljøet som meget godt.

I 2017 har en registrert et sykefravær på 1 %. Sykefraværet anses ikke å være arbeidsrelatert.

Det er inngått avtale med Bedriftshelsetjenesten om leveranse av bedriftshelsetjenester.

Stavanger utvikling KF samarbeider med Stavanger boligbygg KF og IT-avdelingen om verneombud,
brannvern, ol. Dagen virksomhet gir ingen negativ påvirkning av ytre miljø. Det arbeides for å få i
stand gode rutiner og prosedyrer for i minst mulig grad påvirke ytre miljø ved fremtidige prosjekter.

4. AKTIVITET 2017

Arbeid med ferdigstillelse av ulike rutiner, prosesser, intern kartlegging, samarbeidsavklaring mellom
foretaket og ulike enheter i kommunen fortsatte også i 2017. Videre ble foretakets visjon, verdier og
mål vedtatt. Det er utarbeidet risikoanalyser av foretakets virksomhet. Videre ble det utarbeidet en
kommunikasjonsstrategi for foretaket. Foretakets webside forventes ferdigstilt januar 2018.

I 2017 er det lagt ned mye arbeid på å få oversikt over og vurdert foretakets eiendomsportfolie. I
overkant av 200 eiendommer ligger i foretakets balanse. Her er gjort en vurdering av hvilke
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eiendommer som anses å ha utviklingspotensialer og hvilke som kan/bør avhendes. 20 eiendommer
er i prosess for salg. I tillegg er det gjort en analyse av driftskostnader til de bygg som ligger på
foretakets eiendommer – denne skal legges til grunn for vurdering av videre drift av byggene.

Av større utviklingsarbeider kan trekkes frem videreutvikling av Jåttåvågen 2, arkitektkonkurranse og
midlertidige tiltak på Nytorget, mulighetsstudie knyttet til Teknikken, sentrallager tomt på Forus og
eiendomsutvikling Ullandhaug. Stavanger utvikling har vært aktive i sitt arbeid inn mot
kommunedelplan for Stavanger sentrum, et arbeid som er gjort i nært og godt samarbeid med
Stavangerregionen havn IKS.

Stavanger utvikling KF har etter vår vurdering tatt en posisjon i markedet som en betydningsfull aktør,
selv etter kort virketid. Tydelig at bransjen har registrert bystyrets ambisjoner ved etableringen og en
tro på at foretaket vil ha en sentral betydning i tiden fremover for å realisere kommunens bolig- og
utbyggingspolitikk.

Område- og eiendomsutvikling

Jåttåvågen2 – er foretakets største og viktigste utviklingsprosjekt (blandet formål, 240.000 m2 BRA,
derav ca. 1300 boliger). Foruten forvaltning av foretakets eiendommer/bygg, har en i 2017 hatt fokus
på å utarbeide tilstrekkelig grunnlag for å utarbeide en strategi for videre utvikling.

Det er vurdert ulike alternativer for organisering av utviklingsarbeid. I den forbindelse ble det etablert
et heleid holdingsselskap, Jåttåvågen2 AS, jf. vedtak i styresak 67/17. I 2017 er det også igangsatt
arbeid med planvurdering med hensikt å optimalisere områdereguleringsplan.

Parallelt med dette pågår prosjektering og gjennomføring av teknisk infrastruktur. Skråtårnet inngår i
foretakets eiendomsportefølje, i det ligger også et betydelig driftsansvar. Det er også satt av arealer til
Folkebadet innenfor området.

Atlanteren – totalt ca. 850 boliger, derav ca. 450 boliger som tilligger Stavanger utvikling KF. Det er
utført forhandlinger om gjennomføringsavtale med Østerhus AS, disse forventes å bli videreført i
2018. Det er startet prosjektering av overordnet infrastruktur og plan for grønnstruktur.

Nytorget – foretaket har fått ansvar for å drive frem prosjekt Nytorget i nært samarbeid med øvrige
enheter i kommunen. Det er i 2018 lagt ned betydelig ressurser fra mange kooomunale enheter ifm
utarbeidelse av program for arkitektkonkurransen som vil bli gjennomført i 2018. 
Stavanger utvikling har utført påkrevde utbedringsarbeider i de bygg som leies ut. Utearealer er
midlertidig oppgradert – Nyparken er en suksess. Arbeidet er gjort i samarbeid med mange ulike
aktører. Utviklingsarbeidet på Nytorget skjer i nært samarbeid med Entra Eiendom AS.

Sentrallagertomt Forus – oppfølging av arkitektkonkurranse Europan 2012, der en har tatt initiativ til
Forus lab som et levende laboratorium for å koble by- og næringsutvikling og teste tiltak/funksjoner
som har en samfunnsnytte. 
Stavanger utvikling KF overtok brannstasjonsbygningen i mai 2017. Foretaket har signert samarbeids-
og leieavtale med Creator Makerspace for brannstasjonen. Det er gjennomført utbedringer av bygget
og tilpasning nytt formål. Dette er gjort i samarbeid med leietaker. Det arbeides med et formelt
samarbeid med Smartby Stavanger som vil kunne gi ytterligere aktivitet i bygget. Foretaket bistår i
arbeid med relokalisering av IKS Renovasjon og vann- og avløpsverket. Sentrallagertomten er i forslag
til Interkommunal kommunedelplan for Forus vist som et av tre sentrale utviklingsområder på Forus.

Teknikken – det er gjennomført en mulighetsstudie og taksering av eiendommen, inkludert
eksisterende bygg. Dette er gjort ifm fylkeskommunens vurdering av denne tomten som alternativ
lokalisering for ny vid. skole. Avklaring gjøres mars 2018.
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Ullandhaug/sykehusområde – Stavanger utvikling KF er grunneier i området. I tillegg er Stavanger
kommune deleier (15%) i de eiendommer som Rogaland fylkeskommune besitter. Foretaket er gitt i
oppdrag å representere Stavanger kommune i arbeidet med å utarbeide en modell for videre utvikling
av de arealer som gjenstår etter at en vesentlig del av disse i 2017 ble solgt til Helse Stavanger (nytt
sykehus).

Infrastruktur

Madla Revheim – foretaket har en koordineringsrolle ift områdereguleringsplan og
planlegging/gjennomføring av overordnet infrastruktur. Områdereguleringsplanen antas godkjent
januar 2018. Det har pågått forhandlinger om en avtale for gjennomføring av overordnet infrastruktur
– partene er Stavanger utvikling KF, Hafrsby AS og Coop. Til grunn for dette ligger den forståelse av at
partene ser det som nødvendig at Stavanger utvikling KF skal ha en sentral rolle for gjennomføring av
overordnet infrastruktur. Totalt utgjør kostnader til overordnet i størrelsesorden kr. 1,1 mrd som
adresseres til utbyggere i området. Her inngår blant annet kostnader knyttet til reetablering av
dagens høyspentlinje.

Foretaket har i dag en mindre eiendom med utviklingspotensialer, vil kunne gi ca. 200 boenheter. Det
er regulert inn et omfattende offentlig program som foretaket på sikt skal utvikle/byggemodne.

Hillevåg og Paradis – Stavanger utvikling KF har en koordinerende rolle for å gjennomføre sentrale
deler av overordnet infrastruktur i området. Det er utført kartlegging, vurdering og kostnadsestimering
av tiltakene, samt modell for anleggsbidrag. Dette gjelder undergang ved Sandvikveien med tilhørende
vegomlegginger og kjøp av Essotomten (Bane Nord Eiendom) som er regulert til friområde.
Forhandlinger om sistnevnte pågår. Foretaket har intensjon om å forskottere nødvendige investeringer
med anleggsbidrag fra utbyggere.

Sikre offentlige behov

Det er i 2017 utarbeidet rutiner for koordinering av bestillinger knyttet til vurderinger av lokalisering
og tomtevurdering av kommunale behov, fra Stavanger kommune til Stavanger utvikling KF.

Ny rettsbygning – her er Stavanger utvikling KF gitt 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.

Det holdes jevnlig kontakt med Stavanger tingrett og Domstolsadministrasjonen.

Brannstasjoner – foretaket har deltatt i det løpende utredning- og analysearbeidet knyttet til
lokalisering av ny brannstasjon i Østre bydel. Likeså byggemodning av tomt for brannstasjon i
Schanceholen.

Vålandstunet – oppfølging av bystyrets vedtak om etablering av seniorboliger i privat regi. Smedsvig
landskapsarkitekter, Haga & Grov, BATE og Ineo Eiendom vant konkurranse om realisering av
prosjektet.

Ny videregående skole – Stavanger utvikling KF er i tett dialog med Rogaland fylkeskommune i deres
arbeid med lokalisering av ny videregående skole.

5. ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP

Årsregnskapet for Stavanger utvikling KF avlegges med et regnskapsmessig resultat på kr 0 etter at
der er tilført kr 1,1 mill. fra egenkapital for utbetaling av utbytte til Stavanger kommune.
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Foretakets driftsinntekter i 2017 var på kr 31,3 mill. (linje 1 i tabell over) og består av inntekter fra salg
av tomter, leieinntekter knyttet til utleie av bygg og grunn, samt inntekter relatert til salg av tjenester.
Driftsinntektene var kr 6 mill. høyere enn budsjettert og er relatert til salg av tomter.

De samlede salgsinntektene var på kr 26,1 mill. I løpet av året er det solgt seks erstatningstomter i
områdene Tastarustå og Søra Bråde for kr 12,1 mill. I tillegg er det solgt tre tomter til Stavanger
boligbygg KF som genererte en samlet inntekt på 14 mill. Dette gjelder salg av eiendom med gnr.40
bnr. 1066 på Sunde, deler av eiendom gnr.21 bnr. 699 – Vassåsveien 13 og eiendom gnr. 26 bnr.
567,568,569, 571 i Gunnar Warebergsgate.

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,
honorarer, investeringskostnader, samt aktiverte lønns- og driftskostnader. 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 budsjettforutsetningene for 2017 ble det estimert at om lag 85 % av arbeidsressurser skal være
relatert til investerings- og utviklingsprosjekter og at tilsvarende andel av lønnskostnader skal
aktiveres. Basert på erfaring fra regnskapsåret 2016 ble estimatet nedjustert i 2. tertial til at 45 %.

Arbeid med ferdigstillelse av ulike rutiner, prosesser, intern kartlegging, samarbeidsavklaring mellom
foretaket og ulike enighet i kommunen fortsatte også i 2017. I tillegg ble det brukt en del ressurser på
utvikling av foretakets internettside og kartleggingsarbeid for områder som kommunen ikke eier selv.
Disse oppgavene har vært nødvendige og har medført mye administrativt arbeid. Dette gjenspeiles i
mindre brukt tid på investeringsprosjekter og dermed både lavere aktivering av lønnskostnader og
lavere investeringsaktivitet enn tidligere forutsatt. Aktiverte lønnskostnader i 2017 var på 24,3 % og
utgjorde kr 1,7 mill., som er kr 2,1 mill. lavere enn budsjettert.

I finanstransaksjoner (linje 4) inngår rentekostnader knyttet til konsernintern gjeld, aktivert rente
knyttet til investeringslån og tapsføring av aksjer. De samlede finanstransaksjonene var på kr 7,1 mill.,
som er kr 5,1 høyere enn budsjett.

Linje Særbudsje� Stavanger utvikling KF Regnskap 2017 Justert budsje� 2017 Avvik

1 Sum driftsinntekter 31 348 803 25 397 000 5 951 803

2 Sum driftskostnader 22 317 952 20 439 000 - 1 878 952

3 Driftsresultat 9 030 851 4 958 000 4 072 851

4 Sum finanstransaksjoner - 7 084 800 - 1 958 000 - 5 126 800

5 Ordinært resultat 1 946 051 3 000 000 - 1 053 949

6 Overført fra annen egenkapital 1 053 949   1 053 949

7 Utbytte til Stavanger kommune - 3 000 000 - 3 000 000 0

8 Årsresultat - 0 0

Tabell 8.9 
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Merforbruket skyldes i all hovedsak at det i 2017 tapsført aksjer i størrelsesorden kr 4,2 mill. knyttet
til Nord – Jæren utvikling Sandnes as. Selskapet som foretaket hadde en eierandel på 10 % ble
besluttet avviklet i generalforsamling avholdt 14.09.2017.

Grunnet lavere investeringsaktivitet var aktiverte rentekostnader knyttet til investeringslån kr 1,8 mill.
lavere enn forutsatt. I tillegg var rentekostnader om lag kr 0,9 mill. under budsjettet.

Ordinært resultat (linje 5) i 2017 var kr 1,9 mill. som er kr 1,1 mill. lavere enn budsjettet la opp til.

For å utbetale utbytte til Stavanger kommune (linje 7) på kr 3 mill. ble det tilført kr 1,1 mill. fra
egenkapital.

Balanse

Anleggsmidler er de eiendelene foretaket har til varig eie eller bruk. Foretakets anleggsmidler består
av egenkapital KLP og aksjer. Bokført verdi av anleggsmidlene var på kr 1,7 mill. ved utgangen av 2017.
Dette er en økning på kr 1,5 mill. og er relatert til aksjekjøp i Jåttåvågen2 AS.

Omløpsmidlene omfatter utviklingseiendommer og tomter, kunde fordringer, andre fordringer,
bankinnskudd o.l. Bokført verdi av omløpsmidlene var på kr 481,3 mill. per 31. desember 2017, noe
som er en økning på kr 40,9 mill. fra 2016. Økningen skyldes i all hovedsak økning av bankinnskudd,
samt en økning av varebeholdning (utviklingseiendommer og tomter) på kr 6,9 mill.

Bokført egenkapital var per 31. desember 2017 på kr 307,8 mill., som er kr 4,2 mill. høyere enn ved
utgangen av 2016. Økningen utgjør differansen mellom korrigering av foretakets åpningsbalanse på kr
5,3 mill. og redusering av egenkapital på kr 1,1 mill. som ble disponert til utbetaling av utbytte til
Stavanger kommune.

Langsiktig gjeld var per 31. desember 2017 på kr 162,5 mill. Dette er en økning på kr 45,5 mill. fra
2016. Økningen er relatert til gjeld til Stavanger kommune. Kortsiktig gjeld ble redusert med kr 7,5
mill. fra 2016 til 2017.

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

Linje Balanse Regnskap 2017 Regnskap 2016 Endring

  Eiendeler      

1 Anleggsmidler 1 735 054 206 000 1 529 054

2 Omløpsmidler 481 295 702 440 476 010 40 819 692

  Sum eiendeler 483 030 756 440 682 010 42 348 746

3 Egenkapital 307 818 184 303 540 357 4 277 827

4 Langsiktig gjeld 162 463 031 116 938 598 45 524 432

5 Kortsiktig gjeld 12 749 542 20 203 054 - 7 453 513

  Sum egenkapital og gjeld 483 030 756 440 682 010 42 348 746

Tabell 8.10 
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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 7,6 % 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 2017 var 63,7 %.

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 styrket med kr 33,4 mill. i 2017. Dette betyr at omløpsmidlene økte mer enn den
kortsiktige gjelden. Økningen i omløpsmidlene er hovedsakelig knyttet til økte bankinnskudd.

6. FORUTSETNING FOR FORTSATT DRIFT

Stavanger utvikling KF har en positiv utvikling med et godt resultat og solid balanse. Etter styrets
vurdering er forutsetningene for fortsatt drift til stede.

8.5.2 Årsregnskap og noter (pdf)

8.5.3 Revisors beretning (pdf)
 

8.6 Stavanger boligbygg KF
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8.6.1 Årsberetning

0. Hovedutfordringene

Dagens vedlikeholdssituasjon er uholdbar. Forfaller øker og blir mer og mer kostbart å ta igjen. Vi har
solgt unna eiendommer som totale renoveringsobjekter fordi forfallet var kommet så langt at vi
umulig ville klare å rette det opp.

Et verdibevarende vedlikehold som eierstrategien legger opp til, skulle for vår boligmasse ligget
omlag kr 70 mill. høyere enn det vi nå rår over. Teknisk sett økte vedlikeholdsetterslepet med kr 70
mill. i 2017, i tillegg kommer følgeskader av utsatt vedlikehold.

Uten en betydelig styrket ressurstilgang for å stoppe forfallet og ta igjen vedlikeholdsetterslepet, ser
ikke styret at foretaket kan utføre oppdraget som er gitt i eierstrategien om å være en profesjonell
forvalter og byggherre, herunder sikre realkapitalen gjennom verdibevarende vedlikehold

Det merkes på henvendelsene fra leietakere at vedlikeholdsnivået er kritisk lavt. Vi opplever påtrykk
via advokater for å tvinge frem handling. Rettighetssamfunnet er på god vei inn også her, og vi sette
oss under ekstra press. Det er utvilsomt at husleien i enkelte tilfeller ikke står i stil med leieobjektet.
Det er grunn til å kunne frykte at ikke ubetydelige husleieinntektene kan utebli som direkte
konsekvens av det manglende vedlikeholdet, samtidig som det er en særs tidkrevende
arbeidsmetode.

Årsberetning for 2017

1. FORMÅL OG OPPGAVER

Stavanger boligbygg KF skal være et sentralt verktøy i Stavanger kommunens boligpolitikk. Rammene
for virksomheten vil følgelig fastsettes i ulike kommunale planer og strategier, herunder
kommuneplanen, handlings- og økonomiplaner, boligsosial handlingsplan og vedlikeholds strategi for
bygg og uteområder. Visjonen for det boligsosiale arbeidet i Stavanger kommune er at «alle skal
kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø».

Stavanger boligbygg KF ble vedtatt etablert i bystyret fra 1. juli 2016 som et kommunalt foretak under
Stavanger kommune med hjemmel i kommunelovens kapittel 11.

Foretakets strategiske mål er tydelig 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
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drives etter forretningsmessige prinsipper

ha ansvar for at det etter behov bygges selvbygger-/etablererboliger og utleieboliger- både
til vanskeligstilte og andre

være et sosialt virkemiddel for å framskaffe boliger til målgruppen som kommunen til
enhver tid ønsker å tilgodese med et tilbud om bolig

inngå leiekontrakt med den enkelte leieboer

sammen med Boligkontoret utgjøre kommunens boligsosiale tilbud

være kommunens kompetanseenhet innenfor offentlig boligforvaltning bl.a. gjennom plan-,
strategisk- og innovasjonsarbeid

innenfor sitt ansvarsområde bidra til å realisere mål fastsatt av bystyret i ulike kommunale
planer og strategier

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

2. STYRE OG ADMINISTRASJON

Foretakets styre består av seks medlemmer, fem folkevalgte og en representant valgt av ansatte. Av
disse er det fire menn og to kvinner. De folkevalgte styremedlemmene har personlige
varamedlemmer.

Styret har i 2017 hatt 7 møter og behandlet 41 saker.

Ved utgangen av året hadde Stavanger bolig KF 14 ansatte, 5 kvinner og 9 menn. I tillegg kjøper
foretaket noen administrative tjenester av kommunen i henhold til egne tjenesteavtaler. Dette gjelder
blant annet regnskap, revisjon, IT, bedriftshelsetjeneste o.l. Sykefravær var på 2,75%.

2017 har vært foretakets første hele driftsår og styret uttrykker tilfredshet med den oppgaven som
ledelsen og ansatte har utført.

3. 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.

Stavanger boligbygg KF samarbeider med Stavanger utvikling KF og IT-avdelingen om verneombud,
brannvern, ol. Det arbeides for å få i stand gode rutiner og prosedyrer for i minst mulig grad påvirke
ytre miljø.

4. AKTIVITET 2017
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Boligbygg ferdigstilte sitt første etablererboligprosjekt på Husabøryggen. Vi anser oss godt fornøyd
med totalprosjektet, det gjenstår imidlertid en tvistesituasjon som har krevd mye av vår organisasjon.
Samtidig har vi også en tvist med totalentreprenøren på det siste selvbyggerfeltet. Begge sakene vil
strekke seg inn i 2018. Det er krevende å stå i slike saker og det har vært nødvendig med ekstern
bistand.

Drift og utleie av boligene har gått uavbrutt. Det merkes på henvendelsene fra leietakere at
vedlikeholdsnivået er kritisk lavt. Vi opplever påtrykk via advokater for å tvinge frem handling.
Rettighetssamfunnet er på god vei inn også her, og vi sette oss under ekstra press. Det er utvilsomt
at husleien i enkelte tilfeller ikke står i stil med leieobjektet. Det er grunn til å kunne frykte at ikke
ubetydelige husleieinntektene kan utebli som direkte konsekvens av det manglende vedlikeholdet,
samtidig som det er en sær tidkrevende arbeidsmetode. Det utførte vedlikeholdet blir heller ikke i
henhold til våre prioriteringer.

Statlig stimuleringspakke på kr 6,3 mill. ble benyttet til å ruste opp Eiganeshusene/Squeren utvendig.
Lokale verne myndigheter bisto ved estetiske valg. Dette var det største enkelt tiltaket vi
gjennomførte.

Det er besluttet å ta i bruk IK-bygg (https://kommune.ikbygg.no/frontpage/front), som et anbefalt system fra Direktorat
for byggforvaltning, for å sikre oss kontroll over drift og ivaretakelse av våre bygg. Dette arbeidet vil
pågå gjennom hele 2018.

5. KOMMUNALE BOLIGER

Antall boliger til forvaltning har fra 2016 til 2017 blitt redusert med ni enheter.

Ved utgangen av 2017 forvaltet Stavanger bolig KF 1 035 bygninger som inneholder 2 576 leiligheter
fordelt på totalt 170 000 m2. Boligmassen omfatter ordinære boliger, bofellesskap og omsorgsboliger.
Foretaket eier alle boligene med unntak av 45 omsorgsboliger fordelt på sykehjemmene Ramsviktunet
og Rosendal, som er integrert i sykehjem og eies av Stavanger eiendom, men forvaltes av
boligforetaket.

Boligmassen på 2 576 leiligheter er fordelt på 1 798 ordinære kommunale eide boliger og 778
omsorgsboliger/bofelleskap. Dette er en reduksjon på 9 enheter sammenlignet med året før.
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Figur 1 Boligtype og eierforhold

Boligene har ulik størrelse. Slik som det framgår av figur under består ca. 58 % av boligmassen av
toroms leiligheter. Det merkes en økt etterspørsel etter større enheter ifm bosetting av
flyktningfamilier.

Figur 2 Boligstørrelser

5.1 Tilgang og avgang boliger

Boliger som inngår under gruppen omsorgsboliger/bofellesskap er redusert med en enhet
sammenlignet med året før. Årsaken er at et bofellesskap ble bygd om til to ordinære utleieboliger.

Antall ordinære kommunale boliger er redusert med åtte enheter. Det er kjøpt inn 4 leiligheter i B/L
Husabøryggen, samtidig som det er solgt fem hus med sju leiligheter. De siste seks innleide boligene
er tilbakelevert eier og ett hus er overført til Stavanger utvikling KF.

I løpet av de siste 4 årene har omsorgsbolig/bofellesskap økt med 8 enheter, mens ordinære boliger
har økt med 3 enheter. I 2017 er det solgt fire presteboliger.

5.2. Istandse�ing av boliger

I fjor ble 407 boliger pusset opp i forbindelse med ut-/innflytting, til en total kost på kr. 39,2 mill.
Dette gir en snittpris per bolig på kr. 96 538. I 2017 har 118 husstander byttet til annen kommunal
bolig. Bytte av bolig utgjør 32,3 % av alle utflyttingene, som er en økning på 6,1 % i forhold til året før.
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Tabell 1 Istandsetting av boliger ved inn- og utflytting

6. ETABLERERBOLIGER

Kommunens arbeid med selvbygger-/etablererboliger videreføres i regi av foretaket.

Selvbyggerprosjektet Tastarustå B1 med 88 eneboliger som er under oppføring er det siste
selvbyggerprosjektet. Prosjektet ferdigstilles i to omganger og kostnader belastes det enkelte
delfeltet. Boligene ble tildelt i 2016 og ferdigstilles i august 2018. Selvbyggerordningen fases deretter
ut og erstattes med en ny ordning som heter etablererbolig.

Det første feltet med 30 etablererboliger på Husabøryggen (http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-

skjema/Bolig-bygg-og-eiendom/Bygg/Selvbyggerordningen/Hva-skjer-na/Husaboryggen-71/?id=22593) ble ferdigstilt i september 2017.
Boligene er organisert som borettslag og solgt. Neste felt med 56 etablererordningen blir Tastarustå,
felt B7.

Tabell 2 Boligproduksjon

Den politiske målsettingen er å bygge rundt 50 boliger i året. Utbyggingstempo av boliger er
markedsstyrt. Oljeprisfallet utløsts investeringsstans nedgang i boligpriser og etterspørsel etter bolig.

7. VEDLIKEHOLDSETTERSLEP
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Foretakets eiendomsportefølje omfatter totalt 2 576 leiligheter med en varierende tilstand, fra helt
nye boliger til rehabiliteringsobjekter. For å angi byggetekniske tilstandssvekkelser på eiendommene
benyttes følgende” tilstandsgrader”: TG0 (ingen avvik), TG1 (mindre eller moderate avvik), TG2
(vesentlige avvik) og TG3 (stort eller alvorlig avvik).

I 2013 ble tilstand av kommunens bygg kartlagt. Kartleggingen viste at gjennomsnittlig teknisk tilstand
var på 1,65 for kommunale boliger. Oppgraderingsbehovet for kommunale boligbygningsmassen den
gang ble anslått til ca. kr 500 mill.

Foretakets langsiktige mål er å bringe bygningsmassen til god teknisk standard (tilstandsgrad 1). Som
følge av kommunens økonomiske utfordringer er verdibevarende vedlikehold av boligmassen ikke
styrket i 2018 utover disponering av eget vedlikeholdsfond. Oppgradering av boligmassen til god
teknisk standard skjer i kombinasjon av verdibevarende vedlikehold og salg av boliger i dårlig teknisk
stand. Utfordringen er at forfallet øker eksponentielt med tiden. Se figur under.

I 2017 er det solgt 5 boliger med 7 leiligheter og fire presteboliger, samtidig som det er kjøpt 4
borettslagsleiligheter i B/L Husabøryggen.

Figur 3 Følge av utsatt vedlikehold (Bjørberg/Multiconsult)

Dagens vedlikeholdssituasjon er uholdbar. Forfaller øker og blir mer og mer kostbart å ta igjen. Vi har
solgt unna eiendommer som totale renoveringsobjekter fordi forfallet var kommet så langt at vi
umulig ville klare å rette det opp.

Et verdibevarende vedlikehold som eierstrategien legger opp til, skulle for vår boligmasse ligget
omlag kr 70 mill. høyere enn det vi nå rår over. Teknisk sett økte vedlikeholdsetterslepet med kr 70
mill. i 2017, i tillegg kommer følgeskader av utsatt vedlikehold.

8. ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP

Dri�sregnskap

Driftsregnskapet til Stavanger boligbygg KF avlegges med et regnskapsmessig resultat på kr 0, etter at
det er avsatt kr 0,6 mill. til vedlikeholdsfondet.
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Tabell 3 Driftsresultat

Dri�sinntekter

Foretakets driftsinntekter i 2017 var på kr 245,9 mill. (linje 1 i tabell over) og består av
husleieinntekter (kr 231,2 mill.), andel av statlig tiltakspakke på kr 6,3 mill., momskompensasjon (kr 3
mill.), samt andre diverse inntekter, refusjoner og internsalg til kommunen og kommunale foretak (kr
5,4 mill.).

Samlet sett var alle driftsinntektene noe høyere enn budsjettert med unntak av mottatt
momskompensasjon som var kr 0,9 mill. under budsjettet. Generert inntekt i 2017 utgjorde kr 2,3 mill.
mer enn budsjettert.

De samlede husleieinntekter var på kr 131,2 mill. Av dette var kr 9,3 mill. knyttet til leietap som har
tilsvarende motpost på utgiftssiden. Med leietap menes den leieinntekten en går glipp av i det
tidsrommet en bolig av ulike årsaker står tom. Av det samlede leietapet på kr 9,3 mill. skyldes kr 3,1
mill. at leilighetene ikke ble leid ut av Levekår og Flyktningseksjonen. Leietapet har økt beløpsmessig
i forhold til tidligere år, mens antall dager per oppusset enhet er stabilt. Leitap i 2017 var kr 1 mill.
høyere enn budsjettert.

Dri�skostnader

I driftskostnader (linje 2) inngår ulike kostnader relatert til foretakets drift og virksomheten for øvrig.
Kostnader til foretakets drift omfatter blant annet personalkostnader, leie av lokaler, kjøp av
tjenester, honorarer ol.

Kostnader til virksomheten kan hovedsakelig deles inn i drifts- og vedlikeholdskostnader.
Driftskostnader utgjør en stor andel av de samlede kostnadene og omfatter faste utgifter som husleie
til borettslag, forsikring, serviceavtaler, strøm, eiendomsavgifter, driftsinstrukser og mye mer.
Vedlikeholdskostnader utgjør differansen mellom de samlede kostnadene og driftskostnadene.

Opprinnelig forvaltningsbudsjett til virksomheten i 2017, eksklusiv forsikring, var på kr 129,5 mill.,
hvorav kr 82 mill. var avsatt til faste driftskostnader. Dermed utgjorde vedlikeholdsbudsjettet kr 47,5
mill. inkludert igangsettingskostnader ved inn- og utflytting fra leiligheter. I løpet av året ble
vedlikeholdsbudsjettet styrket med statlige midler og det ble fattet et vedtak i foretakets styre om
disponering av inntil kr 17 mill. fra vedlikeholdsfondet.

I statsbudsjett 2017 vedtok Stortinget et særskilt motkonjunkturtilskudd til kommunene i Sør- og
Vestlandet, hvorav Stavanger sin andel var på kr 133,9 mill. Boligforetakets andel av tilskuddet var på
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kr 6,3 mill. og ble i sin helhet disponert til fasaderehabilitering, vinduer, takrenner ol. på Squeren.

I 2017 ble det disponert kr 67,4 mill. til vedlikehold. Utgifter til istandsetting av 407 leiligheter etter
inn- og utflytting var på kr 39,2 mill. Vedlikeholdskostnader knyttet til planlagt vedlikehold utgjorde
kr 14,9 mill., kr 9,4 mill. ble brukt til straksvedlikehold, og resten ble disponert til uforutsatte utgifter
og serviceoppgaver.

I finanstransaksjoner (linje 4) inngår i all hovedsak rentekostnader og avdrag knyttet til konsernintern
gjeld. Gjeld, avdrag og rentesatser er nærmere omtalt i note 8, 9 og 19.

Netto driftsresultat (linje 6) var på kr – 1 mill., som er kr 15,4 mill. bedre enn budsjettet la opp til.

I bruk av avsetninger (linje 7) inngår bruk av overført ubenyttet andel av statlig tiltakspakke for
sysselsetting fra 2016.

Avsetninger (linje 8) viser avsetning av årets mindreforbruk på kr 0,6 mill. til vedlikeholdsfondet.

Investeringsregnskap

Investeringsregnskapet omfatter utgifter og inntekter til investeringer i bygg og anlegg, kjøp og salg av
aksjer/andeler. I investeringsregnskapet føres i tillegg avsetninger og bruk av fond til
investeringsformål. Investeringsregnskapet for Stavanger bolig KF er gjort opp med et
regnskapsmessig resultat på kr 0 etter at det er avsatt kr 32,8 mill. til ubundne investeringsfond.

Tabell 4 Investeringsregnskap

Investeringsinntekter

Investeringsinntekter (linje 1 i tabell over) var på kr 146,4 mill. og fordeler seg mellom etablerer- og
forvaltningsavdelingen med henholdsvis kr 104,1 mill. og kr 42,3 mill.

Etablereravdelingens inntekt på kr 104,1 mill. er relatert til salg av etablererboliger i Husabøryggen.

De samlede inntektene generert av forvaltningsavdelingen på kr 42,3 mill. består av salgsinntekter og
mottatt tilskudd fra Husbanken. I løpet av året ble fire presteboliger solgt for kr 19,4 mill. (Marg.
Karlsonsgate, Midtåkerveien 2, Vestvigveien 11 og Austbøveien 32) og fem hus med sju leiligheter for
kr 18,5 mill. (Vikedalsgata 4, Friggsgata 8a og 8b, Kong Carls gate 15, Øvre Strandgate 87, Litlegata 1).

Resterende inntekter er knyttet til investeringstilskudd fra Husbanken som følge av kjøp av
eiendommer i Gauselengen.

Investeringsutgi�er
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Brutto investeringsutgifter (linje 2) utgjør kr. 59,9 mill. og er ca. kr 7,3 mill. høyere enn budsjett for
2017. Investeringsutgifter knyttet til etablereravdelingen var på kr 30,4 mill. og relatert til
Husabøryggen. Dette var 2,3 mill. lavere enn budsjettert.

De samlede brutto investeringsutgifter i virksomheten for øvrig var kr 9,6 mill. høyere enn budsjettert
og utgjorde kr 29,5 mill. Merforbruket er i all hovedsak relatert til kjøp av tomter til foretakets
vedtatte investeringsprosjekter. I løpet av 2017 er det kjøpt tre tomter fra Stavanger utvikling for kr 14
mill. Det gjelder kjøp av eiendom med gnr.40 bnr. 1066 på Sunde, deler av eiendom gnr.21 bnr. 699 –
Vassåsveien 13 og eiendom gnr. 26 bnr. 567,568,569, 571 i Gunnar Warebergsgate.

I løpet av året er det kjøpt fire borettslagsleiligheter i Husabøryggen for kr 10 mill. Andel av fellesgjeld
på leilighetene utgjør kr 8,8 mill.

Finanstransaksjoner (linje 3) utgjør kr 96,5 mill. og består av dekning av fjorårets regnskapsmessige
merforbruk, kr 63,7 mill., og kr 32,8 mill. i avsetning til ubundne investeringsfond. En nettogevinst på
kr 6 mill. knyttet til Husabøryggen avsettes til utviklingsfond. Beløpet er tiltenkt å dekke uforutsette
kostnader, framtidige reklamasjonsforpliktelser, samt risikopåslag. En eventuell fortjeneste etter
garantiperioden vil tilfalle etablerervirksomheten og disponeres av boligforetakets styre til utvikling av
nye konsepter, jf. sak 21/17 i foretakets styre. Ubrukte investeringsmidler på kr 26,8 mill. avsettes til
ubundne investeringsfond for finansiering av investeringsporteføljen i 2018.

Sum investeringsutgifter inkludert finanstransaksjoner (linje 4) var kr 156,4 mill.

Finansieringsbehov (linje 5) i 2017 var på kr 10 mill. etter at investeringsinntektene ble disponert og
finansieringsbehovet ble dekket med låneopptak.

9. UTFORDRINGER OG FREMTIDSPLANER

Dagens vedlikeholdssituasjon er uholdbar. Forfaller øker og blir mer og mer kostbart å ta igjen. Vi har
solgt unna eiendommer som totale renoveringsobjekter fordi forfallet var kommet så langt at vi
umulig ville klare å rette det opp.

Et verdibevarende vedlikehold som eierstrategien legger opp til, skulle for vår boligmasse ligget
omlag kr 70 mill. høyere enn det vi nå rår over. Teknisk sett økte vedlikeholdsetterslepet med kr 70
mill. i 2017, i tillegg kommer følgeskader av utsatt vedlikehold.

Foretaket vil i løpet av 2018 arbeide med digitalisering av flere arbeidsprosesser. Oppstart av IK-bygg
systemet vil bidra til å effektivisere og kvalitetssikre arbeidsprosesser.

Vi skal i 2018 ha på plass avtaler for all utleie av våre lokaler, herunder sikret våre investeringer mot
negativ husleie.
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8.7 IUA Sør-Rogaland

8.7.1 Årsberetning

STYRETS ÅRSBERETNING 2017

Virkeområdet

Det interkommunale samarbeidet om beredskap mot akutt forurensning (IUA) omfatter 18
kommunene i Sør-Rogaland.

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) i Sør-Rogaland avholder årsmøte mandag den 18.
april 2018. Den politiske styringen utøves gjennom årsmøte hvor en representant fra hver av
kommunene deltar.

Årsmøte behandler følgende saker:

Sak 1/18         Valg av møteleder

Sak 2/18         Årsberetning 2017

Sak 3/18         Regnskap 2017

Sak 4/18         Presentasjon av utkast til ny beredskapsplan.
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Sak 5/18         Regulering deltager avgift medlemskommunene 2019

Sak 6/18         Regulering honorar arbeidsutvalg 2019

Sak 7/18         Forslag til budsjett 2019

Sak 8/18         Valg av leder og nestleder (muntlig forslag årsmøte) 
Sak 9/18         Oppnevning av representanter til Arbeidsutvalg fra Sørfylket og Ryfylket

(muntlig forslag årsmøte)

Sak 10/18       Eventuelt.

Kommunenes myndighet etter § 47 i forurensingsloven er delegert til IUA, som har hatt følgende
sammensetning i 2017:

Brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS, Henry Ove Berg, leder. (sluttet 1.11.2017) 
Varabrannsjefen i Rogaland brann og redning IKS, Ståle Fjellberg, nestleder 
Daglig leder Stavangerregionen havn, Odd Bjørn Bekkeheien, medlem 
Havnefogd i Eigersund, Knut Seglem, medlem

Havnesjef i Sandnes havn KF, Thor Thingbø, medlem 
Brannsjef i Strand kommune, Asgeir Gjerde, representant for kommunene i Ryfylke 
Kommunalsjef LMT Bjerkreim kommune, Kristian Nomedal, representant for kommunene i Sørfylke

Aktivitet arbeidsutvalg (AU-IUA),

Andre oppgaver tillagt IUA er blitt ivaretatt av et utvidet arbeidsutvalg (AU-IUA), som har bestått av
følgende medlemmer:

Brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS, Henry Ove Berg, leder

(sluttet 1.11.2017) 
Varabrannsjef i Rogaland brann og redning IKS, Ståle Fjellberg, nesteleder 
Daglig leder Stavangerregionen Havn, Odd Bjørn Bekkeheien 
Havnefogd i Eigersund havnevesen KF, Knut Seglem

Havnesjefen i Sandnes Havn KF Thor Thingbø

Representant Ryfylke, Asgeir Gjerde

Representant Sørfylke, Kristian Nomedal

I tillegg til arbeidsutvalgets faste medlemmer har følgende personer deltatt dersom arbeidsutvalget
har behandlet saker innen deres spesialområde

Steinar Østbø, ansvarlig lager Jorenholmen og Vektaren

Geir Nilsen, beredskapssekretær

Tor Egil Tengesdal, ansvar strandrensekoordinatorer.

Svein Oskar Wigestrand, ansvar lager og beredskap i Egersund

AU-IUA har på avholdte møter i løpet av året diskutert og behandler følgende saker:
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Forberedelser til årsmøte

Øvelsesaktivitet herunder planlegging av deltakelse i stabs og lederøvelse med Kystverket.

Opplæring, framdrift og rapport ved gjennomføring av grunnkurs IUA.

Bruk av ELS som ledelsesprinsipp

Innkjøp av materiell

Planlegging av tilsetting i fast stilling.

Etablering av strandrensegruppe, utarbeiding av tiltakskort langs Jærstredene

Fortsa� dri�

Arbeidsutvalget/ styret mener regnskapet gir et rettvisende bilde av drift og den finansielle stilling og
legger fortsatt drift til grunn. IUA har positiv egenkapital pr 31.12.2017.

Regnskapsinformasjon

Etter IUA’s arbeidsutvalgets (styrets) oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse utfyllende
informasjon om driften og stillingen.

Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret som har betydning ved vurdering av det
interkommunale samarbeidet.

IUA’s regnskap for 2017 viser et forbruk på kr 2 194 384.- og en inntekt på kr 2 777 983.-.

Brutto viser driftsresultatet overskudd på kr 583 599.-.

IUA’s arbeidsutvalg foreslår at årets overskudd (Årsresultat på kr 859 539.-) settes av til fri
egenkapital (fond). Dette for å kunne dekke uforutsette utgifter ved aksjoner eller fremtidige
investeringer i nytt utstyr eller utstyrsutskiftning. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig
investering uten å be kommunene om mer penger til dette prosjektet. IUA må planlegge for en
betydelig oppdatering av avtaler og planverk i forbindelse med innføring av revidert Miljøforskrift 18A
som i skrivende stund er på høring.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på
allerede foretatte investeringer.

Arbeidsmiljø

Det interkommunale samarbeidet (IUA) har ingen fast ansatte. Utvalget disponerer mannskaper fra
medlemskommunene ved innsatser. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker under innsatser
og øvelser i 2017.

Ytre miljø

Utvalget driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Utvalget administrerer på vegne av
medlemskommunene beredskap mot akutt forurensning i Sør-Rogaland.

Likestilling
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Utvalget har ingen fast ansatte. Utvalget er sammensatt av fagpersonell valgt av
medlemskommunene. Utvalget er også aksjonsledelse ved innsatser.

Aktiviteter i 2017

Rapporterte hendelser med forurensning.

2017 var et år hvor det var registrerte færre hendelser/oppdrag innen akutt forurensing enn de
foregående årene. Av disse vil vi nevne følgende:

Kommune Adresse Hendelse

Egersund Fugloddveien 16 Olje i strandsone

Egersund Åsaneveien 103 Oljesøl

Forsand Strandvegen 67 Olje- diesel søl i sjø

Hå Næringsvegen 22, HÅ Hydraulikklekkasje fra traktor

Klepp Jærvegen/ Hattelandsvegen Oljesøl fra traktor

Klepp Borestranda Oljesøl på Borestranda

Rennesøy Langbenken 7, Bru Diesel søl etter båtbrann

Sandnes Kvålveien 13 Kjemikalielekkasje

Sola Kontinentalvegen Formaldehydlekkasje

Sola Kontinentalvegen Kjemikalie søl, spyling av personer

Sola Melingsholmen Oljesøl fra båt under vann

Stavanger Ullandhaugveien/rundkjøringen Oljesøl, trailer mot MC

Stavanger Skagenkaien 23 Hydraulikklekkasje på fortau og gaten

Stavanger nes i sjø Oljesøl på sjø, meldt av Kvitsøy VTS

Stavanger Seehusens gate 34 Oljesøl i veien

Stavanger Dusavikveien 82 Olje-bensin søl etter biluhell

Stavanger Badehusgata 10 Diesel søl i vann

Stavanger Fiskepiren ved Tauferjen Diesel søl i sjø

Stavanger Ryfylkekaien 3 Oljesøl fra sunket båt

Stavanger Kvitsøygata 25 Lekkasje fra tank med lut eller ammoniakk

Stavanger Nedre Vågen, Hundvåg Oljesøl fra sunket skøyte

Stavanger Ishockeyveien 7 Ammoniakklekkasje

Tabell 8.11 
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Kurs 2017

IUA har i løpet av 2017 hatt følgende deltakere på ekstern eller intern kursaktivitet:

Materiell kurs Norges brannskole

Norges brannskole gjennom i uke 41 et to dager materiell kurs ved Norges brannskole i Tjellsund.
Kurset er praktisk rettet med fokus på oljevernutstyr som brukes i IUA – kyst og strand. Det
undervises i enkle reparasjoner og vedlikehold, samt utsett, bruk, opptak, pakking og lagring. IUA Sør
rogaland deltok med 2 personer på dette kurset.

Teigleder kurs Norges brannskole

Norges brannskole gjennomførte fra 7.11.2017 til 9.11.2017 teigleder kurs for personell inne IUA som er
tiltenkt en rolle som lagleder ved eventuelle oljevernaksjoner.

IUA Sør Rogaland deltok med til sammen 20 personer på dette kurset.

Dette kurset ble avholdt i etterkant av grunnkurset og vi fikk hadde som målsetting å fylle opp dette
kurset med ansatte fra medlemskommunene som tidligere hadde deltatt på grunnkurset skulle delta.
Vi klarte å få med en person fra 12 av kommunene samt mannskap tilknyttet Rogaland brann og
redning og Stavanger havn.

Grunnkurs innsatsmannskaper

Arbeidsutvalget gav i 2015 tilslutning til at Tommy Pedersen og David Riska skulle gjennomføre en
opplæring av personer fra deltakerkommunene som var utpekt til å bistå IUA ved en eventuell
oljevernaksjon. Dette grunnkurset er bygget på læreplanen for opplæring i håndtering av akutt
forurensning som skal bidra til å oppfylle forurensingslovens krav om beredskap og aksjoner mot
akutt forurensning.

Dette kompetansetiltaket har ført til en økt styrking av kommunenes evne til å bistå aktørene ved en
akutt forurensning i lokalmiljøet.

Dette bygger videre på den orientering som leder for IUA gav til politisk- og administrativ ledelse i
medlemskommunene hvor hver kommune skulle bidra med minimum 10 personer som skulle gis en
forhåndskunnskap innen bekjempelse av akutt forurensning.

Første runde av denne opplæringen ble gjennomført våren 2016 hvor til sammen 78 personer deltok
på et to dagers grunnkurs.

Kurset er lagt opp til en dags teoriundervisning omkring oljevern og 1 dags praktisk innføring i IUA sitt
oljevernutstyr.

Alle kursene ble gjennomført med lokale ressurser fra Rogaland brann og redning IKS.

Ved gjennomføring ble det tatt hensyn til geografisk plassering i IUA regionen og etterfølgende tabell
viser antall avholdte kurs samt deltagere på disse.

I 2017 ble det gjennomført runde to av dette kurset. Det ble gjennomført til sammen 10 kurs.

Følgende tabell viser gjennomføring og antall deltakere.

Kurs Kurs avholdt Deltakende kommuner / Antall deltakere
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Totalt i de to årene har 172 personer deltatt på denne opplæringen. Det er planlagt for 2018 å
videreføre denne aktiviteten ved to supplerende kurs for å kunne tilby opplæring til nyansatte i
kommunene.

Arbeidsutvalget takke instruktørene for det arbeidet som er lagt ned ved gjennomføring av kursene
over to år. Dette har resultert i at IUA Sør Rogaland har fått økt kompetansenivå innen
oljevernberedskap og økt fokus på dette blant våre medlemskommuner.

Ved vår søknad til Kystverket er vår metode for gjennomføring og opplæring av kommunenes
representanter spredt rundt i landet og flere andre av landets IUAèr har vært på besøk og fått
oversendt vårt opplegg. Flere har signalisert at de vil prøve å sette i gang med samme opplegg.

IUA øvelser 2017.

IUA Sør-Rogaland var i 2017 ikke oppsatt med interkommunal lederøvelse (IKLØ) i regi av Kystverket.

Økonomi

Regnskapet for IUA Sør-Rogaland vil alltid på grunn av sin driftsform med aksjoner og tilskudd avvike
fra oppsatt budsjett. Driftsåret 2017 har vært et driftsår med en fortsatt nedadgående trend når det

Kurs Kurs avholdt Deltakende kommuner / Antall deltakere

1 – 4 Sasiro / Stavanger februar 2017 45 deltakere fra kasernert styrke Rogaland brann og redning IKS

5 Sasiro / Stavanger mars 2017 Klepp kommune: 5 stk

    Randaberg kommune: 5 stk

    Time kommune: 7 stk

6 Sokndal/ Egersund mars 2017 Sokndal kommune: 2 stk

    Bjerkreim kommune: 5 stk

    Eigersund kommune: 5 stk

    Lund kommune: 5 stk

7 Sasiro / Stavanger april 2017 Sandnes kommune: 5 stk

    Gjesdal kommune: 5 stk

    Sola kommune: 5 stk

    Stavanger havn: 3 stk

8 Forsand mai 2017 Forsand kommune: 4 stk

    Strand kommune: 4 stk

    Hjelmeland kommune: 6 stk

9 Sasiro /Stavanger juni 2017 Oppsamlings kurs 9 deltakere

10 Stavanger oktober 2017 Finnøy og Rennesøy : 19 stk

Tabell 8,12 
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gjelder gjennomførte IUA aksjoner fakturert til skadevolder. Dette medfører blant annet et avvik i
forhold til budsjettet på sum driftsinntekter. På grunn av satsningen på gjennomføring av grunnkurs
og økt fokus på arbeid med strandrensning og kompetanseheving for forhåndsutpekt personell har
det vært en økning i driftsutgifter til timelønn.

Kystverket videreførte i 2017 refusjonsordningen hvor alle landets IUA kunne søke om refusjon av
utgifter til kompetansehevende tiltak direkte rettet mot bistand under statlige aksjoner som gjelder
akutt forurensing. Kystverket kunne dekke inntil 75 % av slike aktiviteter og IUA Sør-Rogaland sendte
også i 2017 inn en søknad på bakgrunn av gjennomførte grunnkurs og fikk innvilget refusjon av
dokumenterte utgifter som utgjorde kr 152 201.-.

IUA’s regnskap for 2017 er ført av Stavanger kommune ved SK Regnskap. Regnskapet blir revidert av
Rogaland Revisjon IKS.

IUA’s regnskap for 2017 viser et forbruk på kr 2 194 384.- og en inntekt på kr 2 777 983.-.

Brutto viser driftsresultatet overskudd på kr 583 599.-.

IUA’s arbeidsutvalg foreslår at årets overskudd (Årsresultat på kr 859 539.-) settes av til fri
egenkapital (fond). Dette for å kunne dekke uforutsette utgifter ved aksjoner eller fremtidige
investeringer i nytt utstyr eller utstyrsutskiftning. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig
investering uten å be kommunene om mer penger til dette prosjektet.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på
allerede foretatte investeringer.

Arbeidsutvalget godkjente årsberetningen i møte den 16.3.2018.

Sandnes 16.3.2018

8.7.2 Årsopp�ør og noter (pdf)
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9 Brukerundersøkelser, statistikk og planer

9.1 Brukerundersøkelser

9.2 Statistikk

9.3 Planer

9.1 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. Oversikt over planlagte brukerundersøkelser finnes i Handlings – og økonomiplan
2017-2020. (http://hop2017.stavanger.kommune.no/9-statistikk-planer-og-brukerundersokelser/9-3-brukerundersokelser-og-sporreundersokelser-i-perioden-2017-

2020/)

Tabell 9.1 viser status på de de planlagte undersøkelse.

Årsrapport 2017

Gjennomførte undersøkelser    

Oppvekst og levekår Bymiljø og utbygging Personal og organisasjon

Skole 3, 6 og 9 trinn (foresa�e) VA-tjenester Medarbeiderundersøkelse

Skole 7 og 10 trinn (elev) Renovasjon  

Barnehage (foresa�e)    

SFO 2.trinn (foresa�e)    

Stavanger legevakt    

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud    

Kulturskolen (Foresa�e)    

Helsestasjon- og jordmortjenesten    

Sykehjem dagsenter    

Sykehjem pårørende    

Ikke �ennomførte undersøkelser    

208

http://hop2017.stavanger.kommune.no/9-statistikk-planer-og-brukerundersokelser/9-3-brukerundersokelser-og-sporreundersokelser-i-perioden-2017-2020/
http://arsrapport2017.stavanger.kommune.no/
http://arsrapport2017.stavanger.kommune.no/
http://arsrapport2017.stavanger.kommune.no/9-brukerundersokelser-og-statistikk/9-1-brukerundersokelser/#bu-1
http://arsrapport2017.stavanger.kommune.no/9-brukerundersokelser-og-statistikk/9-1-brukerundersokelser/#bu-11
http://arsrapport2017.stavanger.kommune.no/9-brukerundersokelser-og-statistikk/9-1-brukerundersokelser/#bu-13
http://arsrapport2017.stavanger.kommune.no/9-brukerundersokelser-og-statistikk/9-1-brukerundersokelser/#bu-2
http://arsrapport2017.stavanger.kommune.no/9-brukerundersokelser-og-statistikk/9-1-brukerundersokelser/#bu-12
http://arsrapport2017.stavanger.kommune.no/9-brukerundersokelser-og-statistikk/9-1-brukerundersokelser/#bu-3
http://arsrapport2017.stavanger.kommune.no/9-brukerundersokelser-og-statistikk/9-1-brukerundersokelser/#bu-4
http://arsrapport2017.stavanger.kommune.no/9-brukerundersokelser-og-statistikk/9-1-brukerundersokelser/#bu-5
http://arsrapport2017.stavanger.kommune.no/9-brukerundersokelser-og-statistikk/9-1-brukerundersokelser/#bu-6
http://arsrapport2017.stavanger.kommune.no/9-brukerundersokelser-og-statistikk/9-1-brukerundersokelser/#bu-7
http://arsrapport2017.stavanger.kommune.no/9-brukerundersokelser-og-statistikk/9-1-brukerundersokelser/#bu-8
http://arsrapport2017.stavanger.kommune.no/9-brukerundersokelser-og-statistikk/9-1-brukerundersokelser/#bu-9
http://arsrapport2017.stavanger.kommune.no/9-brukerundersokelser-og-statistikk/9-1-brukerundersokelser/#bu-10


Gjennomførte undersøkelser

Skole 7. og 10. trinn (elevundersøkelsen):

Elevundersøkelsen gjennomføres i regi av Utdanningsdirektoratet for å gi elever mulighet til å bli hørt
om hvordan de opplever ulike sider ved skolen. Oppfølging av resultatene inngår i Stavanger
kommunes system for kvalitetsutvikling, og brukes aktiv i den enkelte skoles utviklingsarbeid. Det
overordnede bildet viser at den store majoriteten av elevene i stavangerskolen trives på skolen,
opplever mestring og har lærere som oppleves støttende. Elevens tilfredshet er generelt større på 7.
trinn enn på 10. trinn, noe som også gjenspeiles i de nasjonale resultatene. Resultatene publiseres på
Stavanger kommunes hjemmesider.

Skole 3., 6. og 9. trinn (foreldreundersøkelsen):

Utdanningsdirektoratets elektroniske foreldreundersøkelse ble gjennomført høsten 2017 blant
foreldre på 3., 6., og 9. trinn. Svarprosenten var 62. Foreldrene i Stavanger gir tilbakemelding om at
deres barn trives og har lærere som gir elevene god støtte. Generelt melder foreldre tilbake at
elevene trives og at det er en god dialog mellom hjem og skole. Resultatene fra
foreldreundersøkelsen publiseres på Stavanger kommunes hjemmesider.

Barnehage (foresa�e)

Foreldreundersøkelsen ble gjennomført i Stavangerbarnehagene i tidsrommet 1. – 30. november 2017.
Det er Utdanningsdirektoratets landsdekkende undersøkelse som benyttes. Svarprosenten var 74 %
og resultatene ligger over målkravet på samtlige 9 hovedområder i undersøkelsen. Tilfredshet med
tjenestetilbudet har en samlet skåre på 4,5 av 5 som er 0,5 poeng over målkravet på 4.
Hovedområdet Barnets trivsel har høyest skåre på 4,7 og Områdene Relasjon mellom barn og voksen
og Barnets utvikling har en skåre på 4,6.

SFO 2.trinn (foresa�e)

Undersøkelsen ble gjennomført i februar/mars 2017, primært blant foresatte på 2. trinn. Spørsmålene
er hentet fra Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse. Svarprosenten totalt var på 70 %, mens
på skolenivå varierte resultatene fra 33 til 100 %. Resultatene er jevnt over gode, og gir et hovedbilde
av at foreldrene i Stavanger er fornøyde med SFO-tilbudet. Resultatene ligger over nasjonalt nivå på
de tre målte indeksene for SFO (trivsel, personalet og aktivitetstilbud), Informasjon og samarbeid og
Måltid.

Gjennomførte undersøkelser    

Flyktningseksjonen    

    Servicetorget

Tabell 9.1 Planlagte og gjennomførte brukerundersøkelser og spørreundersøkelser i 2017 
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Legevakten

Legevakten har en automat for live-måling av kundetilfredshet. I 2017 har 6 175 besøkende på
legevakten gitt en smilefjes-indikator som svar på spørsmålet; Er du fornøyd med ditt møte med
legevakten i dag? Det blir tilsendt resultater fra målingen ukentlig og månedlig som legges fram for
de ansatte på legevakten. For 2017 har 70 % gitt Stavanger legevakt beste tilbakemelding.

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

I månedsskiftet november/desember ble det gjennomført en elektronisk undersøkelse for å måle
barnehagenes tilfredshet med tjenestene som leveres av Ressurssenter for styrket barnehagetilbud.
Undersøkelsen ble sendt til alle barnehager som har mottatt tjenester fra ressurssenteret i løpet av
de siste 12 månedene. Svarprosent var på 72. Alt i alt tilfredshet med tjenestene fikk en score på 80,
som er målkravet. Dette er en forbedring fra 76 poeng som ble oppnådd i 2015.

Kulturskolen (foresa�e)

Det ble i mai 2017 gjennomført en undersøkelse for å kartlegge tilfredsheten blant foresatte som har
barn som er elever ved kulturskolen. Det ble sendt ut e-post til samtlige foresatte via
kvalitetsverktøyet Insight, og av disse svarte 20 %.

Resultatene viste at det kulturskolen scorer lavest på er dialogen mellom hjemmet og kulturskolen.
Her får indikatoren Tilbakemeldinger kulturskole-hjem en score på 3,34, på en skala fra 1-5. Dette er
noe som skolen vil jobbe videre med mål om å øke tilfredsheten. Høyest score får indikatorene Støtte
hjemmefra (4,42) og Indre motivasjon (4,39).

Helsestasjon og Jordmortjenesten

I november/desember ble det gjennomført en undersøkelse for helsestasjonene og jordmortjenesten.
Formålet med undersøkelsen er å kartlegge brukernes tilfredshet med helsestasjonene og
jordmortjenesten. Målgruppen for undersøkelsen er alle brukere av helsestasjoner underlagt
Stavanger kommune og alle brukere av jordmortjenesten som også tidligere har brukt
jordmortjenesten minst én gang før. Undersøkelsen ble gjennomført som en papirbasert
spørreskjemaundersøkelse. Spørreskjemaene ble laget på to ulike språk – norsk og engelsk. Det ble
mottatt totalt 571 besvarelser på for helsestasjonene og 84 svar for jordmortjenesten.

For helsestasjonene viser undersøkelsen svært gode resultater med poeng over målkrav på 80 poeng
for alle 7 indikatorer i undersøkelsen. Helhetlig vurdering fikk 91 poeng.

Jordmortjenesten fikk tilsvarende gode resultater med 93 poeng for helhetlig vurdering, og alle de 6
indikatorene er over målkravet på 80 poeng.  

Sykehjem dagsenter
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I juni 2017 gjennomførte Stavanger kommune en brukerundersøkelse ved dagsentre for eldre,
aktivitetssenteret Sunde og Tjensvolltunet dagsenter. Undersøkelsen ble gjennomført som en
intervjuundersøkelse. Svarprosenten ble 87. Det gjennomgående bildet er at brukerne er meget godt
fornøyde med tilbudet som gis ved dagsentrene. Samlet vurdering har fått en skår på 96 poeng. Alle
områdene som måles i undersøkelsen, får tilbakemeldinger som ligger klart over målsettingen for
brukertilfredshet på 80 av 100 poeng. Trivselen blant brukerne på dagsentrene/aktivitetssenteret er
høy, og dette er det forholdet som betyr mest for samlet tilfredshet.

Sykehjem pårørende

Det ble i november-desember gjennomført en undersøkelse blant pårørende til personer med
langtidsplass ved alders- og sykehjemmene i kommunen. Formålet med undersøkelsen var å
kartlegge hvordan de pårørende oppfatter ulike aspekter ved tjenestetilbudet. Undersøkelsen ble
gjennomført som en papirbasert spørreskjemaundersøkelse, med mulighet for elektronisk besvarelse.
Svarprosenten ble 74. Foreløpige tall fra undersøkelsen viser gode resultater, med en helhetlig
tilfredshet målt til 79 poeng. Aspekter knyttet til mat, miljø og aktiviteter har et forbedringspotensial.

VA-tjenester

Høsten 2017 ble det gjennomført en brukerundersøkelse om vann- og avløpstjenestene, og resultatet
fra undersøkelsen viser at abonnentene er fornøyde med tjenestene. Helhetsvurderingen av vann- og
avløp fikk en score på 5,2 på en skala fra 1 – 6 (hvor 6 er best). Undersøkelsen omtales også i kap 7.8
Vann og avløp.

Renovasjon

Brukerundersøkelsen ble gjennomført i mai 2017 av IVAR IKS på oppdrag av medlemskommunene .
Undersøkelsen ble gjennomført via totalt 863 telefonintervju med målgruppen. Alt i alt tilfredshet for
Stavanger fikk en score på 5.1 på en skala fra 1 – 6 (hvor 6 er best), som er en økning fra 5.0 i 2014.
Alt i alt tilfredshet er stabil, og generelt sett høy blant de målte IVAR-kommunene.

Medarbeiderundersøkelsen

Ble gjennomført i januar/februar 2017 av Kantar TNS på oppdrag fra Personal og organisasjon.
Svarprosenten var på 73 % – 5940 av 8088 ansatte i Stavanger kommune. Resultatet på alle
temaområdene på overordnet nivå var på nivå med siste undersøkelse i 2015. Resultatene viser et
stort jobbengasjement, og 88 % av de som svarte opplever stor grad av arbeidsglede i jobben. 77 %
sier at en av de største motivasjonsfaktorene er at jobben oppleves som meningsfylt. Enkeltpunktet
med størst fremgang fra forrige undersøkelse var Jeg er stolt av å være ansatt i Stavanger kommune.

Resultatene og plan for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen ble lagt fram for Kommunalstyret
for administrasjon 25. april 2017 (sak 16/17).

Ikke �ennomførte undersøkelser

Flyktningseksjonen

1
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Brukerundersøkelsen er ny, og knytter seg til introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.
Undersøkelsen er en oppfølging av Forvaltningsrevisjon av integrering og bosetting, behandlet i
bystyret i mai 2016. Den planlegges gjennomført våren 2018.

Servicetorget

Egentesting av servicenivået på Servicetorget er foretatt 13 ganger siden slutten av 2012. Servicetorget
opplever at testene har hatt en skjerpende effekt, og lagt grunnlag for forbedringsarbeid
spesielt overfor e-post behandling. Selve egentestingen anses å ha utspilt sin rolle og videreføres
ikke.

9.2 Statistikk

9.2.1 Oppvekst og levekår

Barnehage

Barnehage 2013 2014 2015 2016 2017

Barn i barnehage (omregnet til heltidsplasser)          

0 - 6 år i alt 7 836 7 554 7 637 7 606 7468 

0 - 3 år kommunale barnehager 1 817 1 684 1 672 1 681  1640

0 - 3 år private barnehager 1 016 981 1 001 1 046  1089

3 - 6 år kommunale barnehager 3 173 3 099 3 077 3 083  2950

3 - 6 år private barnehager 1 830 1 790 1 888 1 796  1789

Tilbud til barn med spesielle behov          

Styrket barnehagetilbud, antall barn 496 503 480 531  565

Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (STA), antall barn 39 40 38 33  47

Spesialpedagogisk hjelp fra ressussenteret, antall barn 244 285 335 378  430

Barn som har få� innvilget søknad om prioritert barnehageplass          

Innvilget søknad om prioritert plass, totalt 130 199 223 147  116

Helse barn 15 27 27 19  20

Helse familie 62 76 72 59  36

Søkt inn av barneverntjenesten 19 15 27 18  19

Språklige minoriteter 33 81 74 51  41

Antall barnehager     0    

Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager 72 / 55             70/55 72/55 72/55 70/53 
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Skole og SFO

Barnehage 2013 2014 2015 2016 2017

Barnehager adm. lagt under skole 1                  1 1 1 1 

Private barnehager/virksomheter, inkl. 5 åpne barnehager 55                 55 56 58 54 

Tabell 9.2 Barnehager 

Skole og SFO 2013 2014 2015 2016 2017

Grunnskole          

A: Barn skolepliktig alder: 6-15 år 15 547 15 605 15 745 15 829 16 094

B: Elever i Stavangerskolen, herav: 14 583 14 694 14 790 15 123 15 248

- Barnetrinn 10 242 10 435 10 607 10 826 10 896

- Ungdomstrinn 4 341 4 259 4 183 4 297 4 352

Sum årsverk personale med lederoppgaver 128 130 117 121 128

Sum årsverk til undervisning 1 079 1 088 1 061 1 094 1 127

Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven §
5-1 1 397 1 462 1 389 1 478 1 523

Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 1 198 1 183 1 177 1 199 1 223

Skolefritidsordning          

Barn i SFO 4 744 4 756 4 618 4 519 4 613

Barn i SFO med 100% plass 3 818 3 813 3 583 3 411 3 406

Dekningsgrader          

Andel elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 8,2 8.1 8.0 7.9 8.0

Andel elever med spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 9,6 9.9 9.4 9.8 10

Andel elever 1.-4. trinn med plass i kommunal SFO 77,5 77.6 73.4 70.8 71.7

Produktivitet          

Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 18.6 19.0 19.0 18.8

Tabell 9.3 Grunnskole og SFO 

Kulturskolen 2013 2014 2015 2016 2017

Netto driftsutgifter pr. deltaker ekskl. korps/kor 8 741 8 988 8 769 9 140 9 016

Antall elevplasser kulturskolen: 3 473 3 524 3 548 3 575 3 615

- Musikkgrupper 0 til 5 år     96 116 101
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Kulturskolen 2013 2014 2015 2016 2017

- Kulturkarusellen 1. og 2. trinn   410 420 465 455

- Instrumental 1 666 1 717 1 658 1 650 1 634

- Annen musikkopplæring 25 30 20   21

- Dans 773 859 905 955 993

- Bilde / visuell kunst 87 91 89 90 98

- Drama/teater 175 167 170 130 122

- Samspill/kammermusikk 68 146 190 170 190

Tabell 9.4 Kulturskolen 

Johannes læringssenter   2013 2014 2015 2016 2017

Barnehage            

Innføringsbarnehagen på Johannes Læringssenter Antall barn 51 55 42 60 65

Barnehager flerspråklige assistenter Antall barn 482 400 520 389 409

Grunnskole            

Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (1.-7. trinn) Antall elever 274 289 257 335 228

Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (8.-10. trinn) Antall elever     54 136 122

Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og
morsmålsopplæring Antall elever 820 860 750 901 816

Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring (Innføringssk.) Antall elever 266 243 289 385 326

Voksenopplæring            

Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år) Deltakere 928 962 657 906 895

Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november) Deltakere 14 5 - 128 8

Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger Deltakere 258 198 253 361 320

Norskopplæring, INTRO-program fra andre kommuner Deltakere 61 56 93 106 93

Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timer Deltakere 640 541 526 576 601

Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer Antall språk 15 12 15 13 13

Kvalifiseringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og Cafe
Gummien) Deltakere 64 52 44 65 66

Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveld Deltakere 1552 1136 1052 877 681

Norskopplæring - nettundervisning Deltakere 667 919 557 592 220

Oppdragsundervisning - eksterne kurs Deltakere 16 48 129 12 75

Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige voksne over
16 år Deltakere 179 238 233 295 323

214



Johannes læringssenter   2013 2014 2015 2016 2017

Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige asylsøkere
16-18 år Deltakere - - - 33 8

Grunnskole norske voksne Deltakere 1 - - - -

Engelsk voksne på dag - norske og minoritetsspråklige Deltakere 216 22 24 7 12

Engelsk voksne på kveld - norske og minoritetsspråklige Deltakere 44 15 - - 33

Spesialundervisning for voksne Deltakere 178 174 168 167 115

Fagkonsulent innen syn Klienter 158 126 129 152 149

Fagkonsulent innen hørsel Klienter 445 460 486 466 359

Rådgiverkontor for hørselshemmede Klienter 164 57 125 125 108

Datahjelp Klienter 20 15 15 24 12

Kvalitet            

Antall plasser i mottaksbarnehagen   48 48 48 54 54

Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn)   28 28 28 28 28

Antall timer i gjennomsnitt (8.-10. klassetrinn)       30 30 30

Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-10. klasse)*   4 4 4 4 4

Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap   300 300 300 300 300

Maks. timetall for innvandrere - spor 1-3   3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet   3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

*            

* MMO: morsmålsopplæring, TFO: tospråklig fagopplæring            

Tabell 9.5 Johannes læringssenter 

PPT 2013 2014 2015 2016 2017

Antall saker 3 068 3 210 3 052 3 226 3 335

Antall nye saker voksne 99 77 174 176 233

Antall nye saker barn 901 812 798 932 911

Antall sakkyndige vurderinger 1 071 1 099 1 073 1 231 1 312

Kvalitet          

Antall på venteliste 114 47 97 110 120

Tilbud systemarbeid          

Antall nettverk og konsultasjoner 231 244 418 ca. 450 456

Antall kurs 55 68 76 ca. 80 82
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Barn og unge

Tabell 9.6 PPT 

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 2013 2014 2015 2016 2017

Årsverk helsesøster 49 51.2 50.6 53.1 59.2

Årsverk jordmor 7 6.5 6.6 6.5 8.6

Årsverk psykologer 3 3 3 3 3

Årsverk Helsestasjonens familiesenter 7 7 7 7 7

Fødsler 1 823 1 747 1 763 1 724 1 705

Gravide til svangerskapskontroll hos jordmor 1 353 1 417 1 460 1 402 1 511

Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer 44 984 45 206 44 543 45 724 44 460

Konsultasjoner skolebarn 6-15 år 26 886 33 886 34 345 39 610 43 554

Telefonkontakter helsestasjon 7 503 7 892 7 209 7 116 6 226

Barselgrupper 153 155 154 146 145

Antall deltakere i barselgrupper 1 301 1 238 1 395 1 248 1 375

Tverrfaglige samarbeidsmøter 472 514 471 494 525

Helsestasjonens Familiesenter, antall henvendelser 490 448 815 850 460

Kvalitet          

Dekningsgrad hjembesøk nyfødte 66 % 78 % 80 % 83 % 77 %

Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine 95 % 95 % 94 % 93 % 96 %

Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine 91 % 92 % 93 % 91 % * 90 % *

*          

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

Tabell 9.7 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

Bydelshus og
fritidsklubber

Bydel/
senter/

aktivitet

Sum
besøkende

2016

Andel barn og
unge (0-25

år) 2016

%-andel
barn og

unge 2016

Sum
besøkende

2017

Andel barn
og unge (0-
25 år) 2017

%-andel
barn og

unge 2017

Øyahuset Hundvåg 41 132 15 790 38 35 681 14 752 41

Midjord
bydelshus Storhaug 36 881 20 348 55 33 234 16 501 50

Madla
bydelshus Madla 82 663 24 616 30 78 048 22 102 28
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Bydelshus og
fritidsklubber

Bydel/
senter/

aktivitet

Sum
besøkende

2016

Andel barn og
unge (0-25

år) 2016

%-andel
barn og

unge 2016

Sum
besøkende

2017

Andel barn
og unge (0-
25 år) 2017

%-andel
barn og

unge 2017

Kvernevik
bydelshus Kvernevik 30 347 17 166 57 32 559 18 209 56

Tasta
bydelshus Tasta 41 819 21 067 50 40 345 17 805 44

Tjensvoll
bydelshus Tjensvoll 27 769 10 442 38 29 249 10 646 36

Fritid PUH Tjensvoll 7 265 1 143 16 8 474 1 315 16

Bekkefaret
bydelshus Hillevåg 41 133 12 284 30 45 174 12 711 28

Gausel
bydelshus Gausel 76 894 50 064 65 76 860 50 700 66

Metropolis Sentrum 57 500 54 625 95 55 000 52 250 95

Rock Comp /
RUF Bydekkende 3 470 3 470 100 3 454 3 454 100

Bakgården Bydekkende 1 512 1 512 100 1 796 1 796 100

Sum
besøkende   448 385 232 527 56 442 397 224 680 51

Tabell 9.8 Bydelshus og fritidsklubber 

Fiks Ferigge ferie (FFF) 2015 2016 2017

Sommeraktiviteter      

Ferieklubb 567 543 498

Sommerleir Vier 175 177 146

Ungdomsleir Vier 42 44 39

Sommerleir Lundsvågen 144 148 150

Sum besøkende Fiks Ferigge Ferie 928 912 833

Tabell 9.9 Fiks ferrige ferie 

Barneverntjenesten 2013 2014 2015 2016 2017

Alle barn med tiltak 902 987 880 927 980

- med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12. 578 624 431 441 611

- med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12. 324 339 449 486 369

Nye meldinger 930 966 1019 1161 1078

Henleggelsesprosent meldinger 18 % 25 % 19 % 9 % 6 %
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Levekår

Barneverntjenesten 2013 2014 2015 2016 2017

Nye undersøkelsessaker 759 739 806 1050 1010

Henleggelsesprosent for undersøkelser 41 % 53 % 50 % 59 % 60 %

Nye barn med vedtak om tiltak 395 383 397 396 400

Antall Fylkesnemndsaker 53 60 50 32 34

Antall Midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda 44 39 22 17 45

Kvalitet          

Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse 27 % 30 % 2 % 4 % 12 %

Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda 89 % 100 % 100 % 81 % 92 %

Medhold saker i fylkesnemnda 81 % 90 % 86 % 78 % 94 %

Fordeling e�er sakstype pr. 31.12.          

Barn som får hjelpetiltak i hjemmet, (KOSTRA 251) 64 % 63 % 49 % 48 % 62 %

Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252) 36 % 37 % 51 % 52 % 38 %

Tabell 9.10 Barneverntjenesten 

Helse- og sosialkontor 2013 2014 2015 2016 2016 2017

Bestillerfunksjon            

Antall klager til kommunal klagenemd /formannskapet 17 15 28 9 9 2

Antall klager Fylkesmannen/Helsetilsynet i Rogaland 19 26 22 20 20 21

Tabell 9.11 Helse og sosialkontor – bestillerfunksjon 

Behovsdekning Antall boenheter 2013 2 014 2015 2016 2017

Ventelister            

Ordinær kommunal bolig 1614 127 87 34 25 35

Bolig for personer med ruslidelser Rehabiliteringsseksjonen 252 79 71 64 32 26

Bofellesskap PUH 160 64 67 57 72 68

Bofellesskap psykiske lidelser 145 55 66 50 44 39

Bofellesskap rus og psykiske lidelser 24 4 13 11 7 5

Bofellesskap fysisk funksjonshemming 26 13 8 12 11 8

Omsorgsbolig med innskudd/BBL 91 39 30 19 18 29

Omsorgsbolig uten innskudd 292 30 28 13 6 13
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Behovsdekning Antall boenheter 2013 2 014 2015 2016 2017

Dagsenter puh 43 16 8 7 8 6

Dagsenter funksjonshemmede 14 1 4 2 1 1

Brukerstyrte tjenester            

Antall personer med omsorgslønn   84 86 85 92 99

Antall personer med personlig assistent   39 39 39 60 71

Koordineringsfunksjon            

Antall innvilget individuell plan (IP)   457 426 395 343 338

Samhandlingsreform            

Snitt antall utskr.klare pasienter SUS> 1 dag (tom 2011)            

Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012)   328 1650 1748 1454 1443

Tabell 9.12 Behovsdekning 

Helsehuset 2016 2017

Forebyggende hjemmebesøk    

Antall tilbud om hjemmebesøk til innbyggere 80 år 401 425

Andel som takket ja til hjemmebesøk 75 % 72 %

Antall brev utsendt om informasjonsdag for 75-åringer 608 688

Andel deltakere informasjonsdag for 75-åringer 20 % 15 %

Sykepleieklinikken    

Antall brukere ved sykepleieklinikken 165 189

Psykologtjenesten    

Ungdom - antall brukere* 91 na

Ungdom - antall konsultasjoner* 435 na

Voksne - antall henvendelser** 194 162

Voksne - antall tilbud** 103 na

Voksne - antall avslag** 64 na

Frisklivssentralen    

Antall deltakere 560 682

Avdeling velferdsteknologi    

Antall innbyggere som har tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger* 24 na

Antall brukere med medisindispenser   56
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Helsehuset 2016 2017

Antall brukere med nattkamera   2

Antall brukere med mobil trygghetsalarm   34

Antall besøkende på demonstrasjonsarenaen   190

* Psykologtjenesten for ungdom ble flyttet fra Helsehuset til Ungdom og fritid 30.06.2017. Det
foreligger derfor ikke tall for 2017.    

** Individuell korttidsbehandling hos psykolog ble avviklet 01.06.2017, og erstattet med gruppetilbud.    

Tabell 9.13 Helsehuset 

Alders- og sykehjem 2013 2014 2015 2016 2017

Antall sykehjemsplasser pr 31.12. 967 963 963 953 953

Andel sykehjem korttid 19,8 % 20 % 20 % 22 % 22 %

Antall rehabiliteringsplasser totalt inkl Spania 41 41 41 34 34

Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre 166 177 177 177 177

Antall dagsenterplasser 235 245 245 223 223

Kvalitet          

Andel plasser i enerom 95,4 % 95,4 % 95,4 % 95,4 % 95,4 %

Service (pr. 31.12)          

Antall aktuelle søkere til:          

sykehjem langtid, inkl rus, demens 69 73 61 47 74

sykehjem korttid/veksel, ikke rehab, Spania, lindrende 54 67 59 59 55

dagsenter eldre, inkl økning av dager 27 27 25 16 23

aldershjem og bofellesskap eldre 16 30 26 22 25

Tabell 9.14 Alders og sykehjem 

Hjemmebaserte tjenester 2013 2014 2015 2016 2017

Antall mottakere bare hjemmehjelp pr 31.12 792 781 747 728 695

Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.12 1 338 1 276 1 202 1 128 1144

Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.12 1 343 1 482 1 440 1 554 1696

Antall oppdrag nattjenesten 41 037 42 834 39 491 37 254 33 792

Antall omsorgsboliger* 367 380 378 364 360

Antall bofellesskap 414 424 427 430 426

*          
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Hjemmebaserte tjenester 2013 2014 2015 2016 2017

* Antall vedtak med iverksatt tjenestetype omsorgsbolig med- og uten
innskudd.          

Tabell 9.15 Hjemmebaserte tjenester 

BOA Psykisk helse 2017

Antall bofellesskap 17

Antall boenheter 171

Antall utflyttinger fra bofellesskap 19

Antall brukere på venteliste til plass i bofellesskap per 31.12 39

Tabell 9.16 BOA Psykisk helse 

BOA Nord og Sør 2017

Antall bofellesskap 22

Antall boenheter 159

Antall utflyttinger fra bofellesskap 0

Antall brukere på venteliste til plass i bofellesskap per 31.12 68

Tabell 9.17 BOA Nord og Sør 

Fysio- og ergoterapitjenesten 2013 2014 2015 2016 2017

Antall årsverk          

Ant. årsverk ergoterapi 28 23 19 22 19

Ant årsverk fysioterapi 49 44 42 42 47

Ant. årsverk fysioterapi m/driftsavtale 53 54 55 55 55

Antall pasienter          

Kommunal ergoterapi i institusjon          

Ant. pasienter 0 - 17 år 1 2 1 0 1

Ant. pasienter 18 - 66 år 22 9 17 10 6

Ant. pasienter 67 - 79 år 35 30 23 7 5

Ant. pasienter >80 år 78 42 35 8 3

I alt 136 83 76 25 15

Kommunal ergoterapi utenfor institusjon          

Ant. pasienter 0 - 17 år 263 261 215 249 207
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Fysio- og ergoterapitjenesten 2013 2014 2015 2016 2017

Ant. pasienter 8 - 66 år 195 181 197 186 227

Ant. pasienter 67 - 79 år 139 136 117 102 124

Ant. pasienter >80 år 182 151 130 107 143

I alt 779 729 659 644 701

Kommunal fysioterapi i institusjon          

Ant. pasienter 0 - 17 år 4 2 0 11 3

Ant. pasienter 18 - 66 år 36 29 37 64 53

Ant. pasienter 67 - 79 år 103 125 125 149 188

Ant. pasienter >80 år 275 297 317 438 499

I alt 418 453 479 662 743

Kommunal fysioterapi utenfor institusjon          

Ant. pasienter 0 - 17 år 729 656 640 648 667

Ant. pasienter 18 - 66 år 200 171 201 189 196

Ant. pasienter 67 - 79 år 221 148 161 155 169

Ant. pasienter >80 år 332 265 204 227 216

I alt 1 482 1 240 1 206 1 219 1 248

Privat fysioterapi med kommunal avtale          

Ant. pasienter 0 - 17 år * 904 973 1 019 1 146 1129

Ant. pasienter 18 - 66 år * 5 515 7 971 5 774 5 870 5754

Ant. pasienter 67 - 79 år * 1 787 2 037 1 869 1 946 1926

Ant. pasienter >80 år * 651 731 667 762 709

I alt 8 857 11 712 9 329 9 724 9518

Antall konsultasjoner 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017

Kommunal ergoterapi          

Konsultasjoner i virksomhetens lokaler 409 394 435 261 317

Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 2 768 2 424 2 418 2 226 2 041

Kommunal fysioterapi          

Konsultasjoner i virksomheten 6 794 6 418 6 255 6 906 6 596

Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 14 399 11 507 11 495 11 534 11 855

Privat fysioterapi med kommunal avtale          

Konsultasjoner i fysioterapeutens lokaler 134 215 137 269 159 208 153 785 139 283
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Fysio- og ergoterapitjenesten 2013 2014 2015 2016 2017

Konsultasjoner ute (skole, barnehage, i brukers hjem) 5 451 6 840 7 216 4 752 4 858

*          

* 50 av 53,1 avtaleterapeuter levert inn årsrapport for 2013          

* 50,7 av 54,1 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2014          

* 54 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2015          

* 49,7 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2016          

Tabell 9.18 Fysio- og ergoterapitjenesten 

Tekniske hjemmetjenester 2013 2014 2015 2016 2017

Utleverte hjelpemidler, korttidslager 3 524 3 268 2 809 4 028 4 827

Utleverte hjelpemidler , hjelpemiddelsentralen 15 873 14 684 17 417 14 985 18 799

Innhentede hjelpemidler, korttidslager 3 240 3 014 2 964 3 695 4 071

Innhentede hjelpemidler, hjelpemiddelsentralen - 5 511 6 340 6 580 6 877

Uleverte alarmer 503 492 458 548 1 980

Innhentede alarmer 499 497 461 556 1 929

Reparasjoner korttidslager 905 639 765 1 578 2 065

Betjente brukere, korttidslager 3 798 3 764 3 895 3 988 4 552

Betjente brukere, hjelpemiddelsentralen 2 353 2 514 2 743 2 700 2 656

Nye brukere, hjelpemiddelsentralen 670 737 872 868 813

Tabell 9.19 Tekniske hjemmetjenester 

Rehabiliteringsseksjonen     2013 2014 2015 2016 2017

Botiltak   Antall plasser          

M100 (start okt 12) Belegg 9 70 % 86 % 80 % 67 % 40 %

No 1 (start nov 12) Belegg 10 97 % 95 % 95 % 78 % 85 %

L47 Belegg 14 75 % 61 % 55 % 57 % 50 %

Opp og lev Belegg 4 100 % 100 % 100 % 25 % 50 %

Småhusene (start okt 16) Belegg 7       71 % 90 %

Musegaten 98 (start april 16) Belegg 7       83 % 100 %

I alt   51          

Helsetjenester              
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Rehabiliteringsseksjonen     2013 2014 2015 2016 2017

Helsestasjon for rus Antall brukere   239 262 265 269 343

  Antall konsultasjoner   2 486 2 394 2 615 3 041 3 821

Værested/stuetilbud Antall henvendelser         7 598 7 574

Tabell 9.20 Rehabiliteringsseksjonen 

Dagsenter og avlastning 2013 2014 2015 2016 2017

Dagtilbud          

Antall plasser på dagsentrene 46 56 59 62 70

Antall brukere av dagsentrene 59 82 86 87 95

Antall brukere som har plass 5 dager i uken 23 24 17 17 21

Antall brukere med SFA (skolefriavlastning) 22 15 17 24 21

Antall brukere med SFA i ferier 22 15 17 25 22

Avlastning          

Antall plasser i avlastningsbolig 28 28 25 21 21

Antall brukere av avlastningsplassene 128 127 114 101 107

Antall kriseplasser 4 4 4 4 4

Antall familier med FPA (foresatt styrt personlig assistent) 11 10 9 0 0

Antall brukere med AVF (avlastningsturer) 6 6 6 5 4

Bolig          

Antall plasser i institusjon. Madla barne- og ungdomsboliger 14 14 13 13 13

Antall plasser i bofellesskap. 11 11 11 20 20

Tabell 9.21 Dagsenter og avlastning 

Boligkontoret 2017

Antall tildelte boliger, ekskl. bytter 332

Antall utkastelser 20

Antall utbetalte startlån 114

Antall husstander som har kjøpt eller refinansiert bolig ved hjelp av startlån og ev. tilskudd til etablering 114

Gjennomsnittlig antall husstander som mottok bostøtte fra Husbanken per måned 2408

Utbetalt bostøtte fra Husbanken (i mill. kr) 83.1

Gjennomsnittlig antall husstander som mottok kommunal bostøtte per måned 92
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Boligkontoret 2017

Utbetalt kommunal bostøtte (i mill. kr) 2.98

Tabell 9.22 Boligkontoret 

OBS-teamet 2017

Antall brukere med oppfølging per 31.12 95

Antall nye brukere i løpet av året 25

Antall brukere som har avsluttet oppfølging i løpet av året 26

Tabell 9.23 OBS-teamet 

NAV kontor 2013 2014 2015 2016 2017

Sosialtjenesten          

Mottakere av sosialhjelp 3 192 3 228 3 387 3 843 3 931

- Andel under 25 år 22  23 24 24 23

- Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold 30  30 30 30 35

- Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 mnd. siste år) 37  38 40 40 39

Nyregistrerte i løpet av året 592  487 601 768 906*

Stønadsmottakere i % av befolkning 2,4  2,5 2.6 2.9 3.0

Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto) 147,9  149,4 165.3 193.4 196.3

Rusvern: Antall brukere dekning av priv institusjon/reise 115  128 121 94 87

Rusvern: Utbetalt (mill kr) dekning av priv institusjon/reise 7,8  10,8 7.6 5.7 3.6

Midlertidig bolig, utbetalt (mill kr) 18,4  11,9 9 8 4.7

Midlertidig bolig, antall brukere 356  313 262 222 184

Antall unge u/25 år på hospits 27  24 27 20 28

Kvalitet          

Klagesaker om sosialhjelp oversendt fylkesmannen 79  84 94 109 86

Klagesaker om sosialhjelp avgjort av fylkesmannen 85  75 101 96 116

Andel klagesaker sosialhjelp med medhold 77  70 79 90 94

Service          

Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp 8,4 8.8 9.6 10.2 9.3

*          

Ny type telling som inkluderer familiemedlemmer av tidligere mottakere. Ved
samme tellemåte vlile tallet for 2017 vært nokså likt som 2016.          
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Tabell 9.24 NAV-kontor 

Arbeidstreningsseksjonen 2013 2014 2015 2016 2017

Tiltaksplasser - søknader 82 98 112 121 132

Gruppetiltakene (fordeling av deltakere i 4 arbeidsgrupper) 70 % 45 % 45 % 47 % 20 %

Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)   16 % 13 % 14 % 23 %

JobbSats         22 %

START 30 % 35 % 43 % 39 % 35 %

Tiltaksplasser antall 176 190  219 222 204

Gruppetiltakene (fordeling av deltakere i 4 arbeidsgrupper) 40 % 36 % 41 % 37 % 27 %

JobbSats (nytt tiltak fom mai 2017)         11 %

START 17 % 42 % 32 % 29 % 28 %

Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat) 43 % 22 % 26 % 33 % 32 %

Resultat/ Slu�status: 64 71  118 103 82

Jobb 21 % 24 % 14 % 15 % 20 %

Skole 8 % 8 % 7 % 6 % 11 %

Statlig ytelse (uføretrygd, arbeidsavklaringspenger) 8 % 3 % 19 % 9 % 3 %

Arbeidsmarkedstiltak 17 % 26 % 8 % 22 % 17 %

Avklart og tilbakeført NAV 25 % 33 % 37 % 33 % 38 %

Overført annet tiltak i Arbeidstreningsseksjonen 21 % 6 % 14 % 16 % 10 %

Tabell 9.25 Arbeidstreningsseksjonen 

Jobbverksted 2013 2014 2015 2016 2017

Antall henviste 163 179 167 268 414

Henvist, ikke møtt, avsluttet punktinnsats       72 116

Antall deltakere 149 123 118 195 298

Avslu�et Status          

Jobb 40 % 53 % 39 % 29 % 20 %

Skole 6 % 7 % 18 % 14 % 10 %

Statlig ytelse (dagpenger/AAP) 0 % 0 % 0 0 4 %

Arbeidsmarkedstiltak 7 % 5 % 8 % 22 % 14 %

Videreført annet tiltak Arbeidstreningsseksjonen 0 % 2 % 3 % 4 % 4 %
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Jobbverksted 2013 2014 2015 2016 2017

Annet. bl.a flyttet 11 %   4 % 2 % 9 %

Tilbakeført innsøkende instans (NAV) 34 % 22 % 28 % 29 % 30 %

Fremdeles i tiltak 12 % 11 % 5 % 9 % 9 %

Tabell 9.26 Jobbverksted 

Praksisplasser for funksjonshemmede 2 013 2014 2015 2016 2017

Antall personer med PFF - avtale pr 31.12 45 44 42 60 58

Antall henvendelser         19

Søkt VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 0 3 1 0 0

Innvilget VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 14 13 13 13 13

Tabell 9.27 Praksisplasser for funksjonshemmede 

Flyktningseksjonen          

Mo. ak 2013 2014 2015 2016 2017

Vedtak om mottak 115 20 120  370 285

- Derav enslige mindreårige 20 25 20  80 25

Mottak 110 113 136 355 279

- Derav enslige mindreårige 15 18 20 61 25

Antall tildelte kommunale boliger 29 42 41 70 70

Antall personer som har skaffet bolig selv 20 5 28 42 25

Tabell 9.28 Flyktingseksjonen 

Krisesenteret 2013 2014 2015 2016 2017

Kvinnelige beboere 178 138 161 207 153

Mannlige beboere 21 28 28 26 25

Barn 143 72 122 140 126

Overnattingsdøgn kvinnelige beboere 4 532 2 810 3 520 4 350 3 714

Overnattingsdøgn mannlige beboere 400 735 1 603 501 316

Overnattingsdøgn ubesvart kjønn     164    

Overnattingsdøgn barn 3 047 1 672 3 333 3 042 3 367

Dagbrukere 685 539 488 816 1 067
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Samfunnsmedisin

9.2.2 Kultur og byutvikling

Tabell 9.29 Krisesenteret 

Stavanger Legevakt 2013 2014 2015 2016 2017

Konsultasjoner totalt* 41 231 43 934 42 890 42 651 35 201

Sykebesøk 1 607 1 577 1 460 1 600 969

Psykiatrisk sykepleier, antall henvendelser 308 350 380 520 585

Voldtektssaker** 87 80 93 92 156

Legevaktsentral telefonbesvarelser***       89 586 108 629

Kvalitet          

Klagesaker legevakten totalt**** 33 45 64 40 28

Tilsynssaker fra Helsetilsynet**** 7 9 18 2 11

*          

*Nytt journalsystem fra mars 2017          

**Ny måte å føre statistikk på fra 2017          

***Ny måling fra 2016          

**** Registreringene fra 2016 er heftet med stor usikkerhet          

Tabell 9.30 Stavanger legevakt 

Kultur og byutvikling 2013 2014 2015 2016 2017

Journalførte saker INN 13 035 13 433 12 869 10 699 9 380

Journalførte saker UT 11 438 12 213 11 210 8 753 7 691

Journalførte saker INN BYPLAN 1 550 1 631 1 643 962 1 147

Journalførte saker UT BYPLAN 1 042 1 034 1 093 793 833

Tabell 9.31 Kultur og byutvikling 

Byggesak 2013 2014 2015 2016 2017

Antall mottatte byggesaker 2347 2506 2088 1523 2365

Saker behandlet i kommunalstyret 38 57 60 63 47

Tilsyn 305 324 376 288 351
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9.2.3 Bymiljø og utbygging

Renovasjon

Byggesak 2013 2014 2015 2016 2017

Midlertidige brukstillatelser 153 187 211 188 161

Ferdigattester 1222 992 859 881 841

Antall boliger igangsatt 901 725 501 357 447

Antall boliger fullført 1028 899 1149 392 371

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker 36 41 26 31 52.5

Tabell 9.32 Byggesak 

Søknader: Statistikk saksbehandlingstid
1.1.2017-31.12.2017

Antall
forløp (stk)

Gjennomsni�
saksbehandlingstid (dager)   Lovpålagte

tidsfrister (dager)

12 uker med foretak 164 64   84

12 uker uten foretak 104 40   84

3 uker med foretak 315 27   21

3 uker uten foretak 538 26   21

Søknad om dispensasjon 50 73   84

Søknad om endring av tillatelse 97 45   21/84

Søknad om ferdigattest 650 19   21

Søknad om igangsettingstillatelse 245 37   21

Søknad om midlertidig brukstillatelse 95 46   21

Ramme 12 uker 177 63   84

Ramme 3 uker 61 55   84

Klage i byggesak 41 134   84

Tabell 9.33 Saksbehandlingstid byggesaker 2017 

Renovasjon Enhet 2013 2014 2015 2016 2017

Årsverk Antall 7 7 7 7 7

Papir, papp Tonn 7 850 7 346 6 934 6 078 6 125

Glass Tonn 1 165 1 373 1 238 1 159 1 060

Farlig avfall Tonn 508 568 529 531 574
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Stavanger eiendom

Renovasjon Enhet 2013 2014 2015 2016 2017

Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall) Tonn 14 554 13 633 13 594 14 109 11 750

Plast (emballasje) Tonn 659 712 725 658 746

Metaller Tonn 1 750 2 744 1 996 1 885 1 841

Elektrisk/elektronisk (EE-)avfall Tonn 3 064 2 900 2 804 2 350 2 374

Tøy og tekstiler Tonn 1 338 898 934 898 957

Trevirke Tonn 4 941 5 247 5 038 4 947 5 035

Gips Tonn 460 479 478 461 524

Bildekk Tonn 16 3 0 21 7

Grovavfall til materialgjenvinning Tonn   247 255 269 406

Rene masser Tonn       1 414 1 544

Inerte gjenstander og byggevarer Tonn       1 794 1 780

Asfalt Tonn       39 19

Sum gjenvunnet husholdningsavfall Tonn 36 302 36 150 34 525 36 613 34 742

Sum restavfall (forbrenning m/energiutnyttelse) Tonn 20 479 21 400 20 649 19 896 19 654

Sum innsamlet husholdningsavfall Tonn 56 932 57 550 55 174 56 509 54 396

Andel gjenvunnet husholdningsavfall >60 % 64 % 62,8 % 62, 6 % 64,8 % 65,3 %

*            

Tallene gjelder husholdningsavfall inkl. Stavangers andel av
mottatt avfall på IVARs gjenvinningsstasjoner, samt EE-avfall
levert til butikker.

           

Tabell 9.34 Renovasjon 

Stavanger eiendom   2013 2014 2015 2016 2017

Prosjektering bygg            

Ferdigstilte bygg mill. kr 501 702 358 463 661

Ferdigstilte
selvbyggerboliger antall 45 15 19 0 N/A

Anbudsåpninger antall 146 79 50 42 91

Innleverte enkeltanbud antall 541 403 275 194 344

             

Forvaltning av
eiendommer   2013 2 014 2015 2016 2017*
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Adgangskontroll

I 2017 er det kommet 9 nye adgangskontrollanlegg. Til sammen er det tilknyttet 116 nye kortlesere i
2017, der Lervig sykehjem er størst med 80 nye lesere. Det er i 2017 oppgradert
adgangskontrollsystemet til ny versjon og utvidet lisensen med 256 nye lesere.

Totalt er det nå 790 kortlesere og 227 styringer av dører eller alarm på 99 kommunale bygg.

Produksjon av adgangskort

Drift- og energiseksjonen har ansvar for å produsere adgangskort til ansatte, samt tilgangsstyring til
bygg og kortlesere. Det ble i 2017 produsert 3 434 kort.

I tabell nedenfor er det opplistet en fordeling over kort produksjonen til ulike kommunale
avdelinger/virksomheter for 2017. Det er en differanse i tabellen og reelt produserte kort på 1237 kort.
Dette skyldes kort som er bestilt gjennom Teknisk driftsportal, der det i 2017 ikke var på plass
detaljerte rapporteringsmuligheter.

Stavanger eiendom   2013 2014 2015 2016 2017

Skoler Ant / bta. m² 56 /279 936 52 / 271 479 46/249257 46/254921 50/263891

Helsebygg Ant / bta. m² 40 /114 121 41 / 114 121 38/100440 38/100440 44/79996

Boliger Ant / bta. m² 2552 /165880 2565 / 166 725 2577/167445 2586/168000 45/2691

Idrettsbygg Ant / bta. m² 42 /62459 39 / 62 255 33/62935 34/65935 32/65599

Kultur- og fritidsbygg Ant / bta. m² 38 /28 279 38 / 27 102 38/27102 38/27102 38/43687

Barnehager Ant / bta. m² 80 /61 309 78 / 61 386 79/61716 81/64273 77/62164

Kontor- og
foretningsbygg Ant / bta. m² 22 /80 000 21 /69 992 22/73009 21/71000 17/40615

Beredskapsbygg Ant / bta. m² 22 /25 000 22 / 25 000 23/25000 23/25000 22/24000

Andre bygg og
grunneiendommer Ant / bta. m² 181 /15 000 215 / 20 000 220/22000 220/22000 220/22000

Sum Ant / bta. m² 3032 /831 984 3 072 / 793 670 3076/788904 3087/798671 545/604643

*            

*Kulturhus er flyttet
tilbake fra kontor og
foretningsbygg til
kultur og fritidsbygg,
samt bygg som hører
til Stavanger bolig KF
og Stavanger utvikling
KF er tatt ut av denne
raportering for 2017.

           

Tabell 9.35 Stavanger eiendom 

Virksomhet/avdeling Nye
kort Mistet/Defekte Oppgradert SUM

kort  

BMU 10 16 3 29  
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Videoovervåkning – Det ble installert videoovervåkning på Lervåg sykehjem i 2017. Det er i
tillegg montert 2 kamera i sentrum som kommunen skal drifte, men som kun skal brukes
av politiet. Disse kameraene vil politiet kunne ta i bruk i løpet av 2018. Totalt er det nå
videoovervåking på 68 eiendommer.

Innbruddsalarm – Kommunen har ca. 121 innbruddsalarmer. Det er koblet 5 nye anlegg i
2017

Kjøleanlegg – Ved utgangen av 2017 har kommunen 58 kjøleanlegg med serviceavtale.

Park og vei

Virksomhet/avdeling Nye
kort Mistet/Defekte Oppgradert SUM

kort  

KBU 11 13 1 25  

Økonomi 13 16 1 30  

OL 1 225 363 107 1 694  

PO 21 10 3 34  

Politisk sekretariat 5 1 4 10  

Sølvberget KF 57 23 1 81  

SBD KF 24 13 11 48  

Renovasjonen KF 14 27 6 47  

Andre 156 41 1 199  

SUM 1536 523 139 2197  

*          

Kostnadene er beregnet ut fra en materialkost på kr 65 pr.
kort.          

Tabell 9.36 Produksjonen av adgangskort til ulike kommunale avdelinger og virksomheter i 2017. 

Park og vei Enhet 2013 2014 2015 2016 2017

Vedlikeholdsarealer            

Park og idrett, totalt i dekar**   13 817 14 092 13 950 14 223 14 762

Vei, totalt i dekar   2 558 2 558 2 558 2 577 2 577

Vedlikehold av kommunale plasser og veier            

Slaghull lappet stk 1 205 1 212 1 166 1 210 1 292

Nye skilt oppsatt stk 103 128 168 115 170

Gatesluk tømt stk 1 573 1 334 3 291 3 710 3 576

Skilt reparert stk 532 759 663 410 853
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Park og vei Enhet 2013 2014 2015 2016 2017

Sand/slam fra sluk tonn 125 133 566 665 568

Gaterenhold ink sykkelruter tonn 769 1 422 644 661 836

Gatemiljø reparasjoner stk 450 344 1 902 1 045 NA

Kvalitet            

Gatelys kr/km 20 284 20 284 20 284 23 833 23 833

Sluk, tømming kr/stk 550 550 550 754 754

Gaterenhold kr/innb. 80 80 80 53 53

Dekke - reasfaltering (asfaltprogram) m² 45 750 49 560 52 666 54 740 38 772

Service            

Gravemeldinger Antall 608 634 584 586 643

Gemini meldinger behandlet av Park og vei- vei Antall 395 347 1 431 651 785

Gemini meldinger behandlet av NIS Antall 1 484 2 228 2 535 1 541 2 338

Gemini meldinger behandlet av fagavd sykkel Antall     167 195 169

Gemini meldinger behandlet av NIS sykkel Antall         229

             

Parker, friområder, utomhus- og idre�sanlegg            

Sikrede lekeplasser Antall 17 10 7 25 21

Totalrehabiliterte lekeplasser Antall       2 2

Andre nye lekeplasser til vedlikehold Antall 6 6 2 2 4

Nyanlegg turveier (m) Antall 680 697 36 1885 915

Nye nærmiljøanlegg Antall 1 1 1 9 2

Blomster plantet ut i Stavanger Antall 39 000 44 825 39 495 25 900 14107

Botanisk hage, omviste personer Antall 654 732 625 775 651

Stavanger friluftssenter, besøkende personer* Antall 2 692 1238 2889 1491 584

Plantekar og ampler Antall 158 162 158 165 150

*            

*Tallet fra og med 2014 er omviste personer.            

** Park og vei er i ferd med en stor gjennomgang av
anleggsregisteret og dette førte til en nedgang i
totalarealet i 2016

           

             

Type anlegg, område eller utstyr   2013 2014 2015 2016 2017
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Park og vei Enhet 2013 2014 2015 2016 2017

Barnehager Antall 77 78 78 75 79

Skoler Antall 43 43 47 46 45

Alders- og sykehjem, bofellesskap Antall 77 77 77 77 81

Idrettsparker Antall 11 11 11 11 11

Fotballbaner gress større enn 45x 90 Antall 3 3 3 2 2

Fotballbaner grus 60 x 100 Antall 11 9 9 4 4

Fotballbaner grus 45 x 90 eller mindre Antall 10 12 12 14 14

Fotballbaner kunstgress 45 x 90 Antall 23 24 24 25 25

Fotballbaner kunstgressbaner mindre enn 45 x 90 Antall   7 7 7 7

Naturvernområder Antall 9 9 9 9 8

Ballbinger Antall 20 20 35 35 35

Skateanlegg* Antall       12 13

Balløkker** Antall 140 140 122 136 200

Sandvolley-baner Antall 20 18 23 23 25

Idrettsutstyr Antall 421 1 034 1 205 1 254 1 372

Lekeplass-utstyr Antall 1 785 2 568 2 519 2 535 1 748

Lekeplasser Antall 265 268 269 269 283

Busker og blomsterfelt Mengde-dekar NA 361 361 354 373

Gras bakke, slått 1 gang/år gras fjernet Mengde-dekar 356 387 390 496 613

Grasbakke slått 2 ganger/år, gras ikke fjernet Mengde-dekar 582 706 595 772 1 116

Grasbakke, utleid og beitet Mengde-dekar 896 914 875 792 734

Plen Mengde-dekar 1 310 1 296 1 443 1 291 1 201

Skogsdekket mark Mengde-dekar 6 748 7 464 6 584 6 141 6 570

Sandbasseng/ sandkasser Mengde-dekar 83 78 84 95 84

Anlegg og områder totalt Antall 1 427 1 486 1 488 1 746 1 904

*            

*Ny enhet fra 2016, tidligere målinger er antall
skateramper            

**Ny måte å registere balløkker på fra 2017            

Tabell 9.37 Park og vei 

Måling , sykkel og gående 2017
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Idre�

Måling , sykkel og gående 2017

Forus Vest syklende 133 722

Randabergveien syklende 209 600

Tjensvollkysset syklende 255 795

Sørmarka syklende 262 194

Stokkavatnet gående 187 549

Mosvatnet gående 445 544

Godalen gående 112 212

Tabell 9.38 Syklister og gående 

Idre� 2013 2014 2015 2016 2017

Besøk idre�shaller og anlegg          

Gautesete idrettshall 96 654 97 452 98 202 98 487 97 654

Hetlandshallen 222 630 223 346 223 974 222 439 224 111

Hundvåghallen A 122 002 121 628 121 606 121 047 120 931

Hundvåghallen B nye 104 580 103 980 104 109 105 236 104 344

Kvernevikhallen 114 655 115 008 115 206 114 782 113 664

Stavanger idrettshall 237 122 236 994 237 491 237 864 238 145

Stavanger svømmehall 118 720 117 892 130 536 143 039 0

Hundvåg svømmehall       4 967 7 760

Kvernevik svømmehall       2 151 7 555

Stavanger svømmestadion Gamlingen 80 505 90 104 48 785 0 120 000

Stavanger turnhall 132 001 133 847 134 658 134 498 132 889

Tastahallen 46 122 0 32 876 36 505 34 667

Tastavarden fjellhall 62 344 60 123 61 209 61 009 62 260

Tastarustå idrettshall 141 012 140 503 142 877 141 956 141 765

Storhaug idrettshall 101 322 100 812 101 436 101 658 102 778

Sum 1 579 669 1 541 689 1 552 965 1 525 638 1 508 523

           

Tilskudd          

Driftstilskudd til idrettslag, kr 6 336 000 6 575 000 6 875 000 6 875 000 6 875 000
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Vann og avløp

Idre� 2013 2014 2015 2016 2017

Medlemmer i idrettsorganisasjoner til og med 19 år, kr 20 663 20 689 34 481 21 838 24 721

Tilskudd i kroner per medlem tom. 19 år, kr 180 180 164 164 164

Tabell 9.39 Idrett 

Vann og avløp Enhet Mål 2016 2013 2014 2015 2016 2017

Antall årsverk pr 31.12 53 44 49 52 50 52

Vannledning-lengde km   647 654 657 659 660

Spillvannsledning-lengde km   334 336 341 342 354

Fellesavløpsledning-lengde km   253 254 250 251 252

Avløpspumpestasjoner antall   102 103 104 106 107

Regnværsoverløp antall   30 30 30 31 31

Kunde/service              

Pålegg om utbedring av private anlegg antall   83 55 14 11 16

Vannmålere i drift antall   3 217 3 172 3 187 3 230 3 260

Utskifting av vannmåler antall 320 334 200 383 233 333

Antall slamavskillere i drift, totalt antall   1 890 1 888 1 828 1 747 1 670

Antall slamavskillere med private utslipp antall       720 719 664

Tilsyn, jf Plan- og Bygningsloven antall 6 5 0 11 0 5

Vaktutrykninger inkl. stasjonsdrift antall   768 816 769 723 792

Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak) antall <90 83 104 87 65 71

Brukerundersøkelse vann - helhet Score 1-6 5 5 ia. 5 i.a. 5

Brukerundersøkelse avløp - helhet Score 1-6 5 5 ia. 5 i.a. 5

Produksjon - vann            

Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost) kr/ innb   759 782 731 812 806

Driftsutgift pr innbygger- overføring IVAR kr/ innb   296 316 297 320 318

Vannkjøp IVAR - mengde mill/m³ 18 19 19 18 18 17

Døgnforbruk pr. innbygger l/døgn   391 396 371 371 352

Fornyelse vannl. (inv. og drift) m   3 511 4 259 4 311 5 354 3 694

Fornyelsestakt (san./tot.) 0/00 10 5 7 7 8 6

Vannledningsbrudd hovedledninger antall <65 59 55 60 99 66
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9.2.4 Personal og organisasjon

Vann og avløp Enhet Mål 2016 2013 2014 2015 2016 2017

Spyling vannledninger inkl. nyanlegg ved rep. m 23 000 12 300 32 300 27 300 21 512 25 300

Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli)   God god god god god god

Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge)   God god god god god god

Antall vannmålere i drift på off. nett antall   x 65 67 72 81

Antall utbedrede stikkledninger i offentlig vei antall   50 46 55 51 36

Produksjon - avløp              

Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost) kr/ innb.   1 269 1 289 1 370 1 391 1 632

Driftsutgift pr innbygger- overføring IVAR kr/ innb   549 542 636 603 841

Avløpsmengde levert IVAR mill./m3 29 29 24 27 24 32

Fornyelse avløpsl. (inv. og drift) m   3 260 3 925 4 558 5 827 4 950

Fornyelsestakt (saneringer / total) 0/00 10 6 7 8 10 8

Spylte avløpsledninger m 30 000 30 000 36 000 36 100 32 700 42 050

Rørinspeksjon m 30 000 38 800 31 000 40 800 32 200 36 330

Strømforbruk pumpestasjoner 1000 kr   17 18 20 21 23

Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvar antall   6 8 7 5 4

Avløpsstopp off. ledningsnett antall <30 46 30 53 44 32

Overløpsmengde (beregnet andel forurensing) % 5 x 4 5 3 3

Antall avløpsstasjoner oppgradert antall 4 x x 3 9 4

Antall Utbedrede stikkledninger i off. vei antall   45 36 54 45 38

Tabell 9.40 Vann og avløp 

Personal og organisasjon 2013 2014 2015 2016 2017

Kommunenivå          

Ansa�e inkl. foretakene          

Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene 9 530 9498 9694** 9927 9962

Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene 7 760 7773 7889** 8142 8183

Ansa�e ekskludert foretakene          

Antall ansatte pr. 31.12 eksklusiv foretakene 8 948 8930 9092** 9324 9374

Antall årsverk pr. 31.12 eksklusiv foretakene 7 259 7284 7389** 7615 7738

Andel kvinnelige ansatte 81,1 % 81 % 81 % 80 % 81 %
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Ny hovedmodell har medført omorganiseringer og opprettelse av nye tjenesteområder. De fleste
endringene trådte ikke i kraft før 1. januar 2018. Den gamle organisasjonsmodellen ligger derfor til
grunn for årsrapporten for 2017. Den eneste endringen som er tatt med her er Innbygger- og
samfunnskontakt, som ble opprettet som nytt tjenesteområde fra og med 1. november 2017. Næring,
Kommunikasjon, Smartby, Politisk sekretariat, Servicetorget og Kultur inngår i det nye området som
består av totalt 56 årsverk.

Oppvekst og levekår har hatt en netto økning på 76 årsverk sammenlignet med 31. desember 2016.
Dette utgjør en prosentvis økning på 1,1 prosent.

I november 2016 ble det innført ansettelsesstopp for faste stillinger i barnehagene. Dette skyldtes
planlagt neddimensjonering av antall barnehageplasser. I 2017 var det ved årets slutt 33,8 færre
årsverk i barnehagene. I samme tidsperiode har Ressurssenter styrket barnehagetilbud økt.

Grunnskolen har en økning på 5 %. Satsing på ekstra lærertetthet på 1.-4. trinn har tilført skolene ca.
40 nye årsverk, den øvrige økningen omhandler flere barn i skole-fritidsordningen, enkeltstillinger og
ulike typer vikariater

EMbo, hjemmebaserte tjenester og kommunale barnehager har størst nedgang, ressurssenter styrket
barnehagetilbud, og helsestasjon og skolehelsetjeneste står for den største økningen.

Virksomheten EMbo tar imot og gir omsorgstilbud til enslige mindreårige flyktninger i alderen 14-18
år. I 2017 kom det færre mindreårige flyktninger enn antatt, og lavere etterspørsel har ført til at antall
årsverk i virksomhetene er redusert med 17,6 årsverk (16 %).

Hjemmebaserte tjenestene har i løpet av 2017 hatt en reduksjon på 28,8 årsverk (5,1 %). Dette skyldes
blant annet tilpasning til gjeldende driftsrammer og reduksjon i bestilte tjenester.

Personal og organisasjon 2013 2014 2015 2016 2017

Sykefravær 6.9 % 7,2 % 7,7 % 7,6 % 8,2 %

Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Kommunal
landspensjonskasse (KLP) 65,8 år 64,9 år 65,1 år 64,8 år 65 år

Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Statens pensjonskasse
(SPK) 65,7 år 65,6 år 66,3 år 63,2 år 63,9 år

Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år) 68 %* 69,5 71,5 65,3 74,0

Antall AFP per 31.12. 231 255 259 305*** 322

*          

* Ny senioravtale fra 1. mars 2013. Endringene i avtalen gjelder for den
enkelte ansatte når ny avtale skal inngås. Det vil derfor være både
gammel og ny ordning i en overgangsperiode frem til 1. mars 2014.
Tallene er av den grunn ikke helt sammenlignbare.

         

**Nytt av 2015 er at lærlingene og hovedtillitsvalgte er inkludert i
oversikten over antall ansatte. Dette utgjør 139 ansatte, 135 årsverk.          

*** Tallene fra 2016 er usikre          

Tabell 9.41 Personal og organisasjon 

238



Tjeneste-/virksomhetsområde Årsverk
31.12.2016

Årsverk
31.12.2017

Endring
i

årsverk 
2016-
2017

Endring i
prosent 
-poeng

2016-
2017

Stavanger kommune samlet 7 615 7 738 122,9 1,6

Rådmann med staber* 33 12 -21,2 -64,2

Økonomi 168 176 7,6 4,5

Personal og organisasjon* 103 87 -16,2 -15,7

Bymiljø og utbygging 210 212 2,0 1,0

Kultur og byutvikling* 100 89 -11,1 -11,1

Innbygger- og samfunnskontakt ** 56 56,3  

Annet (lærlinger utgjør 142 årsverk i 2016 og 170 i 2017) 161 189 28,5 17,7

Oppvekst og levekår 6 841 6 917 76,0 1,1

Kommunale barnehager*** 1 249 1 215 -33,8 -2,7

Ressurssenter styrket barnehagetilbud 148 167 19,0 12,9

Grunnskoler 1 939 2 036 96,6 5,0

Oppvekst bydekkende**** 375 382 7,1 1,9

Barnevern 131 139 7,9 6,0

EMBO 110 92 -17,6 -16,0

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 89 98 8,8 9,9

Ungdom og fritid 88 95 6,9 7,8

Bofellesskap 569 581 12,5 2,2

Hjemmebaserte tjenester 567 538 -28,8 -5,1

Sykehjem 651 642 -8,9 -1,4

Levekår bydekkende 554 573 19,2 3,5

Helse- og sosialkontor 106 108 2,2 2,0

NAV kontor 100 100 0,3 0,3

Legetjeneste og akuttjeneste 70 69 -1,3 -1,9

Oppvekst og levekårsservice***** 17 -17,0  

Stab OPL 78 81 3,0 3,8

*        

* Næring, Smartby, Politisk sekretariat, Kommunikasjon, Kultur og
Servicetorg er organisert i Innbygger- og samfunnskontakt.        

**Innbygger- og samfunnskontakt ble opprettet 1.11.2017.         
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Heltid/deltid

Stavanger kommune arbeider for en heltidskultur og har som mål at 80 prosent av de ansatte skal ha
80 prosent stilling eller mer. I 2017 har 72 prosent av alle ansatte en stillingsstørrelse på 80 prosent
eller mer. Dette er 1 prosent økning sammenlignet med 2016. Det er en større andel menn enn
kvinner som har 100 prosent stilling. I 2017 gjelder det for 66 prosent av mennene og 60 prosent av
kvinnene. Blant kvinner er det en økning på 3 prosent sammenlignet med 2016 Figur 9.2 viser
fordelingen av stillingsprosent for kvinner og menn, og for kommunen samlet.

Ser vi på tjeneste- og stab/støtte områdene så oppfyller skole-, barnehage-, og stab/støtte-områdene
målkravet.  I tjenesteområde Barn og unge har 73 prosent av ansatte 80% stilling eller mer. Innenfor
levekår (Helse og velferd) er det 54,4 prosent. I turnusvirksomhetene er det flere som går i delte
stillinger. I tillegg er det også fast ansatte som kun går i helge-stillinger. Helge-stillinger er små
stillingsbrøker som brukes i turnusordninger. Stillingene er som regel besatt av studenter, eks
sykepleier-/vernepleier/andre studenter.

Tjeneste-/virksomhetsområde Årsverk
31.12.2016

Årsverk
31.12.2017

Endring
i

årsverk 
2016-
2017

Endring i
prosent 
-poeng

2016-
2017

***Kommunale barnehager inkluderer ikke Ressurssenteret eller
innføringsbarnehagen på Johannes Læringssenter.        

****Inkludert Johannes Læringssenter, Praktisk-Pedagogisk tjeneste
og Kulturskolen.        

***** Oppvekst og levekårsservice ble avviklet i 2017 og fordelt på
Kemneren, Servicetorget og stabene i Oppvekst og levekår        

Tabell 9.42 Årsverk 

0,1 - 39,9% 40 - 79,9% 80 - 99,9% 100%

Kvinner

Menn

Totalt

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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Figur 9.2 Fordeling av stillingsstørrelse 2017

I 2017 hadde Stavanger kommune 80 prosent kvinnelige ansatte. Dette er på samme nivå som i 2016.
Størst andel kvinner er det blant lærlingene og i tjenesteområdet oppvekst og levekår (helse og
velferd, oppvekst og utdanning). Virksomhetsområdet barnehage skiller seg ut med høyest andel
kvinner, men andel menn har økt med 1 prosent sammenlignet med 2016. Andel menn i helse er
uforandret sammenlignet med 2016, bortsett fra på sykehjem der andelen er sunket med 1 prosent.
Tabell 9.43 viser fordelingen per tjeneste- og virksomhetsområde i 2017 sammen med endring i andel
menn i 2016.

Fordeling av kvinner og menn og stillingsgrupper

Tabell 9.44 viser at det er en økning i andelen menn i fagarbeiderstillinger (gruppe 2), mellomleder
(gruppe 5) og lærlinger/studenter (gruppe 9).

Tjeneste-/virksomhetsområde 2017 Andel kvinner % Andel menn % Endring i andel 
menn 2016-2017

Totalsum Stavanger kommune 80 20 0

Personal og organisasjon 67 33 5

Økonomi 61 39 -2

Bymiljø og utbygging 35 65 0

Kultur og byutvikling 57 43 -3

Innbygger- og samfunnskontakt* 79 21  

Lærlinger 84 16 1

Oppvekst og levekår 82 18 0

Utvalgte virksomhetsområder      

Barnehage 94 6 1

Grunnskole 76 24 0

Barn og unge 77 23 1

Bofellesskap 73 27 0

Hjemmebaserte tjenester 89 11 0

Levekår bydekkende 72 28 0

Sykehjem 88 12 -1

*      

* Ikke tall i 2017      

Tabell 9.43 Fordeling av kvinner og menn per tjeneste- og virksomhetsområde per 2017 
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Gjennomsni�lig lønn fordelt på kvinner og menn og stillingsgrupper

Tabell 9.45 viser at kvinner har høyere lønn enn menn i stillinger uten særskilt krav om utdanning og i
fagarbeiderstillinger. Kvinners lønn utgjør minst av menns lønn i gruppe 6 (direktør, fagsjef,
virksomhetsleder) og gruppe 7 (akademikerne). Kvinners lønn har økt med 1-2 prosentpoeng i gruppe
4, 5, 6 og 7.

Lønnsforhold, tjeneste- og virksomhetsområde

  Stillingsgrupper 2017 (LDO inndeling) Andel
kvinner %

Andel menn
%

Endringer i
andel 

menn 2016-
2017

1 Stillinger uten særskilt krav om utdanning 74 26 0

2 Fagarbeiderstillinger 84 16 1

3 Stillinger med krav om høyskoleutdanning 83 17 0

4 Stillinger med krav om høyskole utdanning med ytterligere
spesialutdanning 81 19 0

5 Mellomleder 74 26 1

6 Direktør, fagsjef, virksomhetsleder 75 25 0

7 Akademikere 66 34 -1

9 Lærling/Student 81 20 2

Tabell 9.44 Fordeling av kvinner og menn og stillingsgrupper 

Nr Stillingsgrupper 2017 (LDO inndeling) Gjennomsni�s 
lønn kvinner

Gjennomsni�s 
lønn menn

Kvinners
lønn i % 

av
menns

lønn
2017

Endring
fra 

2016-
-2017

1 Stillinger uten særskilt krav om utdanning kr 380 768 kr 367 113 104 -1

2 Fagarbeiderstillinger kr 448 625 kr 443 110 101 0

3 Stillinger med krav om høyskoleutdanning kr 510 993 kr 531 516 96 0

4 Stillinger med krav om høyskole utdanning med
ytterligere spesialutdanning kr 571 704 kr 581 327 98 1

5 Mellomleder kr 639 599 kr 660 984 97 2

6 Direktør, fagsjef, virksomhetsleder kr 799 852 kr 884 202 90 1

7 Akademikere kr 684 920 kr 769 324 89 2

9 Lærling/Student kr 330 060 kr 329 539 100 -1

Tabell 9.45 Gjennomsnittlig lønn fordelt på kvinner og menn og stillingsgrupper 
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Tallene i tabell 9.46 skiller ikke mellom de ulike kapittelområdene i kommunens lønns- og
stillingsoversikt, men ser tjeneste- og virksomhetsområdet under ett. Tallene viser at kvinners lønn i
prosent av menns lønn er minst i personal og organisasjon med 91 prosent. Men det har vært en
positiv utvikling sammenlignet med 2016 da denne var på 86 prosent. Hos bymiljø og utbygging er
kvinners lønn i prosent av menns lønn 116 prosent, og denne forskjellen har økt med 4 prosentpoeng
fra 2016. Kultur og byutvikling har og hatt en endring fra 2016, hvor kvinners lønn i prosent av menns
lønn har økt med 5 prosentpoeng og er nå på 105 prosent.

Innenfor oppvekst og levekår er det størst lønnsforskjeller i barnehagene, hos hjemmebaserte
tjenester, bofellesskap og levekår bydekkende. I disse virksomhetsområdene er det overvekt av
kvinner, både i lederstillinger og andre stillinger, og dette kan være med på å forklare
lønnsforskjellene her.

Seniorordningen og avgangsalder

For å motivere og tilrettelegge for at ansatte kan stå lengst mulig i arbeid, har Stavanger kommune
siden 2004 hatt en særskilt ordning for fast ansatte i mer enn 50 prosent stilling, som ikke tar ut

Gjennomsni� av årslønnstrinn Gj.sni� lønn 
kvinner

Gj.sni� lønn 
menn

Kvinners lønn 
i % av menns 

lønn 2017

Endring fra  
2016-2017

Totalsum Stavanger kommune kr 499 563 kr 521 893 96 1

Personal og organisasjon kr 573 848 kr 633 879 91 4

Økonomi kr 541 375 kr 558 817 97 1

Bymiljø og utbygging kr 674 184 kr 580 320 116 4

Kultur og byutvikling kr 656 811 kr 623 503 105 5

Innbygger- og samfunnskontakt* kr 546 313 kr 600 275 91  

Oppvekst og levekår kr 488 667 kr 506 888 96 0

Utvalgte virksomhetsområder       0

Barnehage kr 455 185 kr 401 239 113 0

Grunnskole kr 559 847 kr 550 924 102 1

Barn og unge kr 517 836 kr 525 752 98 -2

Bofellesskap kr 416 332 kr 394 497 106 -1

Hjemmebaserte tjenester kr 433 910 kr 395 448 110 2

Levekår bydekkende kr 465 070 kr 440 466 106 1

Sykehjem kr 443 842 kr 427 210 104 -2

*        

*Har ikke tall fra 2016         

Tabell 9.46 Lønnsforhold, tjeneste og virksomhetsområde 
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delvis AFP og som er i alder 62-66 år. Senioravtalen omfatter ikke undervisningspersonell i skolene da
de har sin egen statlige seniorordning med redusert undervisningsplikt.

Per 31. desember 2017 var det 529 ansatte i Stavanger kommune i aldersgruppen 62-66 år, fordelt på
422 kvinner og 107 menn. Dette utgjør ved årsskiftet 5,6 prosent av det totale antall ansatte på 9374
personer. I 2016 var det 5,4 prosent ansatte i alderen mellom 62-66 år. Det er altså flere eldre
arbeidstakere i Stavanger kommune i 2017 enn i 2016.

I 2017 hadde vi 337 ansatte i målgruppen for senioravtale, hvorav 262 kvinner og 75 menn.

Antall seniorer som har mulighet til å inngå senioravtale og som skriver avtale med arbeidsgiver
varierer noe fra år til år, men historisk sett er gjennomsnittet 73 %. I 2017 inngikk 74 % av ansatte,
som har mulighet til å skrive avtale, senioravtale og fikk dermed inntil 10 ekstra fridager eller
tilrettelagt arbeid på arbeidsplassen.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) opplyser at gjennomsnittlig
fratredelsesalder for ansatte som slutter for å bli AFP- eller alderspensjonister er relativt stabilt de to
siste årene, men at gjennomsnittsalderen kan variere avhenger i hvor mange personer som går av
med pensjon pr. år.

KLP

Tall fra KLP viser at fratredelsesalderen for sykepleiere med særaldersgrense på 65 år har en økning
fra 63,1 år i 2016 til 64 år i 2017.

Gjennomsnitts fratredelsesalder for alle ansatte med medlemskap i KLP har en økning fra 64,8 år i
2016 til 65,0 år i 2017.

SPK

Tall fra SPK viser at fratredelsesalderen for undervisningspersonell som slutter med AFP har økt fra
63.4 år i 2016 til 63.9 år i 2017.

Undervisningspersonell som slutter med alderspensjon har økt fra 67,1 år i 2016 til 67,9 år i 2017

Tallene viser en positiv trend spesielt med tanke på at kommunen trenger flere sykepleiere og lærere.

Servicetorget /Innbyggerservice fra okt 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Sentralbord, tlf. 51507090, antall oppringinger 126 261 109 885 96 365 84 480 62 516

Svarprosent sentralbordet 88 % 82 % 84 % 89 % 86 %

Brukte digitaleløsninger (E-skjema)       2 175 2 977

Elektroniske henvendelser; servicetorg@stavanger.kommune.no 12 495 12 260 11 707 10 256 9 864

Henvendelser via ”Innsyn” etter offentleglova* 1 030 943 2 350 *550 2 908

Situasjonskart og nabolister ** 1 638 1 465 1 329 **457 274

Besvarte Facebookspørsmål 16 34 102 262 365

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 236 255 188 244 228
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9.2.5 Kommunikasjon

9.2.6 Fa�igdom

Servicetorget /Innbyggerservice fra okt 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Gebyrberegning av regulerings- og delesaker 139 111 117 113 118

Geminimelding behandlet av Servicetorget 1 359 ** 736 818 762 1 015

Varsle om feil - VOF, ofte med hjelp fra Servicetorget 3 192 4 346 5 146 6 293 7 435

Salg av kart o.a. for KBU - eks. salg med faktura 8 378 5 580 5 588 3 145 1 590

Salg av bioposer 39 774 42 133 36 862 43 120 36 432

Salg av søppelsekker 85 376 42 133 72 894 74 693 70 399

Salg av salgsplasser/standplasser utenom Torget 153 435 115 059 134 031 126 300 124 225

*          

* Det har vært utfordringer med Innsyn i modulen til Public 360          

** Ny automatisk kartbestillingsmodul har redusert bestillingen av
situasjonskart via postmotak.servcetorget@stavanger.kommune.no,
og arbeidet.

         

*** Internregisteringen på Gemini var ute av drift i flere måneder i
2014, noe som økte bruken av VOF          

Tabell 9.47 Servicetorget 

Kommunikasjon, digitale flater 2013 2014 2015 2016 2017

stavanger.kommune.no, unike besøk 571 511 339 213 680 288 507 618 ikke regist.

stavangerkommune.no - sidevisninger 3 477 502 3 593 635 4 107 144 3 497 339 3 894 076

Facebook antall likere 3 897 6 395 9 000 13 304 15 627

Twitter, antall følgere 1 436 1 960 2 562 3 019 3 317

Instagram   320 1 325 2 627 3 486

Antall visninger på You Tube       65 377 30 591

Antall følgere på Linkedin         4 255

Tabell 9.48 Kommunikasjon 
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Fattigdom

Selve fattigdomsbegrepet er noe uklart. Ofte er det lavinntekt eller inntektsfattigdom som benyttes
når omfanget av fattigdom diskuteres. 
Fattigdom har også andre dimensjoner enn bare inntekt. Noen kan ha inntekt over
fattigdomsgrensen men likevel ha dårlig råd. Det finnes også familier som lever et godt liv og har
gode levekår tross lave inntekter.

I likhet med andre vestlige land opererer ikke Norge med en offisiell fattigdomsgrense.  I
regjeringens plan mot fattigdom legges denne definisjon av fattigdom til grunn:

Med fattigdom forstås at personer har så lav inntekt, eventuelt i kombinasjon med høye nødvendige
utgifter i forbindelse med sykdom, funksjonshemning mv., at de over lengre tid ikke får dekket
grunnleggende velferdsbehov.

Det mest vanlige er å sette fattigdomsgrensen ved en gitt andel av medianinntekten.
Medianinntekten er den inntekten som deler befolkningen i to, slik at halvparten tjener over
medianinntekten og halvparten tjener under medianinntekten. 
En slik metode for å sette fattigdomsgrensen viser naturligvis relativ fattigdom. Det er ikke vanlig å
benytte grenser for absolutt fattigdom i høyinntektsland.

OECD definerer fattigdomsgrensen ved 50 prosent av medianinntekten, mens EU definerer
fattigdomsgrensen som 60 prosent av medianinntekten. OECD og EU vekter i tillegg
hustandsmedlemmene ulikt i sine utregningsmetoder. 
I sum gir EUs metode høyere fattigdomsgrense enn OECDs metode.

Fordelingsutvalget (NOU 2009:10) har valgt å legge hovedvekten på EUs lavinntektsmål. Ved å velge
det mest sjenerøse målet har utvalget ønsket å være på den sikre siden i den forstand at
beskrivelsen omfatter grupper som kan hevdes å ligge i grenselandet for lavinntekt. Utvalget tar
ikke stilling til om ett lavinntektsmål gir et mer treffende bilde enn et annet i levekårsmessig
betydning.

Personer under 18 i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike
avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel.

  2012   2013   2014   2015   2016

  EU 60 % OECD 50 % EU 60 % OECD 50 % EU 60 % OECD 50 % EU 60 % OECD 50 % EU 60 %

Fredrikstad 14.2 9.9 14.9 10.1 16.4 11.8 16.8 12.6 17.6

Bærum 6.8 4.9 7 5 7.1 5.3 7.2 5.1 7.9

Oslo
kommune 17.1 12.8 18 13.5 18.4 13.8 18.4 13.8 18.4

Drammen 16.8 12.1 17.8 12.7 19.7 14.8 19.4 14.6 19.4

Kristiansand 10.9 7.1 12.5 8.6 12.6 8.7 13.4 9.3 14

Sandnes 6.5 4.4 6.6 4.5 7.5 5.4 8.5 5.6 9.4

Stavanger 6.9 4.8 7.5 5.2 8.1 5.7 9.3 6.6 10.2

Bergen 9.3 6.2 10.2 7 10.5 7.2 10.9 7.5 10.8

Trondheim 7.8 4.9 8.3 5.4 8.5 5.5 8.6 5.7 9

Tromsø 7 4.4 7.3 4.4 7.7 4.5 7.7 4.6 7.5
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Personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander
til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel

9.3 Planer

Tabell 9.49 

Tabell 9.50 

  2012   2013   2014   2015   2016

  EU 60 % OECD 50 % EU 60 % OECD 50 % EU 60 % OECD 50 % EU 60 % OECD 50 % EU 60 %

Fredrikstad 12 5.9 12.4 5.8 12.9 6.6 13 6.8 13.3

Bærum 7.8 4.8 8 4.9 8.2 5.1 8.1 4.8 8.4

Oslo
kommune 14.9 8.9 15.5 9.2 15.8 9.4 15.7 9.4 15.6

Drammen 15 7.1 13.9 7.5 15 8.4 14.7 8.4 14.6

Kristiansand 10.9 5.1 11.5 5.8 11.8 6 12.2 6.2 12.7

Sandnes 7.1 3.7 7.1 3.6 7.6 4 8.3 4.2 8.9

Stavanger 8.3 4.3 8.4 4.4 8.6 4.7 9.5 5.2 10.2

Bergen 10.2 5.1 10.5 5.5 10.5 5.4 10.8 5.5 10.7

Trondheim 10.1 4.8 10.2 5 10.2 4.8 10.2 4.9 10.3

Tromsø 9.2 4.4 9 4.3 9.3 4.5 9.2 4.5 8.9

Planliste Vedta� Plan-/revisjons 
-behov Plantype

Overordnet planbehov      

Kommunal planstrategi for Stavanger 2016-2020 2017    

Kommuneplan 2014-2029 2015   Kommuneplan

Langsiktig drifts- og investeringsplan 2019 - 2035 Ny   Utredning

Handlings- og økonomiplan 2018-2021 2017    

Befolkningsframskrivning i samarbeid med Sandnes, Sola,
Randaberg, Rennesøy og Finnøy. Framtidsbilder utarbeides som en
del av grunnlaget for framskrivningene.

    Utredning

Boliganalyse i samarbeid med kommunene Sandnes, Sola,
Randaberg, Rennesøy og Finnøy. Ny   Utredning

En god by å bo i Utbyggingsplan 2011-2015 2011 Ja Temaplan
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Planliste Vedta� Plan-/revisjons
-behov Plantype

Beredskap og samfunnssikkerhet Ny Temaplan

Kommunen som handlekra�ig organisasjon

Strategisk kompetansestyring 2014-2026 2014 Ja Strategi

Overordnet plan for kommunens FoU-arbeid (forsknings-,
innovasjons- og utviklingsarbeid. 2016 Ny Strategi

IKT-strategi 2014-2017 2015 Ja Strategi

Arbeidsgiverstrategi 2013-2025 2013 Ja Strategi

Strategi for likestilling og mangfold 2013-2020 2013 Strategi

Digitaliseringsstrategi 2014 - 2029 2015 Strategi

Kommunikasjonsstrategi 2009 Ja Strategi

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2014-2017 2014 Ja Strategi

Finansreglement for Stavanger kommune 2012 Ja

Plan for etikk og forebygging av misligheter og korrupsjon 2014 Temaplan

Omstilling, sysselse�ing, befolkningsutvikling og boligtilbud

Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen 2018-2025 2017 Temaplan

Veikart for smartbyen Stavanger 2016 Strategi

Strategi for internasjonalisering Ny Strategi

Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen 2016 Utføres som del
av kommuneplan

Klimarobust og a�raktiv by

Kommunedelplan for klima og miljø 2010-2025 2010 Ja Handlingsplan

Byutviklingsstrategien gjøres mer handlingsrettet.
Transportkonsekvenser ved gorgrafisk balanse/ubalanse mellom
antall arbeidsplasser og antall boliger.

Ny
Utredning utføres
som del av
kommuneplan

Risiko- og sårbarhetsanalyse om klimaendringer som følge av at
togradersmålet ikke nås. Ny Utredning

Kommunedelplan Grønn plan Ny
/2009 Kommunedelplan

Klimatilpasningsstrategier Ny Strategi

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 2010 Ja

Plan for krisehåndtering Ny Temaplan

Kommunedelplan for kunst og kultur 2009 Ja Kommunedelplan

Utvikling av flerkulturell by som fremmer inkludering Ny Utføres som del
av kommuneplan

248



Planliste Vedta� Plan-/revisjons
-behov Plantype

Interkommunal kommunedelplan for Forus Ny Interkommunal
kommunedelplan

Kommunedelplan for Sentrum Ny Kommunedelplan

Temaplan for landbruk Ny Kommunedelplan
eller temaplan

Framtidig disponering av Stavanger Universitetssykehus sitt område
på Våland Ny

Utredning som
del av
kommuneplan

Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 2011-2015 2012 Ja Strategi

Velferd og folkehelse

Barnehagebruksplan 2018-2022 2017 Temaplan

Skolestrukturplan 2015-2020 2015 Ja Temaplan

Barn - og unges oppvekstvilkår Ny Temaplan

IKT-strategi for Stavangerskolen 2013-2020 2013 Temaplan

Pedagogisk IKT-strategi for barnehager 2016-2019 2016 Temaplan

God, bedre, best Kvalitetsplan for skole 2016-2020 2016 Temaplan

Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2016-2020 2015 Temaplan

Stadig bedre Kvalitetsplan for barnehage 2016-2019 2016 Temaplan

Plan for overgang mellom barnehage og skole/SFO 2017 Temaplan

Strategiplan folkehelse 2013-2029, årlig folkehelsemelding. 2014 Ja Temaplan

Omsorgsbygg 2030 Ny Temaplan

Helhetlig plan for helse- sosial- og omsorgstjenester Ny Temaplan

Boligsosialhandlingsplan 2010-2015 2010 Ja Temaplan

Plan for psykisk helsearbeid i Stavanger kommune 2011-2015 2011 Ja Temaplan

Sammen om veien videre Ruspolitisk handlingsplan for Stavanger
2011-2015 2011 Ja Temaplan

Vi vil delta! Demensplan for Stavanger kommune 2017-2020 2017 Temaplan

Plan for helse- og omsorgstjenester til personer med
utviklingshemming i Stavanger kommune 2015 – 2018 2015 Temaplan

Selvstendig, trygg og aktiv Strategi for implementering av
velferdsteknologi 2014-2017 2014 Temaplan

Kompetansebehov innen helse- og omsorgstjenestene Ny Utredning

Plan for å beholde og rekruttere sykepleiere Ny Utredning

Sunn mat i Stavanger Strategiplan for kosthold og ernæring for barn
og unge 2014 Temaplan
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Planliste Vedta� Plan-/revisjons
-behov 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 Inkludering av barn som lever i familier med
lavinntekt i Stavanger 2015-2018 2015 Temaplan

Plan for Stavanger legevakt 2011 Ja Temaplan

Plan for legetjenesten 2011 Ja Temaplan

Pandemiplan 2017 Temaplan

Smittevernplan 2017 Temaplan

Utviklingen knyttet til et sammenhengende, sentrumsnært område
med levekårsutfordringer Ny

Utredning som
del av
kommuneplan

Bedre oversikt over innbyggernes helsetilstand 2017
Utredning som
del av
kommuneplan

NAV og sosialhjelpanalyse Ny Analyse og
handlingsplan

Kvalitetsplan for barnevernet Ny Temaplan

I tillegg �elder også følgende planer

Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 2014 Kommunedelplan

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 2011 Kommunedelplan

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og naturopplevelser
2010-2022 2009 Kommunedelplan

Kommunedelplan for småbåthavner i Stavanger 2007 – 2017 2008 Kommunedelplan

Etisk standard for ansatte og folkevalgte 2014 Temaplan

Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby 2014 Strategi

Melding om Universitetsbyen Stavanger 2014 Ja Temaplan

Fagplan idrett 2014-2029 2014 Temaplan

Vedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse og aktuelle
uteområder 2013 Temaplan

Kulturarenaplan 2013-2025 2012 Temaplan

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 2012 Temaplan

Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole/SFO og
ungdomsskole 2011 Temaplan
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Planliste Vedta� Plan-/revisjons
-behov Plantype

Omsorg 2025 2011 Temaplan

Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2015-2018 2015 Temaplan

Handlingsplan mot støy i Stavanger kommune 2013-2018 2013 Temaplan

Plan for helsemessig og sosial beredskap Ny Temaplan

Handlingsplan for studentboliger 2015 Temaplan

Hovedplan - avløp 2016 Temaplan

Hovedplan vann – transportanlegg 2013 Temaplan

Hovedplan vann – vannforsyning 2050 2011 Temaplan

Regional strategi for energi- og varmeløsninger i Stavanger,
Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes og bybåndet sør 2015 Strategi

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen (HROS)
2017-2020 Ny Temaplan

Handlingsplan mot støy i storbyområdet Stavanger, Sandnes, Sola og
Randaberg 2013-2018 2013 Temaplan

Felles beredskapsplan for Randaberg, Sola, Stavanger og Sandnes
kommune Ny Temaplan

Beredskapsstrategi for Stavangerregionen Ny Temaplan

Plan for massevaksinasjon 2017 Temaplan

Stategiplan mot mobbing i barnehagen 2017 Temaplan

Tabell 9.51 Planliste 
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10 Årsregnskap og noter

10.1 Årsregnskap 2017

10.2 Noter

10.3 Konsernregnskap

Innhold

10.1 Årsregnskap 2017

Hovedoversikt dri�

Årsregnskap Noter

Hovedoversikt dri� Note nr. 1: Brukerbetaling, andre salgs- og
leieinntekter Note nr. 12: Aksjer og andeler

Regnskapsskjema 1A
- dri� Note nr. 2: Lønnsutgi�er Note nr. 13: Utestående fordringer

Regnskapsskjema 1B
– dri�

Note nr. 3: Spesifikasjoner fra
investeringsregnskapet Note nr. 14: Finansielle omløpsmidler

Hovedoversikt
investering Note nr. 4: Årsverk Note nr. 15: Endringer i regnskapsprinsipp

Regnskapsskjema
2A – investering Note nr. 5: Pensjon Note nr. 16: Fordringer og �eld til kommunale

foretak

Regnskapsskjema
2B – investering

Note nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt
overføringer - Dri�

Note nr. 17A: Spesifikasjon over
regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)
dri�

Hovedoversikt
balanse Note nr. 7: Anleggsmidler Note nr. 18: Garantier gi� av kommunen

Endring i
arbeidskapital Note nr. 8: Finansinntekter og utgi�er Note nr. 19: Interkommunalt samarbeid

Regnskapsprinsipper Note nr. 9A: Gjeldsforpliktelser – type �eld
og fordeling mellom långivere Note nr. 20: Selvkostområder

Note nr. 9B: Sikringsintrument Note nr. 21: Avgi�situasjoner

Note nr. 10: Avsetninger og bruk av
avsetninger Note nr. 22: Investeringsprosjekter

Note nr. 23: Kapitalkonto
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Hovedoversikt dri� (beløp i 1.000 kr) Note Regnskap
2017

Justert budsje.
2017

Opprinnelig 
budsje�

2017

Regnskap
2016

Dri�sinntekter          

Brukerbetalinger 1 441 955 453 937 454 255 440 354

Andre salgs- og leieinntekter 1 624 518 578 281 578 162 725 825

Overføringer med krav til motytelse   1 104 872 867 714 693 288 1 076 276

Rammetilskudd   2 145 544 2 076 200 2 024 000 1 844 101

Andre statlige overføringer   448 556 367 415 351 815 264 432

Andre overføringer   99 125 85 728 37 365 49 263

Skatt på inntekt og formue   4 887 727 4 917 000 4 980 000 5 058 582

Eiendomsskatt   319 490 320 000 328 000 312 746

Sum driftsinntekter   10 071 787 9 666 275 9 446 885 9 771 579

Driftsutgifter          

Lønnsutgifter 2, 4 4 364 878 4 293 419 4 203 326 4 148 777

Sosiale utgifter 2, 5 1 150 710 1 188 603 1 143 587 1 102 250

Kjøp av varer og tj som inngår i
tj.produksjon 6 1 183 810 1 128 113 1 051 364 1 111 746

Kjøp av tjenester som erstatter
tj.produksjon 6 2 006 405 1 926 164 1 835 028 1 906 549

Overføringer 6 912 268 948 100 948 161 933 448

Avskrivninger 7 483 378 393 177 389 767 341 607

Fordelte utgifter   -116 727 -71 665 -49 463 -107 335

Sum dri�sutgi�er   9 984 722 9 805 911 9 521 770 9 437 042

Bru�o dri�sresultat   87 065 -139 636 -74 885 334 538

Finansinntekter          

Renteinntekter og utbytte 8, 12 394 110 378 502 410 302 384 628

Gevinst på finansielle instrumenter
(omløpsmidler) 8 17 177 13 400 0 1 650

Mottatte avdrag på utlån   27 717 28 644 28 644 14 073

Sum eksterne finansinntekter   439 004 420 546 438 946 400 351

Finansutgi�er          

Renteutgifter og låneomkostninger 8 226 260 237 378 242 878 256 591

Tap på finansielle instrumenter
(omløpsmidler) 8, 14 6 012 6 000 0 13 267
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Regnskapsskjema 1A – dri�

Hovedoversikt dri� (beløp i 1.000 kr) Note Regnskap
2017

Justert budsje�
2017

Opprinnelig 
budsje�

2017

Regnskap
2016

Avdrag på lån 9 332 368 332 447 337 847 320 632

Utlån   1 603 1 230 1 230 1 673

Sum eksterne finansutgi�er   566 242 577 055 581 955 592 162

Resultat eksterne finanstransaksjoner   -127 238 -156 509 -143 009 -191 811

Motpost avskrivninger 7 483 378 393 177 389 767 341 607

           

Ne�o dri�sresultat   443 205 97 032 171 873 484 334

Interne finanstransaksjoner          

Bruk av tidligere års regnsk.m.
mindreforbruk 17 159 387 159 387 0 149 678

Bruk av disposisjonsfond 10 78 580 66 110 0 49 273

Bruk av bundne fond 10 80 075 73 111 11 862 67 548

Sum bruk av avsetninger   318 042 298 608 11 862 266 499

Overført til investeringsregnskapet 10 179 667 179 515 152 690 205 874

Avsatt til disposisjonsfond 10 276 920 213 838 29 630 291 096

Avsatt til bundne fond 10 126 512 2 287 1 415 94 476

Sum avsetninger   583 099 395 640 183 735 591 446

           

Regnskapsmessig mindreforbruk 17 178 148 0 0 159 387

Tabell 10.1 Hovedoversikt drift 

Regnskapsskjema 1A (beløp i 1.000 kr) Regnskap
2017

Justert  
budsje� 2017

Opprinnelig 
budsje� 2017 Regnskap 2016

Skatt på inntekt og formue 4 887 727 4 917 000 4 980 000 5 058 582

Ordinært rammetilskudd 2 145 544 2 076 200 2 024 000 1 844 101

Skatt på eiendom 319 490 320 000 328 000 312 746

Andre generelle statstilskudd 406 381 346 392 275 000 244 114

Sum frie disponible inntekter 7 759 142 7 659 592 7 607 000 7 459 543

         

Renteinntekter og utbytte 394 110 378 502 410 302 384 628
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Regnskapsskjema 1B – dri�

Regnskapsskjema 1A (beløp i 1.000 kr) Regnskap
2017

Justert  
budsje� 2017

Opprinnelig 
budsje� 2017 Regnskap 2016

Gevinst finansielle instrumenter
(omløpsmidler) 17 177 13 400 0 1 650

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 226 260 237 378 242 878 256 591

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 6 012 6 000 0 13 267

Avdrag på lån 332 368 332 447 337 847 320 632

Ne�o finansutgifer -153 352 -183 923 -170 423 -204 211

         

Til ubundne avsetninger 253 420 190 338 29 630 291 096

Til bundne avsetninger 53 752 272 0 2 147

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 159 387 159 387 0 149 678

Bruk av ubundne avsetninger 73 580 53 110 0 49 273

Bruk av bundne avsetninger 111 272 0 275

Ne�o avsetninger -74 094 22 159 -29 630 -94 017

         

Overført til investeringsregnskapet 179 667 179 515 152 690 205 874

Til fordeling drift 7 352 029 7 318 313 7 254 257 6 955 441

Sum fordelt til dri� (fra skjema 1B) 7 173 881 7 318 313 7 254 257 6 796 054

         

Regnskapsmessig mindreforbruk 178 148 0 0 159 387

Tabell 10.2 Regnskapsskjema 1A - drift 

Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Justert  
budsje� 2017

Opprinnelig  
budsje� 2017 Regnskap 2016

Rådmann, stab og stø�efunksjoner        

Rådmann 35 694 31 551 9 027 8 313

Økonomi 153 295 153 714 143 420 148 981

Personal og organisasjon 123 332 133 422 126 902 119 009

Kommunikasjonsavdeling 9 000 9 305 7 774 7 849

Næring 10 178 11 765 9 874 10 544

Kommuneadvokat 5 572 5 737 5 652 6 806
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Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Justert  
budsje� 2017

Opprinnelig  
budsje� 2017 Regnskap 2016

Politisk sekretariat 9 330 10 152 10 073 10 635

Sum Rådmann, stab og stø�efunksjoner 346 400 355 646 312 722 312 137

         

Oppvekst og levekår        

Stab Oppvekst og levekår 67 472 70 074 70 759 71 060

Barnehage 1 020 240 1 022 670 985 854 1 084 991

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 79 496 76 462 79 820 76 183

Grunnskole 1 224 347 1 235 218 1 207 154 1 366 134

Johannes læringssenter 166 454 169 224 144 037 135 562

Stavanger kulturskole 37 114 37 774 35 810 34 963

Pedagogisk-psykologisk tjeneste 42 537 43 309 41 647 42 104

Ungdom og fritid 70 893 71 478 65 711 71 319

Helsestasjon og skolehelsetjenesten 74 938 76 696 71 326 68 330

Helse- og sosialkontor 653 104 638 781 614 532 625 063

NAV 300 706 304 315 277 951 286 854

Fysio- og ergoterapitjenesten 61 728 63 640 60 176 59 646

Barnevernstjenesten 234 116 227 471 211 631 217 643

Helsehuset i Stavanger 17 619 18 135 13 575 13 389

Hjemmebaserte tjenester 85 247 84 892 52 511 87 350

Bo og aktivitet psykisk helse 122 123 125 417 121 359 119 911

Bo og aktivitet nord og sør 289 338 285 235 326 553 272 233

Alders- og sykehjem 820 298 822 674 818 952 837 254

Stavanger legevakt 49 847 48 681 47 784 52 582

Rehabiliteringsseksjonen 46 984 45 131 46 582 47 113

Arbeidstreningsseksjonen 12 711 12 746 13 448 11 228

Boligkontoret 7 053 7 570 7 179 2 611

Flyktningseksjonen 27 650 28 637 21 693 21 402

EMbo 86 531 85 285 19 046 12 202

Dagsenter og avlastningsseksjonen 161 810 164 793 109 980 152 522

Tekniske hjemmetjenester 888 1 980 1 494 1 210

Krisesenteret i Stavanger 12 688 12 455 12 217 11 939
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Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Justert  
budsje� 2017

Opprinnelig  
budsje� 2017 Regnskap 2016

Sentrale midler levekår -126 789 -119 982 -79 940 -136 677

Sentrale midler legetjeneste 68 018 70 810 70 282 66 133

Sum Oppvekst og levekår 5 715 159 5 731 571 5 469 123 5 712 253

         

Bymiljø og utbygging        

Stab Bymiljø og utbygging 7 188 10 270 6 095 5 864

Miljø -8 148 935 41 4 968

Juridisk 9 562 11 974 11 366 7 098

Stavanger Eiendom 245 787 253 516 251 588 -260 700

Park og vei 144 840 149 855 146 272 147 740

Idrett 90 975 93 507 85 847 126 742

Vannverket -132 0 0 527

Avløpsverket -12 0 0 -576

Renovasjon 102 140 140 68

Plan og anlegg -347 24 0 -294

Sum Bymiljø og utbygging 489 815 520 221 501 349 31 435

         

Kultur og byutvikling        

Stab Kultur og byutvikling 6 720 8 136 12 332 11 845

Byggesaksavdelingen 972 980 0 2 441

Planavdelinger 35 128 35 740 34 817 37 867

Kulturavdelingen 163 458 163 503 160 376 155 806

Sum Kultur og byutvikling 206 277 208 359 207 525 207 959

         

Ne�o finansposter ført på tjenesteomr. 2 0 0 75

         

Felles inntekter og utgi�er        

Sum felles inntekter og utgi�er 416 226 502 516 763 538 532 195

         

Sum fordelt til dri� 7 173 881 7 318 313 7 254 257 6 796 054
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Hovedoversikt investering

Tabell 10.3 Regnskapsskjema 1B – drift 

Hovedoversikt investering (beløp i 1.000
kr) Note Regnskap

2017

Justert  
budsje�

2017

Opprinnelig 
budsje�

2017

Regnskap
2016

Inntekter          

Salg av driftsmidler og fast eiendom 3 93 476 95 000 135 000 144 647

Andre salgsinntekter   1 928 0 0 27

Overføringer med krav til motytelse   111 962 96 164 87 264 55 680

Kompensasjon for merverdiavgift   158 075 153 433 153 000 172 493

Statlige overføringer 3 10 810 20 550 67 150 23 324

Andre overføringer   219 968 4 500 6 000 47 165

Renteinntekter og utbytte          

Sum inntekter   596 219 369 647 448 414 443 334

           

Utgi�er          

Lønnsutgifter 2, 4 24 188 0 0 28 264

Sosiale utgifter 2, 5 5 718 0 0 6 803

Kjøp av varer og tj. som inngår i
tj.produksjon 3 1 198 447 1 245 591 1 268 344 1 107 780

Kjøp av tjenester som erstatter
tj.produksjon   11 352 0 0 19 881

Overføringer   161 509 1 081 0 172 495

Renteutgifter og omkostninger   0 0 0 4

Fordelte utgifter   -168 789 0 0 -173 385

Sum utgi�er 22 1 232 425 1 246 672 1 268 344 1 161 843

           

Finanstransaksjoner          

Avdrag på lån 3 152 039 106 000 106 000 125 410

Utlån   266 178 420 630 420 630 273 288

Kjøp av aksjer og andeler   51 574 52 800 25 100 30 195

Avsatt til ubundne investeringsfond 10 68 550 68 550 0 86 155

Avsatt til bundne investeringsfond 10 63 533 0 0 53 294
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Regnskapsskjema 2A – investering

Hovedoversikt investering (beløp i 1.000
kr) Note Regnskap

2017

Justert  
budsje�

2017

Opprinnelig 
budsje�

2017

Regnskap
2016

Sum finansieringstransaksjoner   601 875 647 980 551 730 568 342

           

Finansieringsbehov   1 238 081 1 525 005 1 371 660 1 286 851

Dekket slik:          

Bruk av lån   709 850 1 055 881 967 861 884 932

Mottatte avdrag på utlån 3 206 662 151 554 156 954 191 036

Overført fra driftsbudsjettet 10 179 667 179 515 152 690 205 874

Bruk av disposisjonsfond 10 1 500 1 500 0 0

Bruk av bundne driftsfond 10 1 013 0 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond 10 86 155 86 155 86 155 0

Bruk av bundne investeringsfond 10 53 233 50 400 8 000 5 008

           

Sum finansiering   1 238 081 1 525 005 1 371 660 1 286 851

           

Udekket/udisponert 17 0 0 0 0

Tabell 10.4 Hovedoversikt investering 

Regnskapsskjema 2A (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Justert  
budsje� 2017

Opprinnelig 
budsje� 2017 Regnskap 2016

Investeringer i anleggsmidler (jf. skjema 2b) 1 232 425 1 246 672 1 268 344 1 161 843

Utlån og forskutteringer 266 178 420 630 420 630 273 288

Kjøp av aksjer og andeler 51 574 52 800 25 100 30 195

Avdrag på lån 152 039 106 000 106 000 125 410

Avsetninger 132 083 68 550 0 139 449

Årets finansieringsbehov 1 834 300 1 894 652 1 820 074 1 730 185

         

Finansiert slik:        

Bruk av lånemidler 709 850 1 055 881 967 861 884 932

Inntekter fra salg av anleggsmidler 93 476 95 000 135 000 144 647
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Regnskapsskjema 2B – investering

Regnskapsskjema 2A (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Justert  
budsje� 2017

Opprinnelig 
budsje� 2017 Regnskap 2016

Tilskudd til investeringer 230 778 25 050 73 150 70 489

Kompensasjon for merverdiavgift 158 075 153 433 153 000 172 493

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 318 625 247 718 244 218 246 715

Andre inntekter 1 928 0 0 27

Sum ekstern finansiering 1 512 732 1 577 082 1 573 229 1 519 303

         

Overført fra driftsregnskapet 179 667 179 515 152 690 205 874

Bruk av avsetninger 141 901 138 055 94 155 5 008

Sum finansiering 1 834 300 1 894 652 1 820 074 1 730 185

         

Udekket/udisponert 0 0 0 0

Tabell 10.5 Regnskapsskjema 2A – investering 

Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000
kr)

Regnskap
2017

Justert  
budsje�

2017

Opprinnelig 
budsje�

2017

Regnskap
2016

Rådmann, stab og
stø�efunksjoner          

3711001 Flytting av datasentre 0 0 0 284

3711002 Ny hjemmeside kommunikasjon 3200 2000 0 0

3711003 Inventar-utstyr byarkivet 165 0 0 513

3711004 Utstyr it-avdelingen 0 0 0 282

3711006 Back up løsning it-2017 4329 3000 0 0

3811001 Digitalisering av eiendomsarkiv 0 0 1800 0

3811002 Avvik og varslingssystem 0 1 800 0 0

3844065 Skoler investering i
iks/smasrtteknolo 2 826 2 000 0 0

391450141 Nytt sak/arkivsystem 0 0 0 374

Oppvekst og levekår          

3722001 It i undervisning / utskifting 12 896 12 932 0 2 894

3722002 It i barnehager 0 0 0 395
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000
kr)

Regnskap
2017

Justert  
budsje�

2017

Opprinnelig 
budsje�

2017

Regnskap
2016

3722003 Utstyr oppvekst 125 125 0 722

3722005 Chromebook skoler 653 0 0 0

3733001 Utstyr gjelder hele levekår 1 215 966 0 1 168

3733003 Biler 3 250 2 459 2 300 1 603

3733004 Nødnett-telefoner levekår 0 250 0 0

3744006 Helsehuset i stavanger 3 256 2 000 2 000 0

3833001 Utskifting alarmer /
mottakssentraler 4 702 5 407 0 0

3833002 Velferdsteknologi 400 1 940 2 000 0

3833003 Områdeløft hillevåg (ansvar
300000) 0 301 1 000 0

3844023 Dagtilbud psykisk
utviklingshemmede 859 0 0 0

3844052 Boligtilbud demente 0 1 425 0 0

31142002 Utstyr johannes
voksenopplæring 0 0 0 -418

391244868 Lokalmedisinsk senter 0 0 0 683

391433000 Storhaug områdeløft 0 0 2 000 0

Bymiljø og utbygging          

203 Bjergstedvisjonen 0 0 0 32

207 Stavanger forum,
områdeutvikling 0 0 0 250

208 Stavanger forum, energisentral 1 973 0 0 5 831

209 Jåttavågen 2 0 0 0 190

212 Lervig reguleringsplan 2218 0 0 0 10 000

214 Hafrsfjord eiendomsutvikling 0 0 0 38

216 Ryfast 0 0 0 247

1000 Kjøp/salg eiend. 0 1 901 5 000 0

1090 Husabø 0 0 0 1 544

1150 Jåttåvågen-området 0 0 0 4 391

1280 Urban sjøfro5003nt 534 530 0 1 158

1350 Friområde/veier bolig 0 0 0 868

1351 Folkebadet 2 302 5 000 5 000 42
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000
kr)

Regnskap
2017

Justert  
budsje�

2017

Opprinnelig 
budsje�

2017

Regnskap
2016

1360 Friområde/veier næring 0 0 0 201

1400 Revheim 0 0 0 199

1460 Nytorget 0 0 0 92

1500 Torfæusgate (holme egenes) 0 0 0 329

1980 Samleprosjekt 0 0 0 419

1990 Samleprosjekt 0 0 0 48 924

4000 Kjøp boliger vanskeligstilte 0 0 0 7 648

4013 Uforutsett rehab kultur og
museumsbygg 0 1 0 0

4021 Bhg inventar og utstyr 489 1 000 1 000 387

4112 Stavanger forum ny ishall 2 0 0 992

4223 Madlavoll skole ny ato-
avd/ombygging 0 0 0 700

4224 Lenden skole ombygg johannes 0 0 0 752

4300 8 sifret byggeprosjekter
stavanger eie 365 1 500 1 500 1 750

4333 Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh 445 500 20 500 1 212

4334 Oddahagen 13 8 nye leiligh 0 0 0 1 802

4337 Lervik sykehjem 106 916 120 000 146 500 211 357

4700 Rehab. Adm.Senter 222 999 1 000 6 950

4703 Inventar/utstyr/uteanlegg 1 713 2 000 2 000 1 919

4705 Uforutsett rehab bhg 2 953 5 000 2 000 7 081

4706 Uforutsett rehab. Skoler 11 286 2 500 2 500 13 140

4710 Rehab. Eldre boliger 0 0 0 -173

4711 Rehab. Inst./bofel. M.V. 2 468 1 000 1 000 3 535

4712 Rehab. Idrettshaller 793 2 500 500 0

4807 Legionella nytt 0 0 0 217

4814 Kløverenga barnehage 0 0 0 626

4819 Tou tilstandsanalyse 19 478 18 200 2 000 17 031

4836 Lassahagen bofellesskap 0 0 0 3 959

4844 Svømmehall kvernevik 2 790 0 0 20 333

4845 Svømmehall hundvåg 736 0 0 1 344
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000
kr)

Regnskap
2017

Justert  
budsje�

2017

Opprinnelig 
budsje�

2017

Regnskap
2016

4850 Utstillingshall 16 0 0 803

4852 Emmaus barnehage sør 351 0 0 28 634

4853 Tastahallen 0 0 0 -149

4870 Reparasjon orgel domkirken 0 0 0 221

4913 Avfallsanlegg ved 4 sykehjem 3 095 2 000 0 21

8900 Prosjektkostnader til fordeling 890 0 0 832

9991 Generell fin. Salg av
eiendom/råmark 478 0 0 1 311

3716005 Kjøp av nye søppelspann 1 540 2 000 2 000 1 861

3716036 Miljøstasjoner 25 0 0 59

3716072 Nedgravde containere 2 647 2 200 2 200 3 182

3726004 Byomforming 409 2 000 2 000 647

3726005 Reperasjonslag 0 0 0 575

3726021 Vannmålere - off ledninger 818 600 600 152

3726024 Ringledninger-forsterkninger 2 822 2 400 2 400 1 236

3726026 Vannledninger-
utbyggingsområder 2 064 5 000 5 000 2 626

3726027 Fornyelse -renovering 28 439 28 000 25 000 29 298

3726029 Desinfeksjon etc. 0 0 0 567

3726031 Lekkasjereduksjon 625 0 0 642

3726048 Straktiltak 672 2 000 2 000 3 399

3726049 Biler vann 0 0 0 308

3736011 Byomforming 451 5 000 5 000 4 394

3736028 Kloakkrammeplan 102 0 0 4 259

3736029 Separering 10 633 11 000 11 000 11 258

3736030 Fornyelse og renovering 42 418 38 000 35 000 43 417

3736048 Strakstiltak 5 075 2 500 2 500 2 987

3736082 Nedbørsmålere 0 0 0 63

3744004 Godeset skole, modulbygg 53 0 11 900 0

3744005 Gausel skole, modulbygg 57 0 11 000 0

3744007 Nytt sykesignalanlegg 0 -500 -2 000 0
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000
kr)

Regnskap
2017

Justert  
budsje�

2017

Opprinnelig 
budsje�

2017

Regnskap
2016

3744008 Rehabilitering av badene ved
fire syke 29 431 40 000 40 000 0

3744009 Hinna idrettsanlegg inkl.
Rekkefølgekr 668 5 000 5 000 0

3744010 Rehabilitering av
eiendomsmassen 5 482 9 000 25 000 0

3765003 Løkker, baner, skate 967 1 000 6 100 992

3765014 Rehabilitering idrettsanlegg 4 882 4 700 6 000 3 322

3765021 Rehabilitering parkanlegg 414 200 700 508

3765023 Prosjekt friområde 11 051 14 486 10 000 12 390

3765032 Kunst i offentlige rom
(lekeplasser) 0 0 1 000 0

3765033 Ny målestasjon schancheholen 41 1 0 0

3766001 Nylund skole - uteareal 53 3 200 3 200 0

3766010 Sykkel 0 0 2 500 0

3766013 Nye veianlegg 0 0 2 100 0

3766014 Trafikksikkerhet 1 728 1 600 22 300 652

3766015 Gatelys 7 371 6 300 10 000 5 228

3766017 Miljø og gatetun 0 0 3 500 0

3766019 Asfaltering 5 000 5 000 5 000 4 985

3766022 El-biler park og vei 478 478 0 0

3766052 Rehabilitering 0 0 1 500 0

3766062 Sentrum 0 0 6 000 0

3766910 Utearealer skoler 557 4 300 8 000 0

3766912 Rehabilitering av kaier og
uteområder 0 0 16 264 0

3769001 Ishockeyvant - stavanger ishall 0 4 000 4 000 0

3788003 Kjøp av tomt til kommunale
bygg 241 0 0 25

3806001 El-biler utbygging 0 0 0 159

3826001 Ryfast vannverket 5 000 10 000 10 000 5 000

3836001 Ryfast/pumpest. Avløpsverket 5 000 10 000 10 000 5 000

3844001 Energitiltak kommunale bygg 25 869 23 500 19 000 22 405

3844002 Varmesentral olav kyrresgate 19 20 158 20 450 17 450 10 030
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000
kr)

Regnskap
2017

Justert  
budsje�

2017

Opprinnelig 
budsje�

2017

Regnskap
2016

3844003 Olav kyrresgate 19 og stavanger
svømme 59 882 103 000 103 000 11 955

3844004 Kongsgata47/49, rehabilitering 9 594 13 200 0 822

3844005 Olav kyrresgate 23, taktekking 4 447 5 000 0 6 565

3844007 Madlamark skole, nybygg 1 635 5 000 5 000 609

3844008 Vaulen skole, nybygg og
utvidelse 287 2 000 2 000 0

3844010 Skeie skole modulbygg, 3
klasser 15 373 18 000 17 000 0

3844011 Jåtten skole nybygg 14 rom 187 0 0 1 698

3844013 Tastaveden skole rehabilitering 79 1 000 10 000 637

3844015 Hundvåg skole - utbygging 12 592 20 000 37 500 1 136

3844016 Gautesete skole - reform 2006
-rehbili 4 550 6 000 11 300 515

3844018 Ytre tasta barnehage,
rehabilitering a 9 0 0 0

3844021 Selveide boliger i bofellesskap
for pe 22 500 15 000 115

3844023 Dagtilbud psykisk
utviklingshemmede 0 3 000 3 000 0

3844024 Hetlandshallen dobbelhall 40 222 34 499 30 000 1 171

3844025 Stavanger idrettshall ,
garderober / f 13 836 22 600 2 000 0

3844027 Krematoriet, skifte tak 0 0 0 2 803

3844028 Bekkefaret kirke, rehabilitering 8 001 20 000 20 000 777

3844029 Rehabilitering, vålandstårnet 0 0 0 1 359

3844031 Fredrikke qvams gate 12
bofellesskap, 968 6 700 2 000 823

3844033 El-biler 0 0 0 476

3844034 Krisesenter for menn 0 0 0 37

3844035 Nylund skole, utbygging 127 0 0 31

3844036 Lunde skole invendig 12 471 14 000 14 000 1 887

3844038 Lasssahagen rehabilitering /
ombygging 4 951 9 100 10 000 298

3844040 Oppgradering av signalanlegg 715 1 500 1 000 2 217

3844041 Lås på medisinrom/vaktrom 947 1 000 1 000 997
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000
kr)

Regnskap
2017

Justert  
budsje�

2017

Opprinnelig 
budsje�

2017

Regnskap
2016

3844044 Energitiltak i kommunale bygg 20 166 18 800 14 500 3 145

3844048 Strømmålere utskifting 0 3 200 1 200 0

3844049 Tasta barnehage 844 3 500 15 000 163

3844050 Tastavarden barnehage 524 3 000 0 104

3844051 Ytre tasta barnehage, utvidelse 1 615 3 100 3 100 8 093

3844052 Boligtilbud demente 627 575 1 500 0

3844055 Cricketbane tilrettelegging,
interkomm 220 300 3 000 3

3844057 Kannik skole, utvidelse 10 623 15 000 11 000 1 363

3844058 Rehabilitering, tiltakspakke fra
state 10 197 0 0 18 229

3844059 Sunde og kvernevik bydelshus 821 2 000 2 000 602

3844060 Nye tou, 2. Byggetrinn 21 023 40 000 20 000 0

3844063 Madlamark skole idrettshall 75 500 5 000 0

3844064 Vålandstårnets venner 0 0 0 162

3844065 Skoler investering i
iks/smasrtteknolo 0 0 2 000 0

3844066 Investering smartteknologi
(ansvar 400 0 10 000 10 000 0

3844077 Mulighetsstudie rådhuset 111 2 000 0 0

3846001 El-biler renovasjon og miljø 0 0 0 159

3865003 Løkker, baner, skate,
byggeprosjekt 1 248 1 250 0 2 127

3865014 Rehabilitering idrettsanlegg,
byggepro 1 695 1 700 0 4 931

3865026 Treningspark på emmaus 937 0 0 2 614

3866001 Utskifting av gatelysarmatur
som inneh 14 523 10 000 10 000 4 910

3866002 Nytt garderobeanlegg midjord 12 034 11 800 11 800 20 302

3866003 Konserthuset 513 0 0 26

3866004 Turvei hundvåg-ryfast 0 0 0 971

3866005 Hillevåg torg 39 0 0 0

3866006 Tivolifjellet 454 2 000 0 32

3866007 Kunstgressbaner, rehabilitering 21 860 21 000 21 000 7 062
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000
kr)

Regnskap
2017

Justert  
budsje�

2017

Opprinnelig 
budsje�

2017

Regnskap
2016

3866008 Økt opparbeidelse av
friområder 2 222 1 200 2 000 1 206

3866009 Ekstra rehab utearealer skoler 0 0 0 304

3866010 Ekstra rehab utearealer
barnehager 0 0 0 1 374

3866011 Hillevåg torg 11 548 13 000 8 000 503

3866012 Kvernevik ring 8 228 8 417 0 3 583

3866013 Nye veianlegg, byggeprosjekter 849 900 0 2 183

3866014 Trafikksikkerhet, byggeprosjekt 3 080 1 900 0 2 250

3866015 Gatelys byggeprosjekt 560 1 700 0 975

3866017 Miljø og gatetun, byggeprosjekt 5 468 5 200 0 2 413

3866018 Rehab sykkelruter 539 0 0 10 422

3866020 Opprustning av historiske hager 2 672 2 607 0 393

3866021 Lekeplasser på våland 0 0 0 1 026

3866022 Opprustning av skolevei 100 100 0 400

3866023 Opprustning av området rundt
vålandstå 2 553 2 722 0 278

3866024 Langøy kai nordøst -
vedlikeholdsmidle 59 6 000 0 0

3866025 Peiseren vassøy -
vedlikeholdsmidler 2 36 3 000 0 0

3866026 Klubben kai jåttåvågen -
vedlikeholds 1 503 6 500 0 0

3866027 Husebøstykket barnehage -
vedlikeholds 468 1 000 0 0

3866028 Stokka barnehage -
vedlikeholdsmidler 1 237 1 100 0 0

3866029 Mariemarka barnehage
vedlikeholdsmidle 23 1 164 0 0

3866030 Kannik skole ballbinge -
vedlikeholdmi 472 1 400 0 0

3866031 Vannassen barnehage -
vedlikeholdsmidl 547 1 300 0 0

3866032 Kongsgata prosjektering og
rehabiliter 246 2 500 0 0

3866034 Dreneringstiltak -
vedlikeholdsutgifte 2 916 3 000 0 0

3866035 Flomvernutstyr 263 244 0 0
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000
kr)

Regnskap
2017

Justert  
budsje�

2017

Opprinnelig 
budsje�

2017

Regnskap
2016

3866036 Tielvene 29 2 175 0 0

3866052 Rehabilitering vei, byggeprosjekt 33 0 0 1 750

3866062 Sentrum, byggeprosjekt 656 500 0 605

3866063 Hundeluftgårder (ansvar
606000) 0 400 400 0

3866064 Trafikksikring jåtten (ansvar
606000) 936 500 5 000 0

3866910 Utearealer skoler, byggeprosjekt 8 546 4 600 0 8 729

3882001 Brannstasjon 10 0 0 26

3888005 Rehabilitering sak 217/15 i
bystyre 0 0 8 000 0

3888006 Prosjekt utfylling-bruk av
rogfast-/ry 0 4 950 1 500 50

3896001 El-biler idrett 0 0 0 159

3915763 Sanering avløp 1 875 0 0 8

39138218 Diverse forprosjekter utbygging 26 0 0 3 732

301244862 Teknisk utstyr driftssentral 0 0 0 71

301244875 Sølvberget kf, diverse
investeringer 0 0 0 -13

301344714 Hinna skole, reparasjon av tak 0 0 0 600

391244000 Kjøp boliger vanskeligst 21 848 29 100 31 800 2 576

391244874 Holme egenes rehab 2 768 3 350 2 130 1 185

391244877 Nødstrøm-aggregat-sykehjem 988 1 900 0 83

391244883 Eiganes skole - planlegging 6 402 7 500 0 123 356

391265003 Løkker,baner,skate og nærmiljø,
byggep 46 300 0 78

391266010 Sykkel, byggeprosjekt 413 0 0 736

391266013 Nye veianlegg, byggeprosjekt 3 804 1 200 0 112

391266014 Trafikksikkerhet, byggeprosjekt 201 0 0 221

391266017 Miljø og gatetun, byggeprosjekt 851 700 0 923

391266091 Kulvert over motorveien 22 953 38 200 88 200 82 073

391266910 Utearealer skoler, byggeprosjekt 0 0 0 37

391276340 Sanering avløp poa 2012 0 0 0 15

391344885 Stokkatunet barnehage 200 0 0 1 958
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000
kr)

Regnskap
2017

Justert  
budsje�

2017

Opprinnelig 
budsje�

2017

Regnskap
2016

391344887 Tjensvoll gravlund, urnefelter og
kist 0 0 0 16

391365003 Løkker,baner,skate og nærmiljø,
byggep 748 2 050 0 9 642

391365014 Rehabilitering idrettsanlegg,
byggepro 0 0 0 22

391365032 Kunst i offentlig
rom(lekeplasser), by 2 765 1 000 0 420

391366010 Sykkel, byggeprosjekt 23 733 15 800 0 2 255

391366013 Nye veianlegg, byggeprosjekt 80 0 0 870

391366015 Gatelys, byggeprosjekt 0 0 0 2 257

391366018 Sykkelstrategi 10 793 12 500 10 000 -156

391366019 Flaskehalsutbedring 0 1 000 19 000 0

391366020 Gang-/sykkelsti austre åmøy 4 0 5 000 0

391366062 Sentrum, byggeprosjekt 14 0 0 2 239

391444800 Storhaug skole sfo bygg 0 0 0 962

391444802 Fransk barnehage v/ eiganes
skole 0 0 0 4 368

391444803 Bjørn farmandsgate 25
bofellsskap puh 27 357 23 000 23 000 5 167

391444805 Hetlandshallen utvendig tak 1 0 0 8 357

391444808 Vålandsbassengene 1 852 1 800 21 800 7 796

391444814 Storhaug bydel ny barneskole 105 2 500 2 500 0

391444819 Nye gamlingen 40 965 44 850 36 800 62 474

391444821 Domkirken 2025 19 625 20 000 20 000 11 522

391465003 Friområder 21 500 0 2 100

391465014 Disposisjonsplaner 15 0 0 266

391465024 Omlegging skolegårder 0 0 0 96

391465025 Tasta skatepark 2 222 570 0 19 565

391465026 Levekårsløft storhaug 1 812 3 000 0 454

391465027 Tasta skatepark del 2 8 262 20 000 12 000 519

391466014 Diverse veier 12 999 24 668 0 5 990

391466015 Diverse 1 354 0 0 7 487

391466017 Kannik etappe 3 0 0 0 1 645
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000
kr)

Regnskap
2017

Justert  
budsje�

2017

Opprinnelig 
budsje�

2017

Regnskap
2016

391466018 Consul sigvald bergensensvei 285 0 0 4 106

391466052 Hundvåg ring 20 1 500 0 75

391482090 Jåttåvågen områdeutvikling
(ferdig 201 0 1 900 1 900 26 250

Kultur og byutvikling          

4747 Jåtten øst barnehage 36 0 0 878

7081 Kunstnerisk utsmykking 2 478 0 0 1 737

3811001 Digitalisering av eiendomsarkiv 2 683 5 405 0 2 592

3870001 El-biler stab kb 0 0 0 317

Felles inntekter og utgi�er          

9990 Generell finansiering -1 179 0 0 1 355

9992 Mva - justeringsrett/plikt 0 0 0 352

378001 Digitalisering av kart for
gravlund 0 0 0 600

378003 Ikt-midler folkevalgte 625 625 0 235

378006 Web-tv til bystyresalen og
formanskaps 511 600 0 0

3888002 Oppgradering kirkeparker og
gravlunder 0 2 000 2 000 0

3888003 Utredning av trykk- og
avløpsledninger 0 400 400 0

3888004 Prosjektering tasta gravlund 0 200 200 0

4800001 Tastarustå bydelspark trinn 1 og
kvart 366 0 0 0

4800002 Hinna park, infrastruktur 26 612 0 0 -355

4800003 Tou næringspark, infrastuktur 646 0 0 0

4800004 Jm norge as 211 0 0 -54

4800005 Tastarustå bydelspark 2 10 910 0 0 0

4800007 2020 park as -vei og va-anlegg 11 014 0 0 0

4800008 Hinna park as - ledningsnett 4 104 0 0 0

4800009 Hinna park as - grøntanlegg 10 579 0 0 0

4800010 Hinna park as vei og va-anlegg 10 374 0 0 0

4800011 Hinna prk as -
friområde/grøntanlegg 32 137 0 0 0
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Hovedoversikt balanse

Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000
kr)

Regnskap
2017

Justert  
budsje�

2017

Opprinnelig 
budsje�

2017

Regnskap
2016

4800012 Sameiet grannesveien - va
anlegg 2 321 0 0 0

4800013 Haugesundgata eiendom as -
grøntanlegg 10 057 0 0 0

4800014 Møldalhagen as - vei og va-
anlegg 14 840 0 0 0

4800015 Tastarustå 20111 69 136 0 0 0

4800016 Øvre straen 2012 borgermester
middelth 3 505 0 0 0

4800017 Gosen næringsselskap 2014 vei 1 864 0 0 0

4800018 Ipark eiendom 2017 vei- og va
anlegg 8 286 0 0 0

4800019 Jm norge 2017 vei 4 650 0 0 0

Sum investeringer i
anleggsmidler   1 232 425 1 246 672 1 268 344 1 161 843

Tabell 10.6 Regnskapsskjema 2B – investering 

Hovedoversikt balanse (beløp i 1.000 kr) Note Regnskap 2017 Regnskap 2016

EIENDELER      

Anleggsmidler   26 001 548 24 723 218

Faste eiendommer og anlegg 7 13 003 615 12 420 913

Utstyr, maskiner og transportmidler 7 618 395 511 879

Utlån 11 2 682 166 2 702 043

Konserninterne langsiktige fordringer 11, 16 884 591 835 200

Aksjer og andeler 12 718 273 685 881

Pensjonsmidler 5 8 094 508 7 567 302

Omløpsmidler   3 051 878 2 757 607

Kortsiktige fordringer 13 559 956 620 466

Konserninterne kortsiktige fordringer 13, 16 29 245 17 809

Premieavvik 5 372 805 389 708

Aksjer og andeler 14 0 998

Obligasjoner 14 525 346 450 931
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Endring i arbeidskapital

Hovedoversikt balanse (beløp i 1.000 kr) Note Regnskap 2017 Regnskap 2016

Kasse, postgiro, bankinnskudd   1 564 527 1 277 695

SUM EIENDELER   29 053 426 27 480 825

EGENKAPITAL OG GJELD      

Egenkapital   9 384 620 8 435 317

Disposisjonsfond 10 543 698 346 858

Bundne driftsfond 10 195 410 149 986

Ubundne investeringsfond 10 80 400 98 005

Bundne investeringsfond 10 109 474 99 175

Regnskapsmessig mindreforbruk 17 178 148 159 387

Kapitalkonto 23 8 317 331 7 621 748

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 15 -39 841 -39 841

Langsiktig �eld   18 062 900 17 359 217

Pensjonsforpliktelser 5 9 927 872 9 561 690

Ihendehaverobligasjonslån 9 4 790 000 3 090 000

Sertifikatlån 9 150 000 1 389 175

Andre lån 9 3 131 028 3 254 353

Konsernintern langsiktig gjeld 9, 16 64 000 64 000

Kortsiktig �eld   1 605 906 1 686 290

Annen kortsiktig gjeld 16 1 605 906 1 686 290

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   29 053 426 27 480 825

MEMORIAKONTI      

Memoriakonto   431 277 322 888

Ubrukte lånemidler   410 003 289 853

Andre memoriakonti   21 275 33 035

Motkonto til memoriakontiene   -431 277 -322 888

10.7 Hovedoversikt balanse 

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet (beløp i 1.000 kr) Regnskap
2017

Regnskap
2016

Anskaffelse av midler    
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Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet (beløp i 1.000 kr) Regnskap
2017

Regnskap
2016

Inntekter driftsdel 10 071 787 9 771 579

Inntekter investeringsdel 596 219 443 334

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 1 355 517 1 476 319

Sum anskaffelse av midler 12 023 523 11 691 233

     

Anvendelse av midler    

Utgifter driftsdel 9 501 344 9 095 435

Utgifter investeringsdel 1 232 425 1 161 838

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 1 036 034 1 021 059

Sum anvendelse av midler 11 769 803 11 278 332

     

Anskaffelse - anvendelse av midler 253 720 412 901

     

Endring i ubrukte lånemidler 120 150 -83 727

Endring/korrigering arbeidskapital * 787 -9 038

Endring i arbeidskapital 374 656 320 136

*    

* Hovedsakelig endring omløpsmidler ifm. korrigering utlån og opprettelse av nye
kommunale foretak 2016.    

Tabell 10.8 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet 

Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Omløpsmidler    

Endring betalingsmidler 286 833 447 005

Endring obligasjoner 74 415 25 770

Endring kortsiktige fordringer -49 075 -58 294

Premieavvik -16 903 -21 243

Endring aksjer og andeler -998 20

Endring omløpsmidler 294 272 393 259

     

Kortsiktig gjeld    
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er ført i overenstemmelse 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 drifts- eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt
eller ikke.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved
tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet (beste estimat).

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet.
Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

Ved opprettelse av nye foretak overføres verdier og forpliktelser i tråd med kontinuitetsprinsippet.

Virkning av endring i regnskapsprinsipp

Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp
føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For
kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen inn
mva-kompensasjonen.

Private alders- og sykehjem og barnehager

Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem.
Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre
driftskostnader, men regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Endring annen kortsiktig �eld 80 384 -73 124

     

Endring arbeidskapital 374 656 320 136

Tabell 10.9 Endring i arbeidskapital balanseregnskapet 
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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
regionaldepartementet i dokument H-3/14. 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(F) nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.
Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til
anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i
driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden
ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved
aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet.

Kommunen har porteføljefinansiering av investeringene.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene.
All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurdering av omløpsmidler

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. 31.12.16.

Finansielle omløpsmidler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi
pr 31.12.16. Urealisert gevinst behandles i tråd med Finansreglement.

Vurdering av anleggsmidler
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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. 31.12.16

Aksjer og andeler

Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til
andel av aksjekapital i selskapet.

Organisering av kommunens virksomhet – foruten kommunale foretak

Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, rådmannen med stabsavdelinger og det utøvende
nivået, -virksomhetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære
organisasjon, med unntak av:

Kommunale foretak (KF)

Interkommunale selskap (IKS)

Interkommunale samarbeid (koml. §27) og vertskommunesamarbeid (koml. §28)

Aksjeselskap (hvor Stavanger kommune har eierinteresser)

Stavanger utvikling KF og Stavanger Boligbygg KF ble etablert 01.07.16. Regnskapsåret 2017 er da
første året hvor etableringene av disse foretakene har fått full effekt på driften.  Overdratte eiendeler,
gjeld og egenkapital dannet åpningsbalansen i de nye foretakene, og var basert på de verdiene de var
bokført til i kommunens regnskap på etableringstidspunktet (kontinuitetsprinsippet). Overdragelsen
ble gjennomført i samsvar med god kommunal regnskapsskikk, med regnskapsføring utelukkende i
balansen i kommunens regnskap og i foretakenes regnskap.

Viser for øvrig til note.12 og 20, som viser hvilke selskaper kommunen har eierinteresser i.

10.2 Noter

Note nr. 1: Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter

Brukerbetalinger (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Foreldrebetaling barnehager 118 534 117 094

Foreldrebetaling skole- og fritidsordning 110 612 112 195

Egenbetaling institusjoner 175 298 178 062

Annet 37 511 33 003
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Note nr. 2: Lønnsutgi�er

Brukerbetalinger (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Sum totalt 441 955 440 354

     

Andre salgs- og leieinntekter (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Kommunale avgifter 435 496 434 718

Leieinntekter 50 373 161 710

Annet 138 649 129 397

Sum totalt 624 518 725 825

Tabell 10.10 Note 1 

Lønnsutgi�er dri� (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Fastlønn 3 583 225 3 426 260

Lønn til vikarer 222 460 211 525

Lønn til ekstrahjelp 191 633 186 408

Lønn vedlikehold 4 607 5 015

Overtidslønn 43 970 39 336

Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 166 250 157 040

Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen 119 282 92 207

Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige 33 451 30 986

Sum lønnsutgi�er og utg.godt�ørelse 4 364 878 4 148 777

Sosiale utgi�er    

Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 1 150 710 1 102 250

Sum 5 515 588 5 251 027

     

Lønnsutgi�er investering (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Fastlønn 23 201 25 996

Lønn til ekstrahjelp 0 1 208

Overtidslønn 849 796

Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 122 231

Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige 16 32
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Note nr. 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet

Lønnsutgi�er dri� (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Sum lønnsutgi�er og utg.godt�ørelse 24 188 28 264

Sosiale utgi�er    

Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 5 718 6 803

Sum 29 906 35 067

Tabell 10.11 Note 2 

Mo�a�e avdrag på utlån (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Mottatte avdrag fra Lyse AS 43 676 43 676

Mottatte avdrag formidlingslån 152 039 123 566

Mottatte avdrag på konsern lån 7 826 5 238

Andre mottatte avdrag på utlån 3 121 18 556

Sum 206 662 191 036

     

Statlige overføringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Overføringer fra staten 696 11 444

Tilskudd fra Husbanken 0 11 880

STUI overføringer 10 114 0

Sum 10 810 23 324

     

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Kjøp av driftsmidler 51 725 27 113

Kjøp av transportmidler 3 465 2 322

Vedlikehold byggetjenester nybygg 736 174 813 684

Materialer til vedlikehold og nybygg 38 821 54 643

Konsulenttjenester 141 535 144 568

Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg 196 982 10 215

Andre kjøp av varer og tjenester 29 745 55 235

Sum 1 198 447 1 107 780
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Note nr. 4: Årsverk

Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger.

Mo�a�e avdrag på utlån (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Salg av dri�smidler (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Salg av driftsmidler 65 652

Salg av bygninger 80 000 0

Salg tomter/arealer 13 410 143 995

Refusjon privat grunnmark/råmark 0 0

Sum 93 476 144 647

Tabell 10.12 Note 3 

Årsverk Regnskap
2017

Regnskap
2016

Antall årsverk * 7 738 7 615

Antall ansatte 9 374 9 324

Antall kvinner 7 471 7 458

Antall menn 1 903 1 866

Antall kvinner i høyere stillinger 532 509

Antall menn i høyere stillinger 312 308

*    

* Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% lønn teller fra 2016
med som 1 årsverk.    

Tabell 10.13 Note 4 a) 

Fordeling heltid/deltid Regnskap
2017

Regnskap
2016

Antall ansatte i deltidsstillinger 3 649 3 824

Antall kvinner i deltidsstillinger 3 002 3 180

Antall menn i deltidsstillinger 647 644

*    

* Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% dekningsgrad teller fra
2016 ikke som deltid.    

Tabell 10.14 Note 4 b) 
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Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100 % stilling.

I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger
kommune.

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 selv assurandør for deler av AFP-ordningen.

Forskjellen mellom betalt netto pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad er premieavviket.
Årets positive premieavvik reduserer pensjonskostnaden og balanseføres. Premieavviket opparbeidet i
årene 2002-2010 amortiseres over 15 år, premieavvik i årene 2011-2013 amortiseres over 10 år.
Premieavvik opparbeidet f.o.m 2014 amortiseres over 7 år.

Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd i KLP) benyttes i sin helhet til reduksjon av
premieinnbetalinger i det enkelte år. Premiefond i KLP var per 31.12.2016 kr 63,9 mill. I 2017 er det
inntektsført bruk av premiefond med kr 63,9 mill.

Kommunen tar inn estimerte brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen. Det foretas
ny beregning av de pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års
regnskap. Forskjellen mellom avlagte tall for pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene i foregående år
og ny beregning kalles årets estimatavvik. Estimatavviket for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
balanseføres i sin helhet.

Lønn, godt�ørelse og pensjon (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017

Rådmann 1 865

Ordfører 1 529

Tabell 10.15 Note 4 c) 

Revisjonshonorarer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon 3 510 3 454

Honorar for rådgivning 450 758

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 748 771

Tabell 10.16 Note 4 d) 

Pensjonskostnad (beløp i 1.000 kr) KLP SPK Sum
31.12.17

Sum
31.12.16
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Pensjonskostnad (beløp i 1.000 kr) KLP SPK Sum
31.12.17

Sum
31.12.16

Årets pensjonspremie inkl. adm. kostnader (jf.
aktuarberegning) 473 982 105 328 579 310 552 584

Netto pensjonskostnader inkl. adm. kostnader (jf.
aktuarberegning) -424 331 -108 283 -532 614 -516 629

= Årets premieavvik 49 651 -2 955 46 696 35 955

         

AKKUMULERT PREMIEAVVIK        

Akkumulert 01.01. (ekskl. arbeidsgiveravgift) 348 690 -7 140 341 550 360 166

+/- Resultatført 1/7, 1/10 og 1/15 av tidligere års premieavvik
(eksl. arbeidsgiveravgift) -62 123 613 -61 510 -56 373

+/- Premieavvik for året (ekskl. arbeidsgiveravgift)* 49 651 -2 955 46 696 37 756

Arbeidsgiveravgift av premieavviket 31.12. 47 407 -1 337 46 070 48 159

Akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift 31.12. 383 625 -10 819 372 805 389 708

*        

*inkludert akkumulert premieavvik KLP Stavanger kommune
private, innarbeidet 2016        

         

Premieavvik og amortisering inkl. arbeidsgiveravgift, virkning
på driftsresultat (minus gir resultatred., pluss gir
resultatøkn.)

-14 231 -2 672 -16 903 -21 242

I % av driftsinntekter     -0,17 0,22

         

PENSJONSMIDLER (ekskl. arbeidsgiveravgi�)        

Regnskap per 31.12. 7 001 705 1 092 803 8 094 508 7 567 302

Herav estimatavvik 2016 29 829 -139 835 -110 006 -454 705

         

PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgi�)        

Regnskap per 31.12. 8 307 576 1 620 296 9 927 872 9 561 690

Herav estimatavvik 2016 -92 358 -112 077 -204 435 -256 554

Virkning av planendring og ny dødelighetstariff 0 33012 33012 0

         

NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgi�) 1 305 871 527 493 1 833 364 1 994 388

         

Økonomiske forutsetninger 2016: KLP SPK    
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Note nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Dri�

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i
kommunens egen produksjon. Det vil si alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av
inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som ersta�er 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.

Pensjonskostnad (beløp i 1.000 kr) KLP SPK Sum
31.12.17

Sum
31.12.16

Avkasting KLP/SPK 4.50 4.20    

Diskonteringsrente (risikofri rente) 4.00 4.00    

Lønnsvekst 2.97 2.97    

G-regulering 2.97 2.97    

Pensjonsregulering 2.20      

Forholdstallet fra KMD: 1.00 1.00    

Dødelighetstabell K2013FT K2013    

Uføretariff/Uføretabell KLP-uføretariff K1963 (200%)    

Tabell 10.17 Note 5 

Kjøp av tjenester som ersta�er tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Kommunalt tilskudd private barnehager 428 537 416 732

Tilskudd private alders- og sykehjem 454 844 446 273

Kjøp fra staten 65 773 38 022

Kjøp fra fylkeskommuner 1 607 1 176

Kjøp fra kommuner 69 700 71 654

Kjøp fra kommunale foretak (KF) 313 999 315 964

Kjøp fra interkommunale selskap (IKS) 330 775 296 559

Tilskudd til privatpraktiserende (leger, fysioterapeuter) 94 215 91 529

Overf. til andre 246 955 228 640

Totalt 2 006 405 1 906 549
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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.

Stavanger Konserthus IKS har pr 31.12.17 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 586 mill.
Stavanger kommune har forpliktet seg å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige
tilskudd.

Stavanger Kommune har gjenåpnet ordningen for kommunal oppreisning for perioden 01.05.2015 til
01.05.2017. Ordningen involverer også andre kommuner. Kostnader til dette er hensyntatt i HØP for
samme periode. Utbetalinger tilknyttet oppreisningsordningen er bokført på KOSTRA art 470
(Erstatninger).

Note nr. 7: Anleggsmidler

Tabell 10.18 Note 6 a) 

Overføringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Overføring til staten 285 29 264

Overføring til fylkeskommuner 280 891

Overføring til kommuner 901 722

Tap på krav 7 241 6 403

Overføring til kommunale foretak (KF) 74 707 71 311

Overføring til interkommunale selskap (IKS) 70 168 65 874

Økonomisk sosialhjelp 194 781 191 196

MVA knyttet til kompensasjonsordningen 185 827 165 952

Fritak eiendomsskatt 56 063 56 155

Andre overføringer 322 015 345 679

Totalt 912 268 933 448

Tabell 10.19 Note 6 b) 

Anleggsmiddelgruppe Avskrivningsplan Eiendeler

Gruppe 0 0 år Kunst, tomtegrunn

Gruppe 1 5 år EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.

Gruppe 2 10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler
og lignende.

Gruppe 3 20 år Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR),
renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
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Note nr. 8: Finansinntekter og utgi�er

Anleggsmiddelgruppe Avskrivningsplan Eiendeler

Gruppe 4 40 år Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende

Gruppe 5 50 år Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre
institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.

Tabell 10.20 Note 7 

    Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5

Anskaffelseskost   2 215 962 176 134 762 026 202 137 10 327 977 3 169 634

Akkumulerte/reverserte nedskrivninger   -9 553 -111 -3 481 0 -38 591 -261 945

Akkumulerte ordinære avskrivninger   0 -113 965 -308 725 -30 125 -2 604 607 -559 561

Bokført verdi 01.01   2 206 409 62 058 449 820 172 012 7 684 779 2 348 128

Tilgang i regnskapsåret   9 315 31 733 149 903 144 331 583 496 313 917

Avgang i regnskapsåret   0 0 -4 0 0 -25 376

Delsalg i året   0 -157 0 0 0 0

Avskrivninger i regnskapsåret   0 -14 229 -54 983 -11 647 -241 210 -42 538

Nedskrivninger /utskillelse til nye KF   -19 159 0 -5 747 0 -13 004 -105 837

Reverserte nedskrivninger   0 0 0 0 0 0

Bokført verdi 31.12   2 196 565 79 405 538 989 304 696 8 014 061 2 488 294

Hovedoversikt balanse:              

1) Faste eiendommer og anlegg     13 003 615        

2) Utstyr, maskiner og transportmidler     618 395        

      2 017 2 016      

Sum ordinære avskrivinger     374 192 341 607      

Sum kalkulatoriske avskrivninger     109 186 121 824      

Totalt     483 378 463 431      

Tabell 10.21 Note 7 

Renteinntekter og utby�e (beløp i 1.000 kr) Regnskap
2017

Regnskap
2016

Renter bankinnskudd 30 562 37 023

Renter finansforvaltn. 16 131 19 175

Forsinkelsesrenter 1 287 1 444
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Note nr. 9A: Gjeldsforpliktelser – type �eld og fordeling mellom
långiver

Renteinntekter og utby�e (beløp i 1.000 kr) Regnskap
2017

Regnskap
2016

Renter rentebytteavtaler 23 702 50 657

Utbytte Lyse Energi AS 209 645 183 439

Utbytte andre 1) 28 572 25 247

Andre renteinntekter 2) 84 213 67 642

Sum 394 110 384 628

*    

1) I utbytte andre inngår utbytte fra SF kino med kr 5,3 mill, kr 20,0 mill fra Forus
Næringspark samt Renovasjonen IKS med kr 1 mill.    

2) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med kr 27,2 mill,-    

I tillegg kommer overføringer fra kommunale foretak (30 mill fra Stavanger
Parkering KF, 3 mill fra Stavanger utvikling KF og 21,7 fra Stavanger Bolig KF) -
disse inngår i andre overføringer i hovedoversikt drift

   

     

Renteutgi�er og låneomkostninger (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Renter innlån 138 893 133 752

Renter rentebytteavtaler 86 735 122 370

Andre rente- og finansutgifter 631 468

Sum 226 260 256 590

     

Gevinst/tap finansielle instrumenter (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Urealisert kurstap 0 2 050

Realisert kurstap 6 012 11 217

Sum 6 012 13 267

Urealisert gevinst 1 541 0

Realisert gevinst 15 636 1 650

Sum 17 177 1 650

Tabell 10.22 Note 8 

Gjeldsforpliktelser (beløp i 1.000 kr)     Regnskap 2017 Regnskap 2016

Kommunens samlede lånegjeld     8 135 028 7 797 528
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Gjeldsforpliktelser (beløp i 1.000 kr)     Regnskap 2017 Regnskap 2016

Fordelt på følgende kreditorer:        

Obligasjonslån        

DNB Markets     850 000 250 000

Kommunalbanken     1 600 000 1 600 000

Danske bank     1 240 000 1 240 000

Sparebank1 SR-Bank     1 100 000 0

Sum     4 790 000 3 090 000

Sertifikatlån        

Danske bank     0 250 000

DNB     0 270 000

Nordea Bank     0 870 000

Motkonto sertifikatlån (avsatt avdrag)     0 -825

SEB     150 000 0

Sum     150 000 1 389 175

Andre lån        

Startlån        

Husbanken startlån, flytende rente     1 641 217 1 580 516

Husbanken startlån, fast rente     266 910 279 650

Ekstraord. avdrag betalt andre kreditorer     0 46 664

Investeringslån        

Husbanken investeringslån fast     16 868 18 662

Husbanken investeringslån flytende     1 035 1 322

Kommunalbank flytende rente     1 204 998 1 366 110

KLP fast rente     0 0

Ekstraord. avdrag startlån     0 -46 664

Annen langsiktig gjeld     0 0

Annen langsiktig gjeld AS     0 8 092

Sum     3 131 028 3 254 353

Konsernintern langs. �eld        

Forpliktelse EK foretak (jf note 11)     64 000 64 000

Sum     64 000 64 000
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Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en
nedbetalingstid på inntil  30 år på disse lånene. De avsatte avdragene er nedbetalt på langsiktig gjeld.

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens(KL) §50 nr. 7 ved å beregne minste
tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling
fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minste-krav til avdrag som tilsvarer avskrivningene,
kapitalslitet, på lånefinasierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld
med tilsammen 332 368 tusen kroner. Minste lovlige avdrag etter KL §50 nr. 17 utgjør 232 873 tusen
kroner, eller 278 862 tusen kroner når vi beregner uten tomter. Det er ikke behov for å betale
ytterligere avdrag for 2017.

Låneopptak i Kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte
årsregnskap 2017 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: Sikringsintrument

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 rentebytteavtaler som sikringsinstrumenter, men har også
fastrentelån. Ved bruk av disse instrumentene oppnår kommunen forutsigbarhet i fremtidige
rentekostnader samtidig som sensitiviteten for renteendringer holdes på et minimum.

Samlet har Stavanger Kommune benyttet rentebytteavtaler for kr 2,39 mrd. I tillegg har kommunen kr
5,25 mrd i ulike fastrentelån, samt flytende for 2,9 mrd. Den gjennomsnittlige løpetiden, durasjonen,
for rentebytteavtalene er ca. 3,7 år, og 66 % av bruttogjelden er sikret med fastrente. Dersom
rentebanen øker med 1% vil Stavanger kommunes årlige renteutgifter øke med ca 14 millioner.

Rentesikringen er forankret i Stavanger kommunes finansreglement kapittel 5, og risikobildet
rapporteres månedlig og tertialvis.

Note nr. 10: Avsetninger og bruk av avsetninger

Gjeldsforpliktelser (beløp i 1.000 kr)     Regnskap 2017 Regnskap 2016

Avdrag på �eld        

Avdrag (beløp i 1. 000 kr) Budsje. Regnskap 2017 Regnskap 2016 Regnskap 2015

Utgiftsført avdrag 332 447 332 368 320 632 309 855

Beregnet minste lovlige avdrag   232 873 149 410 146 458

Differanse   99 495 171 222 163 397

Tabell 10.23 Note 9A 
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UB 31.12 viser saldo på  disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og
investeringsformål. Av saldo på kr 543,70 mill, utgjør fond for integreringstilskudd kr 37 mill, og
kursreguleringsfond kr 59,2 mill.

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og
kan ikke endres av kommunestyret. De mest vesentlige fondene er fond for overføring av øremerkede
midler som utgjør kr 124 mill, og selvkost fond vann og avløp som utgjør kr 51 mill.

 Alle fond (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Avsetninger til fond 535 514 438 866

Bruk av avsetninger 299 056 121 830

Til avsetning senere år    

Ne�o avsetninger 236 458 317 036

     

Disposisjonsfond (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

IB 01.01.17 346 858 105 035

Avsetninger driftsregnskapet 276 920 291 096

Bruk av avsetninger driftsregnskapet 78 580 49 273

Bruk av avsetninger investerings-regnskapet 1 500 0

Beregnet beholdning pr 31.12.16 543 698 346 858

UB 31.12.17 543 698 346 858

Differanse 0 0

Tabell 10.24 Note 10 a) 

Bundet dri�sfond (beløp i kr 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

IB 01.01.17 149 986 123 058

Avsetninger driftsregnskapet 126 512 94 476

Bruk av avsetninger driftsregnskapet 80 075 67 548

Bruk av avsetninger investeringsregnskapet 1 013 0

Beregnet beholdning pr 31.12 195 410 149 986

UB 31.12.17 195 410 149 986

Differanse -0 -0

Tabell 10.25 Note 10 b) 

Overføringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016
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Overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet følger av budsjett og fremkommer i
regnskapsskjema 1 A. Det kan kun overføres det beløp innenfor budsjettets rammer som er nødvendig
for å sikre finansiell dekning i årets investeringsregnskap.

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til
investeringsmål.

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte
investerings formål og kan ikke endres av kommunestyret.

Overføringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Overført fra drift- til investeringsregnskap 179 667 205 874

Tabell 10.26 Note 10 c) 

Ubundet investeringsfond (beløp i 1.000kr)     Regnskap 2017 Regnskap 2016

IB 01.01.17     98 005 11 850

Avsetninger     68 550 86 155

Bruk av avsetninger     86 155 0

Beregnet beholdning pr 31.12     80 400 98 005

UB 31.12.17     80 400 98 005

Differanse     0 0

Tabell 10.27 Note 10 d) 

Bundet investeringsfond (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

IB 01.01.17 99 175 50 889

Avsetninger 63 533 53 294

Bruk av avsetninger 0 0

Bruk av bundne investeringsfond 53 233 5 008

Beregnet beholdning pr 31.12.17 109 474 99 175

UB 31.12.17 109 474 99 175

Differanse 0 0

Tabell 10.28 Note 10 e) 

Fordeling mellom skjema 1 A / 1 B (beløp i 1.000
kr)

Regnskap
2017 Justert budsje� Opprinnelig budsje�

Avsetninger disposisjonsfond 276 920 213 838
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Note nr. 11: Utlån

Fordeling mellom skjema 1 A / 1 B (beløp i 1.000
kr)

Regnskap
2017 Justert budsje� Opprinnelig budsje�

Regnskapsskjema 1A 276 920    

Regnskapsskjema 1B 0    

       

Bruk av avsetninger disposisjonsfond 78 580 66 110 0

Regnskapsskjema 1A 78 580    

Regnskapsskjema 1B 0    

       

Overføringer 179 667    

Regnskapsskjema 1A 179 667    

Regnskapsskjema 1B 0    

       

Avsetninger Bundne Dri�sfond 126 512    

Regnskapsskjema 1A 53 752 272  

Regnskapsskjema 1B 72 760    

       

Bruk Bundne dri�sfond 80 075    

Regnskapsskjema 1A 111 272  

Regnskapsskjema 1B 79 964    

Tabell 10.29 Note 10 f) 

Utlån (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Startlån 1 687 801 1 657 282

Avsatt til tap på framtidige utlån -25 384 -21 784

Sum utlån startlån 1 662 417 1 635 497

     

Viking Fotball ASA 2 550 2 550

Ansvarlig lånekapital Lyse 917 196 960 872

Rogaland Rideklubb 2 319 2 267

Tou Scene 300 500
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Note nr. 12: Aksjer og andeler

Utlån (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

SKP 0 34

Varmestuens venner 785 833

Museum Stavanger AS 4 692 5 220

Forus og Gausel Idrettslag 1 592 1 700

Oilers Invest AS 61 356 63 611

Base Property AS 28 000 28 000

Vesterlen Krets av NSF 960 960

Sum andre utlån 1 019 749 1 066 546

     

Sum utlån 2 682 166 2 702 043

     

Natur og Idrettsservice KF 14 348 13 200

Sølvberget KF 31 198 14 585

Stavanger Bolig KF* 680 058 693 742

Stavanger Utvikling KF* 158 987 113 673

Konserninterne langs. fordr. 884 591 835 200

     

Avsatt på bundne investeringsfond 9 651 9 613

Tabell 10.30 Note 11 

Aksjer Aksje-
kapital

SK'andel av 
aksjekapital

SK'andel
aksjer

Bokført
verdi Mo�a� utby�e

           

Lyse Energi AS 1 008 983 440 683 43,68 % 440 683 -209 645

Rogaland Teater AS 108 28 25,50 % 28  

Universitetsfond Rogaland AS 3 800 1 379 36,30 % 13 800  

SF Kino Stavanger/Sandnes
AS 1 000 332 33,15 % 5 118 -5 271

Måltidets Hus AS 703 12 1,71 % -  

Nord-Jæren
bompengeselskap AS 240 40 16,67 % 40  
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Aksjer Aksje-
kapital

SK'andel av 
aksjekapital

SK'andel
aksjer

Bokført
verdi Mo�a� utby�e

Glad Mat AS 108 4 4,00 % 5  

Lysefjorden Utvikling AS 500 48 9,60 % 298  

Stavanger Sentrum AS 250 100 40,00 % 704  

Blue Planet AS 1 950 50 2,56 % 50  

Allservice AS 2 958 1 490 50,38 % 1 490  

Forus Næringspark AS 15 100 7 399 49,00 % 7 400 -20 000

Filmkraft Rogaland AS 1 600 560 35,00 % 560  

Museum Stavanger AS 100 50 50,00 % 55  

Ryfast AS 700 200 28,57 % 200  

Nord-Jæren utvikling
Sandnes AS 7 000 700 10,00 % 0  

Attende AS 1 532 785 51,22 % 785  

Stavanger Forum AS 1 950 1 287 66,00 % 9 997  

Bysykkelen AS 4 000 1 000 25,00 % 2 000  

Valide invest AS       1 500  

Hagltårnet Holding AS       29 703  

Sum 1 052 582 456 147   514 416 -234 916

           

Andeler Totale andeler SK' andeler SK eierandel Bokført verdi Mo�a� utby�e/overf.

Stavangerregionen Havn IKS*   0 80,69 %    

IVAR IKS *   0 39,95 %    

Rogaland brann og redning
IKS 5 000 2 595 49,30 % 2 595  

Rogaland Revisjon IKS 4 000 1 278 31,56 % 1 278  

Renovasjonen IKS   0 50,00 % 7 997 -1 000

Stavanger Konserthus IKS 100 89 89,00 % 89  

Sørmarka flerbrukshall IKS 600 384 64,02 % 384

Multihallen og Storhallen IKS 600   62,40 % 374

Opera Rogaland IKS 800 400 50,00 % 400  

Rogaland Kontrollutvalgsekr. 600 210 35,00 % 210  

Biblioteksentralen AL   0   1  

Samvirkelaget Flørli       650  
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Sum mottatt utbytte/overføringer (kr 235 916 519) avviker fra kostra gruppe 905 i økonomisk oversikt
(kr 238 216 519) da sistnevnte tall også inneholder utbytte knyttet til finansielle omløpsmidler (art
91131000).

Note nr. 13: Utestående fordringer

Aksjer Aksje-
kapital

SK'andel av 
aksjekapital

SK'andel
aksjer

Bokført
verdi Mo�a� utby�e

Egenkapitalinnskudd KLP   0   189 858  

Andeler Dragaberget
Barnehage SA 4   20  

Sum 11 700 4 960   203 856 -1 000

Sum aksjer og andeler 1 064 282 461 107   718 273 -235 916

Tabell 10.31 Note 12 

Utestående fordringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant) 2 371 3 218

Sentrale styringsorganer 154 722 241 777

Stavanger Eiendom 7 717 19 732

Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom 44 791 26 019

Oppvekst 16 047 18 741

Levekår 238 866 126 717

Kultur og byutvikling 4 327 4 930

Mva-kompensasjon 80 700 168 465

Syke-svangerskap 28 997 28 738

Kortsiktige fordringer lønn -567 190

Feilkonto 9999 -15 -62

Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer -18 000 -18 000

Sum kortsiktige fordringer* 559 956 620 466

Konserninterne fordringer 89 045 34 465

Herav:    

Konserninterne fordringer inkludert ovenfor* 59 800 16 656

Forfalte terminer utlån konserninterne 29 245 17 809

Tabell 10.32 Note 13 
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jf. note 16.

Note nr. 14: Finansielle omløpsmidler

* Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til
anskaffelseskost pr 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Urealsert gevinst på 1,54 mill og
realiserte gevinster på 15,64 mill er resultatført i 2017. Realisert tap på 6,01 mill. er tapsført i 2017.
Kursreguleringsfondet er pr 31.12.17 på 59,2 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
14.11.16

Note nr. 15: Endringer i regnskapsprinsipp

Aktiva klasse (beløp i 1.000 kr) Markedsverdi 
2017

Bokført verdi 
2017

Årets resultatførte 
verdiendring

Aksjefond 55 562 61 167 -5 606

Grunnfondsbevis 8 684 8 479 205

Ansvarlige lån, fondsobligasjoner 208 352 225 143 -16 791

Industriobligasjoner/sertifikater 159 299 157 883 1 417

Bankobligasjoner og bankinnskudd 90 121 89 793 328

- Herav bankinnskudd -36 779 -36 779 0

Andre verdipapir 15 15 0

Grønn finansforvaltning 40 091 37 882 2 210

Kursregulering pr 01.01   -19 777 19 777

Urealisert gevinst pr 31.12*   1 541 -1 541

Sum 525 346 525 346 -0

Tabell 10.33 Note 14 

Endring i regnskapsprinsipp (beløp i 1.000kr)   Regnskap
2017

Regnskap
2016

IB   39 841 39 841

UB   39 841 39 841

Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2016 av følgende
poster:      
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Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i
regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne
egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til
ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp.

Note nr. 16: Fordringer og �eld til kommunale foretak

Endring i regnskapsprinsipp (beløp i 1.000kr)   Regnskap
2017

Regnskap
2016

  År    

Utbetalte feriepenger 1993 98 967  

Varebeholdning 2001 6 472  

Kompensasjon for mva 2001 -13 989  

Øvrige endringer periodiseringsprinsipp   33 912  

Tilskudd til ressurskrevende brukere 2008 -85 521  

Sum bokført mot konto for prinsippendring   39 841  

Tabell 10.34 Note 15 

Fordringer og �eld til kommunale foretak (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Konsernintern kortsiktig fordring    

Stavanger Parkeringsselskap KF 30 061 155

Sølvberget KF 3 742 3 046

Stavanger Byggdrift KF 260 514

Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 1 458 1 337

Stavanger Bolig KF 44 472 17 780

Stavanger Utvikling KF 9 051 11 633

Sum konserninterne kortsiktige fordringer* 89 045 34 465

Herav kundefordringer 59 800 16 656

Herav kortsiktige fordringer utlån 29 245 17 809

     

Konsernintern langsiktig fordring    

Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 14 348 13 200

Sølvberget KF 31 198 14 585

Stavanger Bolig KF 680 058 693 742

Stavanger Utvikling KF 158 987 113 673
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* Kortsiktig fordring KF inngår i kommunens kundereskontro. Jf note 13 
** Kortsiktig gjeld KF inngår i kommunens leverandørreskontro.

Note nr. 17A: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk
(overskudd) dri�

Fordringer og �eld til kommunale foretak (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Sum konserninterne langsiktige fordringer 884 591 835 200

     

Sum konserinterne fordringer 973 636 869 665

     

Konsernintern kortsiktig �eld    

Stavanger Parkeringsselskap KF 568 189

Sølvberget KF 8 601 5 939

Stavanger Byggdrift KF 13 867 15 728

Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 11 812 13 218

Stavanger Bolig KF 1 007 9 784

Stavanger Utvikling KF 0 558

Sum konsernintern kortsiktig �eld** 35 855 45 416

Øvrig kortsiktig gjeld 1 570 051 1 640 874

Sum kortsiktig �eld 1 605 906 1 686 290

     

Konsernintern langsiktig �eld    

Sølvberget KF 5 000 5 000

Stavanger Byggdrift KF 30 000 30 000

Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 29 000 29 000

Sum konsernintern langsiktig �eld 64 000 64 000

     

Sum konsernintern �eld 99 855 109 416

*    

* Kortsiktig fordring KF inngår i kommunens kundereskontro. Jf note 13    

** Kortsiktig gjeld KF inngår i kommunens leverandørreskontro.    

Tabell 10.35 Note 16 

296



Note nr. 18: Garantier gi� av kommunen

Garantier gitt av kommunen – nedkvittert pr 31.12

Regnskapsmessig mindreforbruk (beløp i 1.000 kr) Budsje� 2017 2017 2016

Tidligere opparbeidet mindreforbruk 0 159 387 149 678

Årets disponering av mindreforbruk 0 -159 387 -149 678

Nytt mindreforbruk i regnskapsåret 0 178 148 159 387

Totalt mindreforbruk til disponering 0 178 148 159 387

Tabell 10.36 Note 17A 

Garanti gi� til (beløp i 1.000 kr) Garantibeløp Garantien utløper:

IVAR IKS 39,95% 1) 1 385 712 2022,26,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,37,39,40,41,46,48

Stavanger Konserthus IKS 584 957 2035

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 960 2025

Stavangerregionen havn IKS 71 524 2021-2035

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland 32 949 2038

Stiftelsen Øyane sykehjem 353 2019

Stiftelsen Blidensol sykehjem 155 2018

Borettslaget Gauselparken 19 164 2033

Borettslaget Krosshaug I 9 105 2035

Borettslaget Ramsvik 9 406 2033

Borettslaget Ramsvik 9 378 2033

Forus Utvikling AS 44 000 2031

Private barnehager/andelsbarnehager 17 776 2020 / 2030

Ryfast AS 1 170 000 2039 og 2040

Vikinghallen AS 76 788 2039

Stiftelsen Stavanger ishall 54 000 2040

Forus Flerbrukshaller AS 106 125 2021 og 2055

Renovasjonen IKS 21 661 Løpende

Multihallen og Storhallen IKS 68 088 Løpende

Sørmarka Flerbrukshall IKS 104 745 Løpende

Med hjemmel i sosiallovgivningen 6 195 2018 og utover

297



Note nr. 19: Interkommunalt samarbeid

Garanti gi� til (beløp i 1.000 kr) Garantibeløp Garantien utløper:

Sum garantier 3 794 040  

Tabell 10.37 Note 18 

Interkommunalt samarbeid Regnskap 2017 Regnskap 2016

Ryfylke Friluftsråd (§27-samarbeid)    

Overf.fra Stavanger kommune 1 783 1 738

Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 615 1 560

Sum andre inntekter 8 022 6 204

Sum inntekter 11 420 9 501

Benyttet til dekning av utgifter -8 747 -9 983

Ne�o resultat 2 673 -482

Netto avsetning (bruk) -2 348 -563

Resultat 325 81

     

IUA (§27-samarbeid)    

Overf.fra Stavanger kommune 703 703

Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 214 1 241

Sum andre inntekter 861 759

Sum inntekter 2 778 2 704

Benyttet til dekning av utgifter 1 918 1 994

Ne�o resultat 860 710

Netto avsetning 860 710

Resultat 0 0

*IUA har hovedkontor i Sandnes, men inngår i Stavanger kommunes
årsregnskap.    

     

Krisesenteret (vertskommunesamarbeid)    

Overf. fra samarbeidende kommuner 2 821 2 737

Andre ref./inntekter 0 1 440

Sum inntekter 2 821 4 176
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Interkommunalt samarbeid Regnskap 2017 Regnskap 2016

Benyttet til dekning av utgifter 2 821 4 176

Ne�o resultat 0 0

Netto avsetning 0 0

Resultat 0 0

     

Ungdom og fritid K-46 (vertskommunesamarbeid)    

Overf. fra samarbeidende kommuner 609 556

Overf.fra Rogaland Fylkeskommune 0 93

Andre ref./inntekter 0 1 461

Sum inntekter 609 2 110

Benyttet til dekning av utgifter 609 2 110

Ne�o resultat 0 -0

Netto avsetning 0 0

Resultat 0 0

     

Legevakten (vertskommunesamarbeid)    

Overf. fra samarbeidende kommuner 11 248 9 231

Sum inntekter 11 248 9 231

Benyttet til dekning av utgifter 11 248 0

Ne�o dri�resultat 0 0

Netto avsetning 0 0

Resultat 0 0

     

Sør- og midt Rogaland arbeidsgiverkontroll (vertskommunesamarbeid)    

Overf. fra samarbeidende kommuner 2 184 2 273

Andre ref./inntekter 85 629

Sum inntekter 2 269 2 902

Benyttet til dekning av utgifter 2 162 2 487

Ne�o dri�resultat 107 415

Bruk av fond 415  

Avsatt til fond 522 415
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Note nr. 20: Selvkostområder

Interkommunalt samarbeid Regnskap 2017 Regnskap 2016

Resultat 0 0

     

Ska�eoppkreverfunksjonen (vertskommunesamarbeid)    

Overf. fra samarbeidende kommuner 2 901 2 573

Sum inntekter 2 901 2 573

     

Nye Stavanger    

Andre statlige overføringer 50 100 0

Andre inntekter 108 0

Sum inntekter 50 208 0

Benyttet til dekning av utgifter 1 404 0

Ne�o dri�sresultat 48 804 0

Avsatt til fond 48 804 0

Resultat 0 0

Tabell 10.38 Note 19 

Selvkostområder   2017   Balansen
2017  

  Inntekter Utgi�er Mer(+)/  
mindreforbruk (-)

Årets deknings 
-grad i % *)

Avsetn(+)/ bruk av  
(-) deknings-gradsfond

Renter deknin
-gradsfon

Renovasjon 150 824 150 331 493 100 % 493 3

Vann 107 170 107 400 230 100 % -230 45

Avløp 202 677 218 572 -15 896 93 % -15 896 69

Byggesak -21 702 21 605 97 -100 % -97 -1

*          

* Årets
dekningsgrad før
avsetning/bruk av
selvkostfond.
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I 2017 viser selvkostregnskapet for byggesak et mindreforbruk på kr 0,1 mill. Gjenstående merforbruk
på 5,668 mill dekkes over kommunens driftsregnskap. I tillegg til dette kommer renter på 0,1 mill.

Seksjonering og delingsforretning er fom 2013 inkludert i selvkostområdet for byggesak.

Selvkostregnskapet for kart og oppmåling viser et merforbruk på kr 1,385 mill.

Selvkostregnskapet for plansaksbehandling viser et merforbruk på kr 0,444 mill.

I 2017 viser selvkostregnskapet for feiing et mindreforbruk på kr 0,358 mill.

Note nr. 21: Avgi�situasjonen

Kompensasjon av merverdiavgi� på sosiale boliger

Stavanger kommune har i 2017 ikke lenger krevd kompensasjon av merverdiavgift for alle sosiale
boliger. Boligmassen er gjennomgått og klassifisert 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.
Avgiftssituasjonen knyttet til rus- og psykiatriboliger som er særskilt tilrettelagt er ikke avklart.
Stavanger kommune har ført kompensasjon for disse boligene på lik linje med øvrige tilrettelagte
boliger.

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 innberetning av det årlige merverdiavgiftskravet
og/eller søknad om merverdiavgiftskompensasjon. Endret bruk eller salg kan medføre endret plikt
eller rett til justering.

Sju nye justeringsavtaler er inngått i 2017. Tre av disse inneholder justeringsrett. GKRS har i 2017 gitt
en oppdatert anbefaling om regnskapsmessig behandling av justeringsavtaler. Nye og eksisterende
avtaler er ført i samsvar med den nye anbefalingen. I tråd med anbefalingen er justeringsrett som

Tabell 10.39 Note 20 

Selvkostområder   2017   Balansen
2017  

**
Selvkostfondene
er bundne
driftsfond. Disse
kan kun benyttes
til dekning av
framtidige
driftsutgifter på
tilhørende
selvkostområde.
Selvkostfond må
benyttes innen en
3-5 års periode.
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følge av avtalene ført i investeringsregnskapet. Det samme er tilbakeføringen av justeringsinntekt til
utbyggerne da dette har en tett sammenheng med justeringsinntekten. Nettoeffekten av de nye
justeringsavtalene som inneholder justeringsrett utgjør en merinntekt på kr 0,1 mill. i 2017. Totalt for
alle eksisterende avtaler utgjør merinntekten i 2017 kr 1,7 mill.

Note nr. 22: Investeringsprosjekter

Oversikten viser noen pågående /planlagte flerårige investeringsprosjekter.

Prosjektnr Prosjektnavn Kostnadsramme Regnskap
2017

Justert
budsje�

2017

Kostnad
tidligere

år

3844001 Energitiltak kommunal bygg 55 000 25 869 23 500 31 473

3844002 OK19, Varmesentral 29 700 20 158 20 450 11 578

3844003 Olav Kyrresgate 19 og Stavanger
svømmehall, rehabilitering 195 000 59 882 103 000 14 251

3844007 Madlamark skole, nybygg 150 000 1 635 5 000 609

3844013 Tastaveden skole, rehabilitering 146 000 79 1 000 637

3844015 Hundvåg skole, utbygging 40 500 12 592 20 000 1 136

3844016 Gautesete skole, reform 2006,
rehabilitering, funksjonsendring 30 800 4 550 6 000 515

3844021 Selveide boliger i bofellesskap 60 000 22 500 151

3844024 Hetlandshallen dobbelhall 86 000 40 222 34 499 1 171

3844028 Bekkefaret kirke, rehabilitering 30 000 8 001 20 000 777

3844036 Lunde skole, innvendig ombygging 15 000 12 471 14 000 1 887

3844051 Ytre Tasta barnehage, avd Vardenes 45 000 1 615 3 100 8 093

3844057 Kannik skole, utvidelse 25 000 10 623 15 000 1 363

3844059 Sunde og Kvernevik bydelshus 2 600 821 2 000 602

3844060 Nye Tou, 2. byggetrinn 110 000 12 352 20 000 0

3866007 Kunstgressbaner, rehabilitering 29 000 2 21 000 142

3866011 Hillevåg torg 11 000 11 548 13 000 503

3866012 Kvernevik ring 4 500 8 228 8 417 3 583

391244874 Holme Egenes rehab 25 950 2 768 3 350 25 613

391266091 Kulvert over motorveien 143 000 22 953 38 200 104 831

391366020 Gang-/sykkelsti Austre Åmøy 5 000 4 0 0

391444808 Vålandsbassengene 40 000 1 852 1 800 8 707

391444819 Nye Gamlingen 130 500 40 965 44 850 85 648
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Note nr. 23: Kapitalkonto

Prosjektnr Prosjektnavn Kostnadsramme Regnskap
2017

Justert
budsje�

2017

Kostnad
tidligere

år

391444821 Domkirken 2025 305 000 19 625 20 000 14 560

391465027 Tasta skatepark, del 2 15 000 8 262 20 000 519

4337 Lervig sykehjem 470 000 106 916 120 000 314 889

4819 Nye Tou, redusert 1. byggetrinn 97 500 19 478 18 200 79 305

Sum   2 297 050 453 492 596 866 712 542

Sum øvrige
prosjekter     778 933 649 958  

Sum utgifter i
investeringer     1 232 425 1 246 824  

           

Tabell 10.40 Note 22 

Kapitalkonto (beløp i 1.000 kr)      

01.01.2017 Balanse (underskudd i kapital)   01.01Balanse (kapital) 7 621
748

       

Debetposteringer i året:   Kreditposteringer i året:  

       

Salg av fast eiendom og anlegg 25 376 Aktivering av fast eiendom og anlegg 1 051
059

Nedskrivninger fast eiendom 138 001 Oppskriving av fast eiendom  

Nedskrivning maskiner og utstyr 5 747    

Avskriving av fast eiendom og anlegg 295 395 Aktivering BBL-leil  

Korrigeringer anlegg Avskrivninger 9 584    

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 161 Aktivering av utstyr, maskiner og
transportmidler 181 636

Avskrivninger av utstyr, maskiner og
transportmidler 69 212    

Gammel kunst, nedskriving kapitalkonto   Annet 8 799

Nedskrivninger aksjer og andeler 19 182 Kjøp av aksjer og andeler 51 574

Avdrag mottatt på formidlings/startlån 152 039 Utlån formidlings/startlån 183 128

Avdrag mottatt på andre utlån 80 456 Utlån egne midler 83 050
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Stavanger 15.02.2018

10.3 Konsernregnskap

Prinsipper for konsernregnskapet

Stavanger kommune sitt konsernregnskap, er en kosolidering av alle selskaper som inngår i Stavanger
kommune som rettssubjekt. Konsernregnskapets formål er å gi en oversikt over kommunekonsernets
økonomiske resultat og den totale verdien av eiendeler, gjeld og egenkapital, det vil si et samlet
økonomisk bilde av kommunens virksomhet og engasjementer.

Kapitalkonto (beløp i 1.000 kr)      

Avskrevet utlån 4 090 Oppskriving utlån  

Bruk av midler fra eksterne lån 709 850 Avdrag på eksterne lån 484 407

Forpliktelse foretak      

Pensjonsforpliktelse - netto endring (økn)   Pensjonsforpliktelse - netto endring (red) 161 024

       

Salg aksjer      

       

31.12 Balanse (Kapital) 8 317
331 31.12.2017 Balanse (undersk i kapital)  

       

Tabell 10.41 Note 23 
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Ved utarbeidelse av konsernregnskapet er det følgende prinsipper lagt til grunn:

Føringer i investeringsregnskapet vil gjenspeile seg i balansen. Det er på denne bakgrunn
at konsernregnskapet blir satt opp ved konsolidering av driftsregnskapet og balansen for
de ulike selskap.

Alle vesentlige konserninterne kostnader og inntekter elimineres med utgangspunkt i
kostrarapporteringen for 2017.

Alle balanseposter konsolideres ved å eliminere konserninterne fordringer og gjeldsposter.

I Stavanger Utvikling KF ligger alle tomter og utviklingsområder klassifisert som varelager,
dette omklassifiseres til anleggsmiddel i konsernregnskapet da det i konsernsammenheng
er å regne som et anleggsmiddel etter kommunale prinsipper

I konsernet føres det etter kommunale prinsipper. De to foretakene som fører etter
regnskapsloven, er Stavanger Utvikling KF og Stavanger Parkering KF. Regnskapene for
disse er i det vesentlige omklassifisert til kommunale prinsipper i konsernets balanse.

Omklassifiseringen av regnskapene til foretakene som føres etter regnskapsloven, har hatt
resultatpåvirkning i den grad kapitalslitet er kommet til uttrykk i driftsregnskapet gjennom
avskrivninger fremfor avdrag.

Økonomiske 
oversikter

Stavanger
kommune

Stavanger
byggdri� KF

Stavanger nat.
og idr.-service

KF

Sølvberget
KF

Stavanger
boligbygg KF

Stavanger P.-
selskap KF

Stavanger
utvikling KF Sum elimi. Sum 

Konsern

Økonomisk oversikt - dri�                  

Driftsinntekter                  

Brukerbetalinger 441 954 777               441 954 777

Andre salgs- og leieinntekter 624 517 770 9 519 068 9 592 179 3 026 679 225 264 337 104 987 081 31 348 803 0 1 008 255 917

Overføringer med krav til
motytelse (780) 1 104 872 269 279 251 384 150 295 208 7 403 559 14 045 615 0 0 - 427 090 178 1 128 777 857

Rammetilskudd 2 145 543 764             0 2 145 543 764

Andre statlige overføringer 448 556 337             0 448 556 337

Andre overføringer (880) 99 125 107 1 242 687 114 469 78 257 405 6 584 436     - 143 813 943 41 510 161

Skatt på inntekt og formue 4 887 726 506             0 4 887 726 506

Eiendomsskatt 319 490 271             0 319 490 271

Andre direkte og indirekte
skatter               0 0

Sum dri�sinntekter 10 071 786 801 290 013 138 160 001 856 88 687 644 245 894 388 104 987 081 31 348 803 0 10 421 815 591

                0 0

Dri�sutgi�er               0 0

Lønnsutgifter 4 364 877 852 122 665 988 73 604 815 40 450 039 8 704 142 22 205 896 6 674 943 0 4 639 183 675

Sosiale utgifter 1 150 710 074 36 496 635 22 478 998 12 315 159 2 651 900 0 0 0 1 224 652 765

Kjøp av varer og tj som
inngår i tj.produksjon 1 183 809 835 99 688 548 43 179 177 24 191 998 81 562 484 31 472 639 15 643 009 0 1 479 547 690

Kjøp av tjenester som
erstatter tj.produksjon (380) 2 006 405 170 3 153 991 3 942 522 7 681 981 79 905 890 0 0 - 416 200 527 1 684 889 026

Overføringer (480) 912 267 622 13 633 880 10 056 520 3 988 137 34 100 924 30 000 000 3 000 000 - 143 813 943 863 233 139

Avskrivninger 483 377 952 556 677 4 905 354 2 387 750 26 155 718 12 598 251 0 0 529 981 703

Fordelte utgifter - 116 726 516       - 3 027 835     0 - 119 754 351

Sum dri�sutgi�er 9 984 721 989 276 195 718 158 167 386 91 015 064 230 053 223 96 276 786 25 317 952 0 10 301 733 648

Bru�o dri�sresultat 87 064 812 13 817 421 1 834 471 - 2 327 420 15 841 165 8 710 295 6 030 851 0 120 081 943

                0 0
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Økonomiske 
oversikter

Stavanger
kommune

Stavanger
byggdri� KF

Stavanger nat.
og idr.-service

KF

Sølvberget
KF

Stavanger
boligbygg KF

Stavanger P.-
selskap KF

Stavanger
utvikling KF Sum elimi. Sum 

Konsern

Finansinntekter               0 0

Renteinntekter og utbytte 394 109 949 892 656 214 337 205 100 2 362 538 1 833 385 4 365 - 24 025 140 375 597 189

Gevinst på finansielle
instrumenter (omløpsmidler) 17 177 034             0 17 177 034

Mottatte avdrag på utlån 27 717 362             - 25 833 334 1 884 028

Sum eksterne
finansinntekter 439 004 344 892 656 214 337 205 100 2 362 538 1 833 385 4 365 0 394 658 251

Finansutgifter               0 0

Renteutgifter og
låneomkostninger 226 259 524 16 172 260 382 521 954 21 680 880 4 394 497 7 089 165 - 24 025 140 236 197 435

Tap på finansielle
instrumenter (omløpsmidler) 6 011 594             0 6 011 594

Avdrag på lån 332 367 588   1 902 500 3 386 667 23 683 335 10 820 204 2 500 000 - 31 472 501 343 187 792

Utlån 1 603 481           0 0 1 603 481

Sum eksterne finansutgi�er 566 242 187 16 172 2 162 882 3 908 621 45 364 215 15 214 701 9 589 165 0 587 000 302

Resultat eksterne
finanstransaksjoner - 127 237 843 876 484 - 1 948 545 - 3 703 521 - 43 001 677 - 13 381 316 - 9 584 800 0 - 192 342 051

                0 0

Motpost avskrivninger 483 377 952 556 677 4 905 354 2 387 750 26 155 718 12 598 251   0 529 981 703

Ne�o dri�sresultat 443 204 922 15 250 581 4 791 279 - 3 643 191 - 1 004 794 7 927 230 - 3 553 949 0 457 721 595

                0 0

Interne finanstransaksjoner               0 0

Bruk av tidligere års
regnsk.m. mindreforbruk 159 387 248 11 246 099 6 369 234         0 177 002 581

Bruk av disposisjonsfond 78 580 000           1 053 949 0 79 633 949

Bruk av bundne fond 80 074 612     3 456 125 1 644 960     0 85 175 697

Sum bruk av avsetninger 318 041 860 11 246 099 6 369 234 3 456 125 1 644 960 0 1 053 949 0 341 812 227

                0 0

Overført til
investeringsregnskapet 179 667 000 1 654 574           0 181 321 574

Dekning av tidligere års
regnsk.m. merforbruk 0             0 0

Avsatt til disposisjonsfond 276 920 248 11 822 237 6 369 234   640 166     0 295 751 885

Avsatt til bundne fond 126 511 574     1 022 316       0 127 533 890

Sum avsetninger 583 098 822 13 476 811 6 369 234 1 022 316 640 166 0 0 0 604 607 349

                0 0

Regnskapsmessig
mer/mindreforbruk 178 147 960 13 019 869 4 791 279 - 1 209 382 - 0 7 927 230 - 2 500 000 0 194 926 473

                0 0

                0 0

Oversikt - balanse               0 0

EIENDELER               0 0

Anleggsmidler 26 001 548 013 351 790 338 211 078 829 127 859 341 975 066 701 283 710 278 1 735 054 0 27 386 290 438

Faste eiendommer og anlegg 13 003 615 024     38 593 452 651 865 355 271 691 062 0 382 092 715 14 347 857 608

Utstyr, maskiner og
transportmidler 618 394 989 2 897 232 23 394 467 8 544 654   11 196 654   0 664 427 995

Utlån 2 682 165 836     2 284 817       0 2 684 450 653

Konserninterne langsiktige
fordringer 884 590 831 30 000 000 29 000 000 5 000 000       - 948 590 831 0

Aksjer og andeler 718 272 897 8 151 555 3 289 929 1 834 342 310 993 031 822 562 1 735 054 0 1 045 099 370

Pensjonsmidler 8 094 508 435 310 741 551 155 394 433 71 602 077 12 208 316     0 8 644 454 812
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Økonomiske 
oversikter

Stavanger
kommune

Stavanger
byggdri� KF

Stavanger nat.
og idr.-service

KF

Sølvberget
KF

Stavanger
boligbygg KF

Stavanger P.-
selskap KF

Stavanger
utvikling KF Sum elimi. Sum 

Konsern

Omløpsmidler 3 051 878 275 127 022 976 45 229 907 29 133 647 135 330 069 142 282 391 481 295 702 0 3 505 180 748

Kortsiktige fordringer 559 955 547 39 283 204 19 103 876 13 441 104 35 144 988 9 460 558 384 142 653 - 441 892 715 618 639 215

Konterninterne kortsiktige
fordringer 29 244 503             - 65 099 503 - 35 855 000

Premieavvik 372 804 865 21 806 403 8 416 702 3 028 714 26 647     0 406 083 331

Aksjer og andeler               0 0

Sertifikater               0 0

Obligasjoner 525 346 071             0 525 346 071

Kasse, postgiro,
bankinnskudd 1 564 527 289 65 933 369 17 709 329 12 663 829 100 158 434 132 821 833 97 153 049 0 1 990 967 131

SUM EIENDELER 29 053 426 288 478 813 314 256 308 736 156 992 988 1 110 396 770 425 992 669 483 030 756 0 30 891 471 186

                0  

EGENKAPITAL OG GJELD               0 0

Egenkapital 9 384 620 143 56 700 029 20 671 005 18 970 467 328 557 840 209 909 593 310 318 184 0 10 329 747 261

Herav:               0 0

Disposisjonsfond 543 698 268 65 336 382 8 731 629 2 819 241 17 740 341 175 339 171 307 818 184 0 1 121 483 216

Bundne driftsfond 195 410 178     1 022 316   0   0 196 432 494

Ubundne investeringsfond 80 400 000 1 267 436     32 763 899     0 114 431 335

Bundne investeringsfond 109 474 495         26 643 192   0 136 117 687

Regnskapsmessig
mindreforbruk 178 147 960 13 019 869 4 791 279     7 927 230   0 203 886 339

Regnskapsmessig merforbruk 0     - 1 209 382     2 500 000 0 1 290 618

Udisponert i inv.regnskap 0             0 0

Udekket i inv.regnskap 0             0 0

Kapitalkonto 8 317 330 721 - 22 923 659 7 148 097 16 338 291 278 053 600     0 8 595 947 050

Endring i regnskapsprinsipp
som påvirker AK Drift 0             0 0

Endring i regnskapsprinsipp
som påvirker AK Invest - 39 841 479             0 - 39 841 479

Langsiktig �eld 18 062 900 309 374 713 997 205 930 732 119 460 680 697 013 101 158 237 354 162 463 031 0 18 832 128 372

Pensjonsforpliktelser 9 927 871 867 374 713 997 191 583 232 88 262 347 16 954 770 4 807 139 3 476 364 0 10 607 669 715

Ihendehaverobligasjonslån 4 790 000 000             0 4 790 000 000

Sertifikatlån 150 000 000             0 150 000 000

Andre lån 3 131 028 442         153 430 215   0 3 284 458 657

Konsernintern langsiktig
gjeld 64 000 000   14 347 500 31 198 333 680 058 331   158 986 667 - 948 590 832 0

Kortsiktig �eld 1 605 905 836 47 399 288 29 706 998 18 561 841 84 825 829 59 623 770 12 749 541 0 1 733 873 601

Annen kortsiktig gjeld 1 605 905 836 47 399 288 29 706 998 18 561 841 84 825 829 29 623 770 12 749 541 - 124 899 503 1 703 873 601

Derivater               0 0

Konsernintern kortsiktig gjeld           30 000 000   0 30 000 000

Premieavvik 0 0 0 0       0 0

Korrigering for prinsipp som
påvirker EK           - 1 778 047 - 2 500 000 0 - 4 278 047

SUM EGENKAPITAL OG
GJELD 29 053 426 288 478 813 314 256 308 736 156 992 988 1 110 396 771 425 992 670 483 030 756 0 30 891 471 187

MEMORIAKONTI                 0

Memoriakonto 431 277 358 0 0 7 939 631 0 0 0   439 216 989

Herav:                 0

Ubrukte lånemidler 410 002 649     7 939 631         417 942 279
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Økonomiske 
oversikter

Stavanger
kommune

Stavanger
byggdri� KF

Stavanger nat.
og idr.-service

KF

Sølvberget
KF

Stavanger
boligbygg KF

Stavanger P.-
selskap KF

Stavanger
utvikling KF Sum elimi. Sum 

Konsern

Ubrukte konserninterne
lånemidler 0               0

Andre memoriakonti 21 274 710               21 274 710

Motkonto for
memoriakontiene - 431 277 358     - 7 939 631         - 439 216 989

                   

Tabell 10.42 Konsern 2017. Tall i 1 000 kr. 
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11 Revisjonsberetning

UAVHENGIG REVISORS BERETNING STAVANGER KOMMUNE
2017

U�alelse om revisjon av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Stavanger kommunes årsregnskap som viser kr 7 352 029 000 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 178 148 000. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2017, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen, og noter til årsregnskapet, herunder en beskrivelse av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Stavanger kommune per 31.
desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til
disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
kommunens årsrapport/rapportalen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Årsrapport 2017
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 Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske
beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I
tillegg:

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger
for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes
utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste
utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for
å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke
for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av administrasjonssjefen
er rimelige.

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet,
inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

U�alelse om øvrige lovmessige krav

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte
omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon
om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter
av betydning i den interne kontrollen.

Konklusjon om budsjett
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Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som
ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Andre forhold

Stavanger kommune har inngått en avtale med Kolumbus om deltakelse i den såkalte «hjem – jobb –
hjem» ordningen. Iht. skattemyndighetene er ordningen trekk- og oppgavepliktig og det påløper
arbeidsgiveravgift. Ordningen er ikke innberettet fra Stavanger kommune.

 

Stavanger, 23.03.2018 
Rogaland Revisjon IKS

Cicel T. Aarrestad 
Revisjonsdirektør/ 
statsautorisert revisor
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