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Glimt fra 2015

Januar Friluftslivets år

Februar Smart EU-prosjekt sparket i gang

Mars Snakkende steiner i barnehage

April Flere sykler til jobb og skole

Mai Enklere språk i kommunens brev

Juni Ny kommuneplan for Stavanger vedtatt

Juli Nesten 40.000 mobiler fikk testvarsel

August Ny svømmehall på Hundvåg

September Jogging og vaffelhjerter for Syria-flyktninger.

Oktober Røykfri arbeidstid i Stavanger kommune

November Akuttplasser for asylsøkere i Stavangerregionen

Desember Blidensol ble hedret for sykehjems-mat
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Januar Friluftslivets år

Februar Smart EU-prosjekt sparket i gang

Mars Snakkende steiner i barnehage

2015 var Friluftslivets år i Norge. I Stavanger ga kommunen

tips til en rekke turer og arrangementer gjennom hele året.

Friluftslivets år ble åpnet med leirbål og overnatting utendørs.

Les mer. (http://www.stavanger.kommune.no/no/Arkiv-aktuelt/Friluftslivets-

ar-er-i-gang/)

 

Gjennom Triangulum-prosjektet deltar Stavanger i verdens

største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020,

som handler om å utvikle smarte løsninger for framtidens

bærekraftige byer. Les mer. (http://www.stavanger.kommune.no

/no/Arkiv-aktuelt/Smart-EU-prosjekt-sparket-i-gang/)

Tre steiner som ler, gjesper og vil ha kos ble i fjor satt opp i

Nymansveien barnehage på Storhaug. Les mer.

(http://www.stavanger.kommune.no/no/Arkiv-aktuelt/Snakkende-steiner-

i-barnehage/)
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April Flere sykler til jobb og skole

Mai Enklere språk i kommunens brev

Juni Ny kommuneplan for Stavanger vedtatt

Stadig flere i Stavanger velger sykkelen når de skal på skolen

eller jobben. Andelen økte fra 12 prosent i 2005 til 15

prosent i 2014. Les mer. (https://www.stavanger.kommune.no/no/Arkiv-

aktuelt/Flere-sykler-til-jobb-og-skole/)

Byggesaksavdelingen, Byplanavdelingen,

Transportplanavdelingen og de andre avdelingene i Kultur og

byutvikling (KB) forenklet brevtekstene sine. Resultatet av

språkprosjektet i KB er 46 reviderte maler. Les mer.

(http://www.stavanger.kommune.no/no/Arkiv-aktuelt/Enklere-sprak-

i-kommunens-brev1/)

 

Mandag 15. juni vedtok bystyret den nye kommuneplanen for

2014-2029. I den nye planen vil kommunen satse tyngre på

regionalt samarbeid, folkehelse og utbygging av en tett og

konsentrert by. Les mer. (https://www.stavanger.kommune.no

/no/Aktuelt/Ny-kommuneplan-for-Stavanger-vedtatt-/)
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Juli Nesten 40.000 mobiler fikk testvarsel

August Ny svømmehall på Hundvåg

September Jogging og vaffelhjerter for Syria-flyktninger.

Under Gladmat testet kommunen et nytt system for

sms-varsling i nødsituasjoner. Alle mobiltelefoner som befant

seg i Stavanger sentrum innenfor en radius på 2 km fikk et

testvarsel. Les mer. (https://www.stavanger.kommune.no/no/Arkiv-

aktuelt/Oppdaterte-tall-pa-testvarselen/)

De første forventningsfulle barna sto klare til å stupe uti da

ordfører Christine Sagen Helgø åpnet Hundvåg svømmehall

søndag 30. september. Les mer. (http://www.stavanger.kommune.no

/no/Arkiv-aktuelt/Ordforeren-apnet-Hundvag-svommehall/)

Alle skolene i Stavanger hadde høsten 2015

solidaritetsaksjoner til støtte for Syria-flyktninger. Det ble en

gang for alle bevist at kreativiteten er stor i Stavangerskolen.

Les mer. (http://www.stavanger.kommune.no/no/Arkiv-aktuelt/Jogging-

og-vaffelhjerter-for-Syria-flyktninger/)
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Oktober Røykfri arbeidstid i Stavanger kommune

November Akuttplasser for asylsøkere i Stavangerregionen

Desember Blidensol ble hedret for sykehjems-mat

Torsdag 1. oktober ble Stavanger kommune en røykfri

arbeidsplass. Det betyr at de ansatte i kommunen ikke lenger

kan røyke i arbeidstiden. I skoler og barnehager gjelder

forbudet også snus. Les mer. (http://www.stavanger.kommune.no

/no/Arkiv-aktuelt/Roykfri-arbeidstid-i-Stavanger-kommune/)

Norge opplever som resten av Europa den største

flyktningepågang noensinne. Stavanger og nabokommunene

i oppdrag å kartlegge ledige bygg som egnet seg for

innkvartering av 1000 asylsøkere. Les mer.

(https://www.stavanger.kommune.no/no/Arkiv-aktuelt/Akuttplasser-

for-asylsokere-i-Stavangerregionen/)

Blidensol sykehjem i Stavanger ble som ett av tre sykehjem i

landet i dag hedret for sin appetittvekkende sykehjemsmat.

Juryen la spesielt merke til Blidensols gjennomtenkte tilbud til

personer med demens. Maten anrettes innbydende og

tilpasses beboerne. Les mer. (http://www.stavanger.kommune.no

/no/Arkiv-aktuelt/Blidensol-ble-hedret-for-sykehjemsmat-/)
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Administrasjon 2015

Inger Østensjø sluttet som rådmann ved årsskiftet 2016. Per Kristian Vareide tiltrådte som rådmann

i Stavanger kommune 01.mars.2016.
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Lavere aktivitet i regionen

Forebygging, tidlig innsats og folkehelse for alle aldersgrupper

Mot en klimarobust by

Lavere økonomisk aktivitet, økt arbeidsledighet og svakere befolkningsvekst preget 2015.

Kommunens drift er tilpasset lavere inntekter med en innsparing på kr 210 mill. Omstillinger i

driften er i full gang og trappes opp i 2016. Kommunen har prioritert forebygging, tidlig innsats og

folkehelse for alle aldersgrupper.

Omstillingene i olje- og gassnæringen de to siste årene har gitt ringvirkninger i form av lavere

aktivitet og stigende arbeidsledighet i vår region. Ledigheten i Stavanger har økt fra 2,7 % i januar

til 4,5 % ved utgangen av desember 2015. Som en følge av dette må også Stavanger kommune

tilpasse seg lavere inntekter og stimulere til utvikling og nyskaping i næringslivet.

Befolkningen i Stavanger økte med 542 innbyggere (0,4 %) i 2015. Det er en svakere

befolkningsvekst enn tidligere år. Den skyldes først og fremst lavere innvandring.

Tidlig innsats har preget utviklingen av tjenester både innen barnehage, skole, barn og unge og

levekår.

I kvalitetsplattformen til Stavangerbarnehagen er tidlig innsats viktig. Skolene har satt i gang ulike

tiltak for tidlig innsats og tilpasset opplæring. Blant annet har skolene satset på Bedre læring i

Stavangerskolen med nettbrett til bruk på ungdomsskoletrinnet for variasjon og bedre tilpasset

opplæring. Stavangerskolen har også fått statlige midler til flere lærerårsverk på småskoletrinnet.

Innen levekår har omstillingsprosjektet Leve HELE LIVET gått inn i en ny fase. Hverdagsmestring er

innført i hjemmebaserte tjenester. Brukere som får hjemmesykepleie kan bli mer selvstendige

gjennom opplæring og opptrening, og kan i større grad klare seg i hverdagen.

Flyktningsituasjonen høsten 2015 krevde stor oppmerksomhet og tilrettelegging. Som

vertskommune til to statlige akuttmottak og ett desentralisert mottak med til sammen 1 450

plasser tilbød kommunen helsetjenester og planla skoletilbud. Det ble gjort en stor felles innsats av

frivillige lag, foreninger og kommunens avdelinger.

Statusrapport for oppfølgning av Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029 ble behandlet

høsten 2015 og viser at det gjennom ca. 110 store og små tiltak pågår et bredt samarbeid for

bedre folkehelse. Arbeidet med tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet og sykkelsatsningen er

også viktige bidrag i folkehelsearbeidet.

Ny kommuneplan for perioden fram til 2029 ble vedtatt i 2015. Folkehelse, samarbeid i

storbyområdet og en klar byutviklingsstrategi er hovedgrepene i planen.

Klima og miljøarbeidet har blitt fulgt opp gjennom ulike prosjekter. Ny strategi for energi- og

varmeløsninger er nå en del av kommuneplanen og kan føre til en utvidelse av fjernvarmenettet

mellom Jåttåvågen og Stavanger sentrum. Satsingen på sentral energistyring av kommunale bygg

viser gode resultater.
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Omstilling og nye arbeidsformer

Lavere utgiftsvekst i drift, men fortsatt høyt investeringsnivå

Bypakke Nord-Jæren er hovedstrategien for å nå målet om nullvekst i personbiltransport og

klimagassutslipp. Den lokale organisasjonen er etablert og innledende arbeid er gjennomført.

Stortingsbehandlingen av Bypakke Nord-Jæren er forsinket og forventes behandlet høsten 2016.

Triangulum-prosjektet bidrar til å gjøre Stavanger til europeisk miljøfyrtårn og en «smartere by».

Som en del av dette prosjekteres en løsning der avløpsvann blir energi for hele rådhuskvartalet.

Det har blitt gjennomført tilpasninger til nye budsjettrammer kombinert med endringer i- og

effektivisering av tjenestetilbudet i kommunens virksomheter på alle nivå i løpet av året. En

historisk årelang vekst i årsverk ble i fjor redusert med 30 årsverk og et betydelig lavere bruk av

vikarbyråer. Dette har man lykkes med gjennom god ledelse, aktiv styring, medvirkning fra ansatte,

samarbeid med tillitsvalgte og aktiv støtte og oppfølging fra stabene.

Sykefraværet har steget med 0,5 % poeng og endte på 7,7 %. Tiltak er iverksatt, men det er

behov for ytterligere målretting og forsterking av innsatsen, blant annet gjennom oppfølging av ny

IA-avtale inngått i 2015.

I 2015 ble digitaliseringsstrategien vedtatt av bystyret. Grep er tatt for å styrke den digitale

dialogen med innbyggerne, effektivisere administrative prosesser og bruke teknologi i

tjenesteytingen. Flere søknadskjema er digitalisert, pilotprosjekter for digital utsending av brev er

gjennomført. Et nytt sakarkivsystem er innført og digitalisering av alle eiendomsarkivene er

igangsatt. Nye verktøy innen velferdsteknologi prøves også ut og tas i bruk.

Høyere skatteinntekter og lavere pensjons- og lønnskostnader medvirker i 2015 til et positivt netto

driftsresultat på kr 302,5 mill., tilsvarende 3,3 % av samlede driftsinntekter. Regnskapsmessig

årsresultat for bykassen ble på kr 149,7 mill.

Virksomhetene har tilpasset seg lavere økonomiske rammer i 2015, og utgiftsveksten er for første

gang på flere år lavere enn inntektsveksten. Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringskrav på

om lag kr 210 mill. for 2015.

Økonomiresultatet på tjenesteområdene viser samlet at det har vært god økonomistyring med et

totalt positivt avvik på kr 5,3 mill. av en budsjettramme på kr 6 mrd. Det fremkommer likevel avvik

i de enkelte tjenesteområdene. Oppvekst og levekår har et merforbruk på kr 34,2 mill. Dette

gjelder blant annet økonomisk sosialhjelp, tradisjonelle hjemmehjelpstjenester og barnevern.

Bymiljø og utbygging har et mindreforbruk på kr 30,3 mill. Vedlikehold og oppussing av

kommunale leiligheter samt administrasjons- og formålsbygg er strammet kraftig inn for å bremse

kostnadsutviklingen.

Investeringene utgjorde kr 1,1 mrd. Dette er om lag kr 80 mill. lavere enn budsjettet. Årsaken til

dette er endret finansiell framdrift på flere store investeringsprosjekter. Egenfinansieringsgraden

ble 45 %. Dette er under kommunens langsiktige målsetning som er 50 %.

Kommunens ordinære lånegjeld er på kr 5,6 mrd. ved utgangen av 2015. I tillegg kommer startlån

på kr 1,8 mrd. Gjeldsgrad eksklusiv startlån ble på 61 % i 2015. Gjeldsgraden er dermed like i

overkant av kommunens langsiktige mål på 60 %.
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De økonomiske resultatene for 2015 viser en handlekraftig kommune i omstilling. I årene framover

vil det være behov for å styrke arbeidet med langsiktig og varig omlegging av driften,

arbeidsformer og tjenesteleveranser.

Denne årsrapporten er et fellesprodukt med bidrag fra alle tjenesteområder, avdelinger og

virksomheter. Rådmannen takker alle for god innsats og et stort engasjement i 2015.

Stavanger 31. mars 2016
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2 Utfordrings- og
innsatsområder

INNBYGGERE OG BEFOLKNINGSVEKST

BRUKERE AV HELSEHUSET

BYGG SOM FORVALTES
REDUSERT ENERGIFORBRUK I 2015 VS. 2010

2.1 God tilrettelegging for en økende befolkning

2.2 Livskvalitet, velferd og folkehelse

2.3 En klimarobust by

2.4 Verdibevaring

2.5 En handlekraftig organisasjon
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Kommunestruktur

Befolkningsutvikling

2.1 God tilrettelegging for en økende befolkning

Vekst i arbeidsledigheten og lavere befolkningsvekst var framtredende trekk i 2015. Forebygging og tidlig

innsats har preget tjenesteutviklingen for alle aldersgrupper. Gjennom langsiktig planlegging og en tydelig

byutviklingsstrategi er retningen satt for en klimarobust by. Kommunen har tilrettelagt for å skape

arbeidsplasser gjennom investeringsprosjekter og tilskudd til innovasjon og næringsutvikling.

Kommuneorganisasjonen har vist handlekraft i form av evne til endring og tilpasning til lavere økonomiske

rammer.

Endringer i kommunestruktur kan påvirke kommunens utfordringer og innsatsområder.

Regjeringen er opptatt av langsiktig bærekraft og økonomisk robusthet i kommunesektoren, og har derfor

satt i gang et arbeid med kommunereform. Bystyret ønsker å bidra i arbeidet med kommunereformen, der

målet er en fortsatt robust og konkurransedyktig Stavangerregion.

Våren 2015 ble det utarbeidet en rapport i felleskap med kommunene Time, Klepp, Hå, Gjesdal, Sandnes,

Sola, Randaberg og Stavanger. Det er i tillegg gjennomført samtaler og tilleggsutredninger med

kommunene Finnøy og Rennesøy. Kvitsøy har også vært invitert til en slik samtale. Den felles utredningen

viser at dagens kommunegrenser ikke er et godt utgangspunkt for å løse utfordringene i årene framover.

Rapporten bekrefter og dokumenterer et stort behov for å endre kommunestrukturen i regionen.

Kommunene i det tettest integrerte byområdet – Sandnes, Sola og Stavanger – spiller en avgjørende rolle.

Det er startet opp nabosamtaler med Sola og Sandnes. I tillegg er det startet nabosamtaler med Finnøy.

Hensikten med nabosamtalene er å avklare prinsipper for eventuelle endringer i kommunestruktur. For å få

innspill til temaer og problemstillinger som innbyggerne mener må ivaretas i nabosamtalene, er det

gjennomført en felles innbyggerundersøkelse i Stavanger, Sandnes og Sola. Bystyret i Stavanger har vedtatt

at det skal være en folkeavstemning om eventuell ny kommunestruktur 30. mai.

Per 1. januar 2016 var det 132 644 innbyggere i Stavanger kommune. Kommunen hadde en

befolkningsvekst på 542 innbyggere i 2015 som utgjør en årsvekst på 0,4 %.

Stavanger hadde i 2015 lavere innenlandsk flyttetap enn på mange år. Innvandringen var samtidig vesentlig

lavere enn tidligere, slik at kommunen i fjor fikk en netto utflytting.
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Figur 2.1 Folketilvekst, fødselsoverskudd og flytteoverskudd i perioden 1995-2015

Figur 2.2 Folketilvekst, fødselsoverskudd og flytteoverskudd i perioden 1995-2015

Fødselsraten i Stavanger har sunket hvert år siden 2010 og den har ligget lavere enn landsnivået siden

2012. Andel 0-åringer er den laveste som er registrert i Stavanger. Også landets fødselsrate er redusert.

Den reduserte fødselsraten kan blant annet ses i sammenheng med en særlig nedgang i

førstefødselsratene, spesielt blant yngre kvinner, og at andelen kvinner som får tre eller flere barn, har

sunket. Det er for tidlig å si om denne utviklingen er starten på en periode med vedvarende lav fødselsrate.

Usikkerheten er spesielt utfordrende for barnehageplanleggingen og tilpasning av barnehagekapasiteten til

bydeler/nærområdene.
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Figur 2.3 Folkevekst i storbyområdet 2015

Figur 2.4 Folkevekst i storbyer, fylket og landet 2015

Av nabokommunene våre hadde Sandnes folketilvekst på 1,6 %, Sola på 1,5 %, Randaberg på 1,7 %.

Storby-området hadde en folketilvekst på 0,95 %.

Befolkningsframskrivinger behandles årlig av bystyret og legges til grunn for arbeidet med kommunens
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Av storbyene hadde både Oslo med 1,65 prosent og Trondheim med 1,29 prosent større folkevekst enn

vårt storbyområde som hadde 0,95 prosent.
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Figur 2.5 Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken

Økt boligbygging og utstrakt samarbeid

inntektsprognoser, planleggingen av samfunnsutviklingen og det kommunale tjenestetilbudet.

Flyttestrømmene følger tilgang på arbeidsplasser og boliger. Arbeidsledigheten vokste både i Stavanger og

for hele landet i løpet av 2015.

Endringer i befolkningssammensetningen har betydning for boligetterspørsel, transportbehov, kommunale

inntekter og tjenester.  Formannskapet ba i møte 10. desember 2015 om en befolkningsframskrivning for

perioden 2016 – 2033 basert på en folkevekst i overkant av den som er brukt i framtidsbildet Moderat

vekst, det vil si i overkant av 0,9 prosent.

I 2015 ble det registrert ferdigstilt 1149 boliger. Dette er tett opp til målet om ferdigstillelse av 1250 boliger

per år.
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Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des
1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

17



Figur 2.6 Utvikling i boligbyggingen fra 1965 til 2015

Figur 2.7 Type boligutbygging fra 1995 til 2015
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Boligbyggingen er konjunkturavhengig og varierer fra år til år.

Kommunen har hatt en rolle, enten som grunneier, avtalepart og eller tilrettelegger av overordnet

infrastruktur, for en stor andel av boligene som er bygget. Det har særlig vært i Storhaug Øst (Urban

Sjøfront) og Eiganes/ Våland (bl.a. 174 studentboliger i Bjergsted), innenfor den såkalte utbygde by, at disse

boligene er bygget. Innenfor hovedutbyggingsområdet Tastarustå (tidligere LNF-område), er det også

bygget en del boliger.
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Behov for areal til offentlige formål

Større bredde i brukerbehov og tjenester

Tidlig innsats i barnehage og skole

2.2 Livskvalitet, velferd og folkehelse

Feltutbygging, som er utbygging på nye områder, står for ca. 11 prosent, og fortetting av den utbygde

byen for ca. 89 prosent av boligbyggingen.

I tråd med bystyrets vedtak i sak 103/15, har kommunen i løpet av 2015 utarbeidet grunnlag for etablering

av kommunale foretak for henholdsvis bolig og utbygging. Hensikten med disse selskapsdannelsene er å

styrke gjennomføringsevnen innenfor boligutbygging, drift og vedlikehold av den kommunale boligmassen

og å gjøre det enklere å etablere samarbeid med andre aktører eksempelvis private utbyggere,

boligbyggelag eller stiftelser. I 2015 har rådmannen prioritert arbeidet med etablering av to kommunale

foretak, Stavanger bolig KF og Stavanger utbygging KF. Boligforetaket vil ha som hovedformål å forvalte ca.

2 500 kommunale boliger, samt å utvikle nye kommunale boligprosjekter (kommunale utleieboliger,

bofelleskap, etablererboliger mv) i egenregi eller i samarbeid med andre. Utbyggingsforetaket vil få ansvar

for å utvikle kommunens utviklingseiendommer, sørge for tilrettelegging av infrastruktur og sørge for

tomter til kommunale og offentlige utbyggingsbehov. Foretakene skal etter planen etableres i løpet av

første halvår 2016. I tillegg er det jobbet med løpende tilrettelegging for boligbygging.

Stavanger kommune samarbeider også med de andre kommunene i storbyområdet, blant annet gjennom

samordnede planstrategier i kommuneplanarbeidet. Kommunene samarbeider om utvikling av en felles

boligpolitikk, både gjennom tilrettelegging for boligbygging, næringsområder og infrastruktur. Arbeid med

interkommunal kommunedelplan for Forus er startet opp, og vil fortsette i planperioden. Det er innarbeidet

felles boligpolitiske mål og virkemidler i de nye kommuneplanene i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

I løpet av 2015 har arbeidsledigheten økt i Stavanger, samtidig som befolkningsveksten er redusert. Dette

vil få konsekvenser for behovet for blant annet nye skoler og barnehager. Likevel vil det være behov for

strategiske oppkjøp slik at kommunen sikrer seg arealer til fremtidige behov. I nedgangstider kan

arealprisene potensielt være gunstige.

Flere av de kommunale eiendomsobjektene for salg har en rekke uavklarte forhold, blant annet knyttet til

regulering og byggemodningskostnad. Dette har medført at disse ikke er blitt solgt som planlagt.

Arbeidet med områdeplan for universitetsområdet pågår, og det er vedtatt at Stavanger universitetssykehus

skal lokaliseres på Ullandhaug. Det langsiktige målet om nye studentboliger på Ullandhaug frem mot 2040

er økt til 4000. Handlingsplan for studentboliger, inkludert kartlegging av tomtemuligheter i tillegg til

universitetsområdet på Ullandhaug og alternative modeller for studentboligbygging, ble ferdigbehandlet i

formannskapet 5. november i sak 233/15.

Basert på utfordringene knyttet til livskvalitet, velferd og folkehelse, framhevet Handlings- og

økonomiplanen for 2015-2018 bredden i brukerbehov og tjenester. Innsatsen i 2015 har vært preget av

dette, og omfanget har blitt enda større enn antatt ved inngangen til 2015. Sammen med økonomiske

nedgangstider og økende arbeidsledighet i regionen har flyktningsituasjonen krevd mye oppmerksomhet.

Arbeidet med tjenesteutvikling har resultert i en bedre balanse mellom tjenestebehov og ressursbruk innen

helse- og omsorgstjenestene.

Kommunen har videreført satsingen på kvalitet i barnehagene ved å styrke de ansattes faglige kompetanse.
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Bredt samarbeid for bedre folkehelse

Forbyggende innsats og rehabilitering

Kurs i relasjonskompetanse for alle ansatte, Språktiltaket, veilederkorps for tilbud til flerspråklige barn,

støtte til fagarbeiderutdanning og Rett hjelp tidlig er de viktigste tiltakene. Det er sannsynlig at blant annet

økt kompetanse har ført til at flere barn med behov for spesialpedagogisk hjelp har blitt oppdaget og fått

slik hjelp i 2015 enn tidligere.

Arbeidet med å gi barn og unge i familier med lavinntekt en god skolestart, utjevne sosiale forskjeller, og

bryte sosial arv, gjennomføres i prosjektene Eg vil lære! og Fritid for alle.

Fra høsten 2015 har Stavanger kommune mottatt statlige midler til tidlig innsats i skolen gjennom 23,5

ekstra lærerårsverk på 1.-4. trinn. Parallelt med den nasjonale satsingen skal det forskes på effekten av økt

lærerinnsats.

Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029 ble vedtatt av Stavanger bystyre i januar 2014.

Strategiplanen er kommunens styringsverktøy i folkehelsearbeidet, og er konkretisert i en egen

handlingsplan som blir fulgt opp innenfor kommunens ulike tjenesteområder.

Høsten 2015 behandlet bystyret en folkehelsemelding om status for oppfølgingen av strategiplanen.

Statusrapporten viser at det skjer mye positivt og ca. 110 store og små tiltak følger opp folkehelseplanens

mål og satsingsområder. Tiltakene er bredt forankret i ulike avdelinger, og viser at folkehelse er et

tverrfaglig ansvar som krever innsats fra hele kommuneorganisasjonen.

Overordnede mål i Fagplan idrett 2014-2029 er å legge bedre til rette for at flere kan utøve idrett og fysisk

aktivitet både på topp- og breddenivå. I 2015 ble klubbhusfunksjonen framhevet som et viktig moment for

å styrke frivillighetsarbeidet i nærmiljøet. På samme måte er tilskudd til flere administrative stillinger i

idrettslag et tiltak for å legge bedre til rette for mer frivillig arbeid i idrettslagene. Denne tilskuddsordningen

har eksistert i flere år.

Sykkelsatsing er både et bidrag for redusert privatbilisme og bedret folkehelse, den er fulgt opp i samsvar

med vedtatt Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan for 2011-2015. I 2015 er drift og vedlikehold

av sykkelveiene videreført på samme høye nivå som tidligere, til tross for økonomiske innstramninger. Det

er gjennomført 13 forskjellige informasjonstiltak og –kampanjer. Deriblant kan nevnes utvikling av en App

som ved hjelp av GPS viser beste rute mellom to bestemmelsespunkt, innkjøp av elektriske sykler til

barnehager og gjennomføring av brukerundersøkelser som også har som mål å avdekke hva som skal til for

at ikke-syklister blir syklister.

Høsten 2014 vedtok bystyret at det skulle settes i gang et levekårsløft i de nordøstlige delene av Storhaug

bydel. Målet er at levekårsløftet skal styrke bo- og nærmiljøet og gjøre bydelen mer attraktiv. Det er

igangsatt en rekke organisatoriske, fysiske, miljømessige og sosiale tiltak med utstrakt samarbeid på tvers

av organisasjonen og med andre offentlige og private aktører. Prosjektet skal forene fysisk opprustning med

gjennomføring av sosiale og miljømessige tiltak i blant annet oppvekst- og levekårstjenestene.

Stavanger kommune har som mål at flest mulig skal ha et aktivt liv og klare seg selv lengst mulig. Leve

HELE LIVET er kommunens strategi for å nå dette målet. Hovedinnsatsen i første versjon var rettet mot

implementering av hverdagsrehabilitering som en bydekkende tjeneste.

I 2015 ble versjon 2 av strategien implementert. Den skal i større grad gjøre hverdagsmestring mulig for

brukerne, det vil si redusere brukernes behov for tjenester. I løpet av 2015 fikk ca. 150 brukere opplæring i

å klare hverdagsaktiviteter selv. Resultatene av satsingen på hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring gir

styrket tro på at Leve HELE LIVET er en god strategi for tjenesteutviklingen.
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Styrket boligsatsing for vanskeligstilte og personer med særlige behov

Klima, byutvikling og transport

Miljø

2.3 En klimarobust by

Helsehuset Stavanger ble etablert som egen virksomhet 1. januar 2015, og gikk dermed fra prosjekt til

drift. Samtidig ble sykepleieklinikken overført fra Hillevåg hjemmebaserte tjenester til Helsehuset.

Velferdsteknologisatsingen gikk også over i en driftsfase ved etablering av en egen avdeling i Helsehuset.

Kommunen opprettet sin første forskerstilling (Ph.d.) i 2015. I samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS)

har Ph.d.-kandidaten startet prosjektet Frisklivssentralen under lupen, som er en vitenskapelig studie av

motivasjon og endring av helseatferd innen kosthold og fysisk aktivitet. Det er blant annet etablert en

styringsgruppe der både UiS og forskningsavdelingen ved Stavanger universitetssykehus deltar.

Stavanger kommune har styrket boligtilbudet med etablering av bofellesskapet på Austbø for personer

med diagnoser innen autismespekteret eller andre gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Det er

tilrettelagt for bofellesskap for psykisk syke på Lassa. Stavanger kommune har økt den kommunale

boligmassen med 12 boliger, og kommunen eier/leier nå 2577 boliger.

Ventelisten for kommunal bolig for vanskeligstilte er langt kortere ved utgangen av 2015 sammenlignet

med starten av året. Ventelistene for omsorgsboliger og for bofellesskap for utviklingshemmede er også

redusert. Ventelistene for bofellesskap for personer med psykiske lidelser, samt rus og psykiske lidelser

(ROP), holdt seg på samme nivå som året før.

I sak 91/15 behandlet i kommunalstyret for miljø og utbygging 5. mai 2015, ble detaljplanene for

etablererboliger på Husabøryggen vedtatt. Det er utarbeidet planer for 30 boliger i borettslag der

målgruppen er førstegangsetablerere. Tiltaket er innrettet slik at også grupper av vanskeligstilte skal få

mulighet til å kjøpe sin egen bolig.

I 2015 ble det vedtatt at Stavanger kommune skal etablere en ny bydekkende boligsosial virksomhet som

skal samlokaliseres med nytt kommunalt boligforetak. Den nye virksomheten skal håndtere søknader og

tildeling av ca. 2100 kommunale boliger, bostøtte, startlån og boligtilskudd. Å samle ansvaret for

boligsosiale virkemidler og funksjoner på ett sted skal gi brukerne av tjenestene lettere tilgang og færre

personer å forholde seg til. Et samordnet og sterkt fagmiljø og forenkling av rutiner skal også gi bedre

utnyttelse og effekt av boligvirkemidlene.

Ordføreravtalen (Covenant of Mayors) forplikter kommunen til høyt ambisjonsnivå for bærekraftig

klimavennlig byutvikling. Stavanger har forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagasser, økt bruk av

fornybar energi og tiltak for energieffektivisering utover EU’s mål. En signert ordføreravtale var et av

kriteriene for å kunne få status som fyrtårnby i Horisont 2020 programmets første utlysingsrunde i Smart

Cities and Communities (SCC1). Triangulum er fyrtårnprosjektet som Stavangers partnerskap deltar i. Dette

partnerskapet er et Triple Helix samarbeid mellom offentlig sektor, (Stavanger kommune og Rogaland

fylkeskommune), næringslivet (Lyse A/S og Greater Stavanger) og akademia (Universitetet i Stavanger).

Stavanger har utfordringer med klima- og miljøskadelige utslipp. Biltrafikken er spesielt utfordrende fordi

den fører til klimagassutslipp, dårlig luftkvalitet og støy. Reisevaner er relativt stabile over tid. Det er

imidlertid en positiv utvikling i Stavanger med økning i sykkel- og gangandelen, nedgang i bilreiser og noe

økning i kollektivbruk. Kollektivandelen for reiser til jobb og skole var på 16 prosent i 2013/2014 i
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Energibruk i bygg

Tilpasning til et klima i endring

Kommuneplanen – tiltak for å redusere utslipp av klimagasser

Utvidet sykkelsatsing – Stavanger på sykkel

Felles infrastruktur for vannbåren varme

Stavanger, og dette er et lavere nivå enn i de andre store byene. Den tilsvarende bilandelen for 2013/2014

var på 48 prosent, sykkelandelen på 15% og gangandelen på 17%. Ser en på alle reiser er kollektivandelen

for (2013/2014) på 10% og bilandelen på 51 %.

Arbeidet med å gjennomføre energitiltak med utgangspunkt i sak 95/14 Energitiltak i kommunale bygg

fortsatte i 2015. Arbeidet med energimerking av kommunale bygg ble ferdigstilt i 2015.

Revidert kommuneplan skal håndtere klimaendringer. Til førstegangsbehandling av alle reguleringsplaner er

det fastsatt bestemmelser om utarbeiding av rammeplan for vann og avløp. Overvannshåndtering og

alternative flomveier skal vises i planen. Det er fastsatt bestemmelser for sikring av tilstrekkelig areal for

overvannshåndtering, infiltrasjon til grunnen og vegetasjon. Bruksendringer av areal skal ikke medføre økt

overvannsbelastning på eksisterende avløpssystem. Det er i tillegg innført retningslinjer om blågrønn faktor

ved regulering.

Kommuneplanen gir bestilling om gjennomføring av en flomveikartlegging i kommunen. Dette arbeidet

startet opp i 2015 med etablering av en prosjektgruppe hvor Geodataavdelingen, Vann og avløp og

Beredskapsavdelingen er representert. Utarbeidelse av vannplan og flomkart i Forus Næringsparks

nedslagsområde ble ferdigstilt i 2015. Stavanger kommune har besluttet å delta i det nye nasjonale

nettverket for klimatilpasning for perioden 2015 – 2019.

Bypakke Nord-Jæren utgjør hovedstrategien for å nå målet om nullvekst i personbiltransport og

klimagassutslipp. Flyttingen av regionens største arbeidsplass (Stavanger universitetssykehus) bort fra den

største gjennomførte investeringen (dobbeltspor Jærbanen) og den største planlagte investeringen i

infrastruktur for høyverdig kollektivtransport (Bussvei), forsterker regionens utfordring med en god

samordning av arealbruk og investeringer i transportinfrastruktur. Regjeringen inviterte i 2015 til et

forpliktende samarbeid om samordning av areal- og transportbruk.

Stavanger kommune har arbeidet med tilrettelegging av overordnet grønnstruktur, det vil si tilgjengelige

sammenhengende friområder og turveger, blant annet offentlige parkområder i Urban Sjøfront.

Prosjektet Framtidens byer (FB) ble avsluttet i 2014, og evaluerings- og årsrapport ble lagt fram for bystyret

høsten 2015. Erfaringene fra prosjekter i FB vil bli tatt med i kommunens videre arbeid med miljø og klima.

I perioden med FB ble det gjennomført mange pilotprosjekter med løsninger av innovativ og smart karakter,

og resultater og målinger herfra inngår i datagrunnlaget for Triangulum.

Sykkelsatsingen i 2015 har resultert i viktige utbedringer av sykkelrutene, og sykkeltellepunkter er satt opp

forskjellige steder. Det er fortsatt høyt drifts- og vedlikeholdsnivå.

Ny strategi for energi- og varmeløsninger ble tatt inn i kommuneplanen, vedtatt i juni 2015. Strategien

peker på at det i de tett utbygde byområdene må bygges felles energi- og varmeløsninger basert på en

felles vannbåren infrastruktur. Forus Energigjenvinning produserer, i tillegg til strøm, fjernvarme som kan

leveres bedrifter og private boliger i Stavanger, Sandnes og Sola.

22



Vedlikeholdsetterslepet

Vedlikehold av utearealer

Tydelige og langsiktige strategier for handlekraft

2.4 Verdibevaring

2.5 En handlekraftig organisasjon

Etterslepet i vedlikehold av kommunens bygningsmasse har økt noe i løpet av 2015. Økningen i etterslepet

skyldes utsatt opptrapping av vedlikeholdet. Etterslepet gjelder spesielt for kommunale boliger der

standarden for oppussing ved fraflytting er redusert, og har allerede resultert i at gjennomsnittskostnaden

for oppussing per bolig er senket.

Nye krav til nybygg og nye uteområder bidrar til å redusere vedlikeholdsbehovet.

For å redusere fremtidige kostnader er det revet ett bygg i 2015 og solgt syv bygg.

Resultatet fra vedlikeholdsbefaringer, rapporter og tilstandsvurderinger følges opp. Oppfølging av

vedlikeholdsstrategien er påbegynt.

Rehabilitering av skolegårder er gjennomført i samsvar med vedtatt program. For barnehagenes

uteområder er det ikke etablert tilsvarende program, og utbedring foregår etter prioritering av enkelttiltak.

For utearealer ved andre typer formålsbygg eksisterer det ikke rehabiliteringsmidler.

I løpet av 2016 vil vedlikeholdsstrategien for uteområdene ved formålsbyggene bli gjennomgått med sikte

på å utarbeide oppnåelige standard- og funksjonsmål. På sikt er målet å få etablert tiltaksplaner for

uteområdene ved de andre formålsbyggene tilsvarende det man har for skolegårdene. Barnehagenes

uteområder er i denne sammenhengen prioritert.

Den økonomiske framtiden er usikker, og Stavanger kommune står ovenfor store omstillinger. I en slik

situasjon er det viktig å ha tydelige, langsiktige strategier. Ny kommuneplan 2014-2029 ble vedtatt i juni

2015, og det er jobbet med å videreutvikle føringene fra dette arbeidet. Det kan blant annet nevnes at en

partssammensatt arbeidsgruppe i mai 2015 startet arbeidet med å rullere lønnspolitikken, og at arbeidet

med rulleringen av kommunens arbeidsgiverstrategi startet opp i desember 2015.

Bystyret vedtok i januar 2015 en ny digitaliseringsstrategi for Stavanger kommune. De digitale løsningene

skal gi innbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg, bidra til økt åpenhet og tilgjengelighet, samt

høyere produktivitet og mer effektiv ressursbruk i kommunen. Samtidig skal personvern, taushetsplikt og

informasjonssikkerhet ivaretas. Revidert IKT-strategi ble behandlet parallelt med digitaliseringsstrategien og

skal bidra til å operasjonalisere målene i denne. Begge strategiene skal ligge til grunn for alt IKT-arbeid i

kommunen.

Nytt sak- og arkivsystem, Svar Ut, og digitalisering av eiendomsarkivet er eksempler på store prosjekt i

2015. Det ble gjort forberedelser for nye nettsider som skal lanseres i 2017, og antallet digitale

søknadsskjema ble økt.

For alle nye løsninger, har det vært vesentlig at de er integrerte, sømløse, sikre og universelt utformet.
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Omstilling og økonomisk tilpasning

Omstilling og organisasjonsutvikling

Etikk og varsling

I forkant av innføringen av nytt sak- og arkivsystem har det vært gjennomført omfattende opplæring og

veiledning. Det foregår også kontinuerlig opplæring i andre systemer, og det har vært viktig med god

veiledning i nye publikumesløsninger på kommunens møteplasser.

Omstilling og stram styring preget kommunens økonomi i 2015. For tjenesteområdene var det samlet sett

økonomisk balanse etter nedjustering av budsjettrammene i størrelsesorden rundt kr 200 mill.

Utgiftsveksten for hele kommunen var for første gang på flere år lavere enn veksten i inntektene. Enkelte

områder erfarte utfordringer knyttet til å nedjustere aktiviteten i tråd med forutsetningene. Veksten i

arbeidsledigheten i Stavanger førte til en økning i sosiale utgifter i 2015, og det forventes at denne

utviklingen vil fortsette i 2016.

HR-området har gitt aktiv støtte og oppfølging til virksomhetene i arbeidet med tilpasning til nye

økonomiske rammer, inkludert bistand med det generelle omstillingsarbeidet og håndtering av overtallige i

de ulike virksomhetsområdene. Ansettelsesgarantien i Stavanger kommune har blitt videreført, ingen

personer er blitt oppsagt på grunn av overtallighetssituasjonen. HR-avdelingen har i samråd med de enkelte

virksomhetsområdene tilbudt nytt arbeid til overtallige ansatte. Rådmannen har i 2015 hatt tilstrekkelig

beredskap og virkemidler til å håndtere overtallighet.

I perioder med omstilling og endring kreves at den enkelte leder sammen med de ansatte har særlig

oppmerksomhet på å opprettholde medarbeiderengasjement og bevare nødvendig kjernekompetanse. I

2015 startet utviklingen av et verktøy for å støtte virksomhetene i dette arbeidet. Verktøyet består av en

tiltaksliste som kan tilpasses den enkelte arbeidsplass, og det vil være viktig å tilrettelegge for gode

medvirkningsprosesser. Verktøyet skulle vært klar for implementering i 2015, men er noe forsinket og vil bli

tatt i bruk i 1. tertial 2016.

Det har vært arbeidet med å tilrettelegge for ny tjenestemodell i HR i 2015.  Modellen skal tydeliggjøre HRs

rolle, gi større grad av konsistens og sikre effektiv oppgaveløsning. Opprettelsen av strategiske HR- partnere

skal styrke det overordnede strategiske HR- arbeidet i linjen.

Grunnlagsarbeidet for en eventuell ny hovedmodell startet opp våren 2015. Det er gjennomført en

innledende drøfting av makrotrender og deres mulige påvirkning på kommunen som samfunnsutvikler og

tjenesteprodusent. Det er også vurdert hvilke av disse trendene som i sterkest grad vil utfordre kommunens

organisering. Gjennomgangen har bekreftet at det er behov for modernisering og endring av den

administrative hovedmodellen. Formannskapet vedtok å utsette arbeidet med en revidert og modernisert

hovedmodell inntil ny rådmann kan delta i arbeidet.

En høy bevissthet om etikk og etiske dilemmaer krever kontinuerlig oppmerksomhet. Etikk er et innarbeidet

tema i alle lederopplæringsprogram og -kurs. På kompetansedelingsdagen for alle ansatte i mai var etikk

nok en gang hovedtema. Etikk er et sentralt tema i yrkesprofesjonene, spesielt i oppvekst og levekår. For

øvrig har det vært stor aktivitet i de ulike fagavdelingene knyttet til refleksjon rundt etiske dilemmaer.

Folkevalgte fikk opplæring i etikk og antikorrupsjon våren 2015. Transparency International Norge sto for

det faglige innholdet. Det er gjennomført et seminar om varsling av kritikkverdige forhold for ledere i skoler

og barnehager.

Som en oppfølging av bystyrets behandling av plan for etikk i 2014, ble det igangsatt et prøveprosjekt;

innføring i Synergi og varslingssystemene i syv virksomheter. Prosjektet ble avsluttet i 2015, og prosjektets
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Mangfold og likestilling

Tjenesteutvikling, styringsinformasjon og internkontroll

Samfunnssikkerhet og beredskap

anbefalinger er å styrke overvåking og kontroll av alvorlige hendelser og utfordringer knyttet til HMS.

Stavanger kommune har i 2015 hatt særlig oppmerksomhet på arbeidet mot radikalisering og voldelig

ekstremisme. Kommunen har mottatt øremerkede midler fra justis- og beredskapsdepartementet til dette

arbeidet.

Stavanger kommune har vært aktiv i nettverket Intercultural Cities gjennom deltakelse på forskjellige

fagsamlinger, og ble plukket ut til å dele sine erfaringer som medlemsby med demokrati- og

styringskomiteen i Europarådet.

Innbyggerne i Stavanger viste et stort engasjement i forbindelse med flyktningsituasjonen. Gjennom

oppretting av Syriasenteret koblet Stavanger kommune innbyggere som ville gjøre en innsats, sammen med

frivillige lag og foreninger. Innbyggernes betydelige frivillige innsats har bidratt svært positivt i

inkluderingsarbeidet.

God virksomhetsstyring bidrar til å innrette organisasjonen i samsvar med kommunens langsiktige mål og

strategier. Stavanger kommunes overordnede styringsprinsipp bygger på balansert målstyring.

Styringsinformasjon må være tilgjengelig og tilpasset behovet til beslutningstakerne. I 2015 styrket stab- og

støttemiljøet sin organisasjon for å videreutvikle og implementere et felles verktøy for virksomhetsstyring og

analyse i hele organisasjonen. Virksomhetsstyringssystemet skal blant annet bidra til en mer effektiv

strategisk ledelse av organisasjonen og tjenestene, økt handlekraft, forbedret internkontroll og

risikohåndtering, utvikling av gode analysemiljøer og en optimalisert ressursutnyttelse.

Bruker- og medarbeiderundersøkelser er viktige styringsverktøy. Brukernes tilbakemeldinger bidrar til å

forme utviklingen av tjenestetilbudet. I 2015 ble det gjennomført brukerundersøkelser blant annet av

politisk sekretariat, ressurssenter for styrket barnehagetilbud og korttidsopphold sykehjem. For mer

informasjon om disse og øvrige brukerundersøkelser gjennomført i 2015 se kapittel 7.2.

Internkontroll er et viktig område i kommunens samlede virksomhetsstyring, og det arbeides kontinuerlig

med å styrke denne. I 2015 ble det gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens internkontroll, og

bystyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten 23. november i sak 200/15. Revisjonen hadde spesiell

oppmerksomhet på kommunens overordnede system for internkontroll og i hvilken grad kommunens

systemer og rutiner for internkontroll var godt nok kjent og ble etterfulgt av ytre enheter. Rådmannen har

startet planleggingen av en prosess for styrking av internkontrollen, sett i lys av funnene i

forvaltningsrevisjonsrapporten og rådmannens egne forbedringsønsker. Forvaltningsrevisjonsrapporten gir

flere viktige innspill som vil bli lagt til grunn i det videre arbeidet.

Stavanger kommune ble i 2015 valgt ut av EU til å delta i et 2-årig prosjekt om risikostyring

(crismaseurope.eu). Den planlagte revideringen av kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse blir

gjennomført som en del av dette prosjektet og har oppstart i januar 2016.

Det var opprinnelig planlagt at den regionale beredskapsstrategien/-analysen skulle vært fullført i løpet av

høsten 2015. På grunn av betydelig arbeidsomfang i forbindelse med asylsøkersituasjonen utover høsten

2015, er sluttføringen planlagt ferdigstilt våren 2016.

I 2015 er det gjennomført en pilot der SMS-varsling er vurdert som kanal ved akutte hendelser hvor store

befolkningsmengder er involvert. Bystyret vedtok i desember å bevilge årlige driftsmidler, slik at
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Styrke tilstedeværelse i nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer og
internasjonalt engasjement

Prosjektbidrag til innovative løsninger

Næringsutvikling, omstilling og innovasjon

varslingssystemet kan anskaffes i 2016.

Ved utgangen av 2015 har alle virksomheter i Oppvekst og levekår blitt tilbudt en kursrekke i risiko- og

sårbarhetsanalyse, beredskapsplanlegging og gjennomføring av øvelser.

I 2015 deltok Stavanger kommune sammen med Greater Stavanger og Stavangerregionens Europakontor i

seminarer, prosjektsøknader og internasjonale nettverk og delegasjoner.

Stavangers ordfører har vært president i nettverket Verdens energibyer fram til årskonferansen i 2015.

Under årskonferansen i matbynettverket Delice, ble Stavanger bedt om å lede en arbeidsgruppe som skal

jobbe med næringsutvikling relatert til mat. Stavanger markerte seg også under Global Seafood Expo i

Brussel i april 2015, hvor Gastronomisk institutt samarbeidet med en kokk fra Brussel om å lage meny på

restaurant-trikken TRAM-experience. Ordføreren og en delegasjon fra Stavanger hadde fiskeriministeren og

ambassadøren som gjester på trikken under sjømatmessen, og arrangerte en større mottakelse for

Stavangers samarbeidspartnere i Brussel.

I 2015 er det ansatt en spesialrådgiver for internasjonalisering i kommunen, med hensikt å systematisere og

målrette Stavanger kommunes internasjonale arbeid.

Forløperen for Horisont 2020 var rammeprogram 7. Stavanger kommune deltar, med Park og vei, i de to

EU-prosjektene ENIGMA (Enlightenment and Innovation, Ensured through Pre Commercial Procurement in

Cities), og SSL-erate: Accelerate SSL (solid state lighting) Innovation for Europe, re-invent the lighting

market and industry). I begge prosjektene har også Lyse Elnett bidratt og i ENIGMA har Innkjøp deltatt.

ENIGMA handler om nyskapende og IKT-baserte belysningsløsninger i uterom gjennom gode innovative

innkjøpsprosesser. Prosjektet ble imidlertid terminert i 2015. SSL-erate dreier seg om tilrettelegging for å ta i

bruk ny belysningsteknologi hvor LED og IKT-løsninger er sentral elementer og muliggjør rett lys på rett sted

til rett tid. Dette vil både bidra til å redusere energiforbruket og gi bedre belysningsløsninger med økt

trygghet og livskvalitet.

Smarte byer (Smart Cities and Communities – SCC) er den mest omfattende EU-satsingen på innovasjon for

bærekraftig vekst i urbane lavkarbon-samfunn i Horisont 2020-programmet.  Fyrtårnprosjektet på smarte

byer, femårs- prosjektet Triangulum, ble igangsatt i 2015. Hensikten med prosjektet er å vise nye

bærekraftige løsninger, dele disse med andre og bidra til at våre løsninger kan benyttes andre steder.

Ved å integrere energi, mobilitet og IKT gjennom innovative og effektive løsninger skal Triangulum vise

hvordan disse løsningene kan bidra til å takle samfunnsutfordringer og gjøre byer i vekst mer bærekraftige.

Stavanger kommune leder det lokale konsortiet og koordinerer de fem partnernes aktiviteter og deltakelse i

det internasjonale samarbeidet. Manchester og Eindhoven er fyrtårnbyer sammen med Stavanger, og

Sabadell, Leipzig og Praha deltar som følgebyer. Prosjektet ledes internasjonalt av forskningsinstituttet

Fraunhofer.

Stavangerregionen har i løpet av året opplevd fallende oljepris, stigende arbeidsledighet og økt forventning

om et grønt skifte. Næringslivet i regionen opplever utfordrende tider og henvendelsene om samarbeid

med kommunen er mange. Greater Stavanger er kommunens næringsstrategiske verktøy, og har en sentral

rolle i å møte utfordringene Stavanger kommune står overfor.
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Kommunen bidrar til å skape arbeidsplasser gjennom investeringsprosjekter og tilskudd til innovasjon og

næringsutvikling. Det er videre gitt tilskudd til å styrke næringsutvikling gjennom aktører som driver med

inkubatorvirksomhet, innovasjon og gründervirksomhet. I flere av prosjektene som Stavanger kommune gir

tilskudd til, er kommunen også en partner i et samarbeid mellom aktørgrupper.

I EU sitt innovasjons- og forskningsprogram, Horisont 2020, var det satt av midler til en europeisk

innovasjonshovedstad. Konkurransen Europeisk innovasjonshovedstad arrangeres annen hvert år, i regi av

Europakommisjonen, og premierer byer som legger til rette for gode innovasjonsmiljø. Prisen går til byen

med det beste innovasjonsøkosystemet, som knytter sammen byens offentlige myndigheter, innbyggerne,

forskningsmiljø og næringsliv. Søknadsprosessen for å bli innovasjonshovedstad dokumenterte at

kommunen er godt i gang med innovasjonsarbeidet. Stavanger er imidlertid ikke blant finalistene som

konkurrerer om å bli innovasjonshovedstad. Eidhoven, en av Stavangers partnerbyer i Triangulum-

prosjektet, er med videre. Også Torino, som Stavanger jobber sammen med i det internasjonale

matnettverket Delice, er i finalen.

For å stimulere til omstilling og fornying, prioriterte Stavanger kommune å sette av midler til innovasjons-

og utviklingsprosjekter i 2015. På våren, i sak 20/15, tildelte administrasjonsutvalget kr 1,3 mill. til sju

innovasjons- og utviklingsprosjekt. Av disse var ett innenfor personal og organisasjon og de øvrige innenfor

oppvekst og levekår. Administrasjonsutvalget tildelte på høsten, i sak 49/15, kr 3,6 mill. til tretten

innovasjons- og utviklingsprosjekt der økonomi/it, økonomi/innkjøp, personal og organisasjon/HMS,

personal og organisasjon/beredskap og kultur og byutvikling hadde et prosjekt hver. De resterende åtte

prosjektene var innenfor oppvekst og levekår.

Sommeren 2015 tildelte Fylkesmannen Stavanger kommune kr 0,95 mill. til tre innovasjonsprosjekt innen

oppvekst og levekår.

Mulighetsterminalen ble etablert på tampen av året, på grunn av den økte arbeidsledigheten blant

arbeidssøkere med høyere kompetanse. Greater Stavanger er prosjekteier i et samarbeid med NAV og

Stavanger kommune.
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3 Økonomisk
resultat

NETTO DRIFTSRESULTAT

GJELD

VI HAR BYGGET FOR

DRIFTSUTGIFTER

3.1 Økonomiske hovedtall

3.2 Analyser av investeringsregnskapet

3.3 Analyser av driftsregnskapet

3.4 Analyser av balanseregnskapet

3.5 Likviditet og soliditet

3.6 Finansforvaltning

Årsrapport 2015
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3.7 KOSTRA - sammenligning av økonomiske nøkkeltall
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Høyere skatteinntekter og lavere pensjons- og lønnskostnader medvirker i 2015 til et positivt netto

driftsresultat på kr 303 mill., tilsvarende 3,3 % av samlede driftsinntekter. Tjenesteområdene har

gjennomført omfattende omstillinger og avlegger samlet et regnskap med mindreforbruk på kr 5,3

mill. Samlet utgjorde vedtatt omstillingskrav om lag kr 210 mill. Investeringene utgjorde kr 1,1

mrd. Lav egenfinansiering av investeringene medførte at gjeldsgraden økte.

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

foretakene er omtalt særskilt i kapittel 8 (http://arsrapport2015.stavanger.kommune.no/8-kommunale-foretak/).

De økonomiske resultatene i 2015 er bedre enn tidligere forutsatt. Regnskapet for Stavanger

kommune viser et netto driftsresultat på kr 302,5 mill., tilsvarende 3,3 % av samlede

driftsinntekter. Det budsjettjusterte netto driftsresultatet var på 0,5 %. Høyere restskatter

kombinert med ekstra innbetalinger av forskuddsskatt i slutten av året medførte høyere inntekter

sammenlignet med den negative skatteveksten som kommunen erfarte i starten av 2015. I tillegg

har lønnsoppgjørene blitt lavere på grunn av endrede forutsetninger, årslønnsveksten inkl.

overheng og lønnsglidning ble lavere. Pensjonskostnadene ble også lavere som følge av endrede

forutsetninger i forbindelse med uførepensjonsreformen og endringer i andre

grunnlagsberegninger i løpet av året.

Virksomhetene har tilpasset seg lavere økonomiske rammer i 2015 og utgiftsveksten er for første

gang på flere år lavere enn inntektsveksten. Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringskrav på

om lag kr 210 mill. for 2015.

Brutto investeringsutgifter ble kr 1,1 mrd. i 2015. Dette er om lag kr 80 mill. lavere enn budsjettet.

Årsaken til dette er endret finansiell framdrift på flere store investeringsprosjekter.

Videre i dette kapitlet følger først de overordnede tallstørrelsene og deretter mer detaljerte

analyser på drifts-, investerings- og balanseregnskapet.

Stavanger kommune har veletablerte finansielle og langsiktige 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 3,3 % i 2015 og er følgelig rett i overkant av den langsiktige

målsetningen på 3,0 %. Egenfinansieringsgraden ble 45 % og dette er under kommunens

langsiktige målsetning på 50 %. Gjeldsgraden er økende og ble like i overkant av kommunens

langsiktige målsetning på 60 %.

30



Økonomiske mål Mål 2015 2014

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

Investeringer, andel egenfinansiering > 50 % 45 % 47 %

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

Tabell 3.1 Finansielle målsettinger
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Netto driftsresultat

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.

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 2015 ble kr 302,5 mill. og utgjorde 3,3 % av kommunens driftsinntekter.

Budsjettjustert netto driftsresultat var på 0,5 %. Hovedårsaken til et høyere resultat enn justert

budsjett er høyere frie inntekter og lavere driftskostnader (bl.a. lønn og pensjon).

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

2,1 %, hvilket er lavere enn måltallet. 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 2014¹.
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Figur 3.1 Netto driftsresultat i kroner og prosent av driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) for Stavanger kommune i
årene 2006-2015.
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Gjeldsgrad

Netto driftsresultat for ASSS-kommunene var 2,9 % i 2015, mens gjennomsnitt alle kommuner var

på 2,8 %.

¹Korrigert for inntektsføring i driften av momskompensasjon fra investeringer i årene 2011-2013,

gir det en gjennomsnittlig sats på 1,1 % i netto driftsresultat siste 5 år.

 

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 31.12.2015 en brutto lånegjeld på kr 7,42 mrd., hvorav

startlån utgjorde kr 1,78 mrd. Dette ga en gjeldsgrad inklusiv startlån på 80 %, og en gjeldsgrad

eksklusiv startlån på 61 %. Gjeldsgraden er rett i overkant av det langsiktige målet på 60 %.
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Figur 3.2 Gjeldsgrad
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Det er kommunens langsiktige målsetting at investeringene over tid skal være minst 50 %

egenfinansiert. Denne målsetting ble ikke nådd i 2015, idet egenfinansieringsinntekter ble om lag

kr 513 mill. og ga en egenfinansieringsandel på cirka 45 %. Egenfinansieringsinntekter er

nærmere omtalt i avsnitt 3.2.1. (http://arsrapport2015.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/3-2-analyser-

av-investeringsregnskapet/3-2-1-investeringsinntekter/) Figur 3.3 viser egenfinansieringsandel av investeringer

i perioden 2006-2015.
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Figur 3.3 Egenfinansiering av investeringer
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Brutto investeringsutgifter ble kr 1,1 mrd. i 2015. Dette er om lag kr 80 mill. lavere enn budsjettet.

Korrigert for justeringsavtaler (http://arsrapport2015.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/3-2-analyser-av-

investeringsregnskapet/) utgjør mindreforbruket på investeringsprosjekter ca. kr 180 mill. Årsaken til

dette er endret finansiell framdrift på flere store investeringsprosjekter.

Brutto investeringsinntekter ble i 2015 kr 369 mill., som er kr 55 mill. høyere enn justert budsjett.

Korrigert for justeringsavtaler (http://arsrapport2015.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/3-2-analyser-av-

investeringsregnskapet/) er investeringsinntektene om lag kr 36 mill. lavere enn justert budsjett og

skyldes hovedsakelig forskjøvet salg av Norges Bank-bygget og Utenriksterminalen.

Endret finansiell framdrift i gjennomføring av flere investeringsprosjekter, samt lavere utbetalt

startlån medførte at finansieringsbehov i 2015 ble kr 187 mill. lavere enn justert budsjett. Som

følge av dette ble bruk av lån kr 264 mill. lavere. Udisponerte lånemidler fra 2015 er forventet

brukt i løpet av 2016 for å finansiere utgifter som ble forskjøvet mellom regnskapsårene.
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Linje Investeringsregnskap Regnskap 2015 Justert budsjett 2015 Avvik Regnskap 2014

1 Sum investeringsinntekter −369 266 −314 700 54 566 −430 283

2 Brutto Investeringsutgifter 1 148 483 1 228 433 79 950 1 011 681

3 Finanstransaksjoner 422 103 474 994 52 891 770 861

4 Finansieringsbehov 1 201 320 1 388 727 187 407 1 352 259

5 Dekket slik:

6 Bruk av lån 890 134 1 154 563 264 429 1 064 827

7 Salg av aksjer 7 423

8 Mottatte avdrag på utlån 214 775 138 600 −76 175 190 765

9 Overføring fra driftsregnskapet 76 998 76 998 0 4 647

10 Bruk av bundne driftsfond 847 0 −847

11 Bruk av investeringsfond 18 566 18 566 0 84 597

12 Sum finansiering 1 201 320 1 388 727 187 407 1 352 259

13 Udekket 0 0 0 0

Tabell 3.2 Hovedoversikt investeringer 
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Brutto driftsresultat

Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk

Driftsregnskapet for 2015 viser et regnskapsmessig resultat på kr 149,7 mill. og er betydelig bedre

enn fjorårets null-resultat.

Driftsinntektene i 2015 ble høyere enn driftskostnadene og gir dermed et brutto driftsresultat på

kr 16,0 mill. sammenlignet med et negativt resultat på kr 316,0 mill. i 2014.

Brutto driftsresultat er differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter. Brutto driftsresultat

korrigert for finanstransaksjoner gir netto driftsresultat.

Netto driftsresultat ble positivt i 2015 med kr 302,5 mill. i motsetning til det negative

driftsresultatet i 2014 på kr 106,6 mill. Resultatene framkommer i tabell 3.3.

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.
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Hovedoversikt drift Regnskap 2015 Justert budsjett 2015 Regnskap 2014

Sum driftsinntekter -9 265 121 -9 120 348 -8 825 166

Sum driftsutgifter 9 249 107 9 383 645 9 141 215

Brutto driftsresultat -16 014 263 297 316 050

Resultat eksterne finanstransaksjoner 202 982 191 741 259 186

Motpost avskrivninger -489 494 -502 294 -468 671

Netto driftsresultat -302 526 -47 256 106 565

Netto avsetninger, fond 75 850 -29 742 -111 212

Overført til investeringsregnskapet 76 998 76 998 4 647

Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk -149 678 0 0

Tabell 3.3 Sammendrag av hovedoversikt drift 2015. Alle tall i 1000 kr. 
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Tjenesteområder Regnskap
2015

Justert
budsjett

Avvik i
kr

Forbruk i
%

Regnskap
2014

Rådmannen, stab og
støttefunksjoner

296 969 307 340 10 371 96,6 297 951

Oppvekst og levekår 5 539 500 5 505 268 -34 232 100,7 5 587 822

Bymiljø og utbygging -60 900 -30 573 30 327 199,2 -24 551

Kultur og byutvikling 201 937 200 796 -1 141 100,6 198 068

Sum Tjenesteområder 5 977 506 5 982 831 5 325 99,9 6 059 290

Tabell 3.4 Hovedtall per tjenesteområde. Alle tall i 1000 kr 

Økonomiresultatet på tjenesteområdene viser samlet sett at det har vært god økonomistyring med

et positivt avvik på kr 5,3 mill. av en budsjettramme på kr 6 mrd. Dette tilsvarer en forbruksprosent

på 99,9. Det er gjennomført omfattende omstillinger i løpet av året. Bystyret vedtok nedjusteringer

av budsjettrammene på om lag kr 210 mill. Omstillingene videreføres og trappes opp i 2016.

Det fremkommer likevel avvik i de enkelte tjenesteområdene. For rådmannen, stab og

støttefunksjoner viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 10,3 mill. og dette gjelder utsatte

prosjekter og ubesatte stillinger. Oppvekst og levekår har et merforbruk på kr 34,2 mill. Dette

gjelder blant annet økonomisk sosialhjelp, tradisjonelle hjemmehjelpstjenester og barnevern.

Bymiljø og utbygging har et mindreforbruk på kr 30,3 mill. Vedlikehold og oppussing av

kommunale leiligheter samt administrasjons- og formålsbygg er strammet kraftig inn for å bremse

kostnadsutviklingen.

Nærmere kommentarer finnes i avsnitt 3.3.6 Resultat per tjenesteområde samt kapitlene 5-7 som
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Balanseregnskapet (alle tall i mill.
kr.)

Regnskap 2015 Andel 2015 Regnskap 2014 Andel 2014 Endring 2015-2014

Anleggsmidler 24 179 91,1 % 22 907 91,9 % 1 272

Omløpsmidler 2 364 8,9 % 2 022 8,1 % 343

Sum eiendeler 26 544 100,0 % 24 929 100,0 % 1 615

Egenkapital 8 296 31,3 % 7 734 31,0 % 562

Langsiktig gjeld 16 634 62,7 % 15 639 62,7 % 995

Kortsiktig gjeld 1 613 6,1 % 1 556 6,2 % 57

Sum egenkapital og gjeld 26 544 100,0 % 24 929 100,0 % 1 615

Arbeidskapital 751 466 285

Tabell 3.5 Balanseregnskap. Alle tall i mill. kr. 
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Justeringsavtaler

omhandler aktiviteten innenfor tjenesteområdene i løpet av året.

Balanseregnskapet viser at anleggsmidlene økte med kr 1,3 mrd. i 2015 som følge av aktiverte

investeringer og økte pensjonsmidler. Økningen i omløpsmidler på kr 0,34 mrd. er hovedsakelig et

resultat av økte bankinnskudd. Den langsiktige gjeldsforpliktelsen økte mer enn oppbyggingen av

egenkapitalen. Økte pensjonsforpliktelser utgjorde 49 % av samlet økning i langsiktig gjeld.

Arbeidskapitalen er styrket med kr 285 mill. fra 2014 til 2015. Balanseregnskapet er nærmere

omtalt i avsnitt 3.4 (http://arsrapport2015.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/3-4-analyser-av-

balanseregnskapet/).

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. Fra og

med 2015 framkommer også justeringsavtaler med et tydeligere økonomisk uttrykk i

investeringsregnskapet.

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 fjor en ny anbefaling om regnskapsføring av slike avtaler med virkning fra

regnskapsåret 2015, jf. note 22. 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.
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Linje Investeringsregnskap Regnskap 2015 Justert budsjett 2015 Avvik Regnskap 2014

1 Sum investeringsinntekter −369 266 −314 700 54 566 −430 283

2 Brutto Investeringsutgifter 1 148 483 1 228 433 79 950 1 011 681

3 Finanstransaksjoner 422 103 474 994 52 891 770 861

4 Finansieringsbehov 1 201 320 1 388 727 187 407 1 352 259

5 Dekket slik:

6 Bruk av lån 890 134 1 154 563 264 429 1 064 827

7 Salg av aksjer 7 423

8 Mottatte avdrag på utlån 214 775 138 600 −76 175 190 765

9 Overføring fra driftsregnskapet 76 998 76 998 0 4 647

10 Bruk av bundne driftsfond 847 0 −847

11 Bruk av investeringsfond 18 566 18 566 0 84 597

12 Sum finansiering 1 201 320 1 388 727 187 407 1 352 259

13 Udekket 0 0 0 0

Tabell 3.6 Hovedoversikt investeringer 

Regnskapsføring av justeringsavtaler i 2015 medførte en økning av bruttoinvesteringsutgifter på kr 99,6 mill.,

en økning av inntekter på kr 90,6 mill., økt betaling av avdrag på kr 8,4 mill., samt kr 18,3 mill. i økt bruk av

lån. Nettoeffekten i investeringsregnskapet ble en merinntekt på kr 0,9 mill. Budsjettet er ikke endret i henhold

til ny bokføringspraksis. Dette gjelder avtaler inngått med Hinna park (infrastruktur), Tou næringspark

(infrastruktur), Jm Norge AS og Tastarustå bydelspark (trinn 1 og kvartalslek 3).

Investeringsinntektene (linje 1 i tabell 3.6) består av inntekter fra salg av bebygd og ubebygd

eiendom, overføringer fra andre, statlige overføringer, andre salgsinntekter og refusjoner. Samlede

investeringsinntekter i 2015 ble kr 369,3 mill., som er kr 54,6 mill. høyere enn justert budsjett.

Korrigert for justeringsavtaler er investeringsinntektene om lag kr 36 mill. lavere enn justert

budsjett og skyldes hovedsakelig forskjøvet salg av Norges Bank-bygget og Utenriksterminalen.

Brutto investeringsutgifter (linje 2) ble kr 1 148 mill. Dette er om lag kr 80 mill. lavere enn

budsjettet. Korrigert for justeringsavtaler utgjør mindreforbruket på investeringsprosjekter ca. kr

180 mill. og følger av endret framdrift i gjennomføringen av flere investeringsprosjekter enn

tidligere forutsatt.

Samlede finanstransaksjoner (linje 3) utgjør kr 422 mill. og er kr 52,9 mill. lavere enn justert

budsjett. De største utgiftene som inngår i finanstransaksjoner er utlån og avdrag knyttet til

startlån. Nasjonale myndigheter innførte 01.04.2014 en ny forskrift som skulle målrette startlån til

personer og familier med mer langvarige boligfinansieringsproblemer. Det vil si personer som

langvarig ikke ville kunne spare opp tilstrekkelig egenkapital. Effekten av denne forskriften

medførte at flere søkere fikk avslag i 2015 enn tidligere årene. Utbetalt startlån ble kr 255,4 mill.,
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som er kr 94,6 mill. lavere enn budsjettert. Mottatt avdrag på startlån var kr 137,6 mill., og er om

lag kr 42,6 mill. over budsjettet. Merinntekten i regnskapet for 2015 ble disponert til

ekstraordinære nedbetalinger på startlån.

Finansieringsbehov for investeringene utgjør kr 1 201,3 mill., som er kr 187,4 mill. lavere enn

budsjettert. Totalt netto investeringsbudsjett for 2015 finansieres ved bruk av lån, inkludert startlån

(kr 890 mill.), mottatt avdrag på utlån (kr 214,8 mill.), overføring fra drift (kr 77 mill.) og bruk av

fond (kr 19,4 mill.).

Bruk av lån (linje 6) ble kr 264,4 mill. lavere enn budsjettert. Dette har i hovedsak sammenheng

med endret fremdrift av investeringsprosjekter enn tidligere forutsatt, lavere utbetalt Startlån, samt

mottatt avdrag relatert til utlån, hvorav den største andelen er relatert til avdrag fra

Studentsamskipnaden i Stavanger.

Mottatte avdrag på utlån føres i investeringsregnskapet. Dette gjelder primært avdrag på startlån

og avdrag på ansvarlige lån til Lyse energi. Avviket på kr 76 mill. på posten mottatte avdrag,

skyldes i all hovedsak høyere mottatt avdrag på startlån og mottatt avdrag fra

Studentsamskipnaden i Stavanger.

Investeringsinntektene består av inntekter fra salg av bebygd og ubebygd eiendom, overføringer

fra andre, statlige overføringer, andre salgsinntekter og refusjoner. Samlede investeringsinntekter

ble i 2015 kr 369,3 mill., som er kr 54,6 mill. høyere enn justert budsjett. Merinntekten skyldes i all

hovedsak mottatt utbyggerbidrag og momskompensasjon relatert til justeringsavtaler på til

sammen kr 90,6 mill. Korrigert for dette forholdet er innvesteringsinntektene om lag kr 36 mill.

lavere enn justert budsjett.

I tertialrapportene i 2015 ble budsjetterte salgsinntekter nedjustert fra kr 341,6 mill. til kr 117,3

mill., dvs. en reduksjon på kr 224,4 mill., jf. forventet salgstidspunkt for enkelte eiendommer.

Regnskapsførte salgsinntekter fra arealer og bygninger ble kr 74 mill. Dette er kr 43,3 mill. lavere

enn justert budsjett og i all hovedsak skyldes forskjøvet salg av Norges Bank-bygget og

Utenriksterminalen. Av salgsinntektene for fast eiendom utgjør salg av arealer kr 45 mill. og er

relatert til internsalg av tomt til Lervig sykehjem (kr 39 mill.), samt snipper og mindre

arealer/tomter (kr 6 mill.). Salg av bygninger ble kr 29 mill. De største enkeltsalgene er relatert til

salg av Eiganesveien 32 (kr 11,3 mill.), Markveien 5a (kr 6,4 mill.), Hundvågveien 21 (kr 4 mill.) og

Hordaveien 3a (kr 5,3 mill.).

Mottatt kompensasjon for merverdiavgift på kr 159,5 mill. ble den største inntektskilden til

investeringsinntektene og var kr 12 mill. over justert budsjett. Momskompensasjon relatert til

justeringsavtaler ble kr 7,2 mill.

Statlige overføringer ble kr 35,4 mill. som er kr 14,6 mill. lavere enn budsjettert. Mindreinntekten

skyldes forskjøvet innbetaling av oppstartstilskudd til Krosshaug bofellesskap der det ennå ikke er

avlagt sluttregnskap på bofellesskapet. Mottatte statlige overføringer i 2015 er relatert til

spillemidler til Stavanger Forum ishall på kr 12 mill., ekstraordinære spillemidler til svømmehallene

Kvernevik og Hundvåg på kr 10 mill., spillemidler til Tastahellen på kr 5,6 mill., samt

Husbanktilskudd til kjøp av boliger for vanskeligstilte på kr 3,5 mill. samt tilskudd til andre mindre
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investeringsprosjekter, hovedsakelig innenfor områdene vei, park og idrett.

I tillegg er det mottatt kr 9,7 mill. i overføringer med krav til motytelser i form av øremerkede

midler. I all hovedsak skyldes dette mottatt utbyggerbidrag og andre mindre prosjekter innenfor

park og vei. Midlene er delvis disponerte i 2015. Udisponert andel på kr 5,1 mill. ble avsatt til

bundne investeringsfond til senere bruk.

Andre overføringer på kr 89,7 mill. er i all hovedsak knyttet til bokføring av justeringsavtaler.

(http://arsrapport2015.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/3-2-analyser-av-investeringsregnskapet/)

Overføringer og statstilskudd er i praksis vanskelige å budsjettere korrekt ut fra framdrift.

Regnskaps- og budsjettall vil jevnes ut over tid, det vil si at differansene hovedsakelig skyldes

forskyvning mellom budsjettårene. Rådmannen søker å begrense slike avvik mest mulig ved

budsjettendringer i tertialrapportene.

Brutto investeringsutgifter i 2015 ble kr 1 148 mill. (eksklusiv finanstransaksjoner og interne

kjøp/salg), som er kr 80 mill. lavere enn justert budsjett. Korrigert for justeringsavtaler utgjør

mindreforbruk på investeringsprosjekter kr 180 mill.

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.

Følgende prosjekter hadde vesentlige avvik på grunn av finansiell framdrift:

Byggeprosjekter som hadde størst mindreforbruk sammenlignet med budsjett i 2015, var Eiganes

skole (kr 32,5 mill.), Jåttåvågen områdeutvikling (kr 10,7 mill.), kulvert over motorveien (kr 10,2

mill.), utvendig tak på Hetlandshallen (kr 9,3 mill.), nye Gamlingen (kr 8,9 mill.) og energitiltak på

kommunale bygg (kr 7,9 mill.).

Byggeprosjektet som hadde størst merforbruk jamført årsbudsjett var Lervig sykehjem (kr 37,9

mill.).

Brutto investeringer de siste 5 årene framgår av figur 3.4. Gjennomsnittlig årlig investeringsnivå de

siste 5 årene har vært på kr 1 097 mill., og er vist med en vannrett strek i figuren under.

Investeringsnivået i 2015 er dermed noe høyere enn gjennomsnittet for de siste 5 årene.
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Figur 3.4 Brutto investeringer 2011-2015. Alle tall i hele mill. kr.

Figur 3.5 Sum investeringer fordelt etter hovedformål
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Figuren under viser fordeling av bruttoinvesteringsutgifter etter formål, både budsjett- og

regnskapsmessig. Av figuren framgår det at de største avvikene mellom budsjett og regnskap

framkommer under kategoriene kjøp/opparbeidelse av arealer og eiendommer samt

Inventar/utstyr/diverse utgifter.
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Figur 3.6 Sum investeringer egne bygg
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Justeringsavtaler (http://arsrapport2015.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/3-2-analyser-av-

investeringsregnskapet/) mellom kommunen og private utbyggere ble regnskapsmessig bokført i tråd

med notat fra GKRS. Siden justeringsavtaler ikke er innarbeidet i kommunens budsjett er dette

hovedårsaken til merforbruket innenfor kategorien inventar/utstyr/diverse utgifter.

I sak 211/15 vedtok bystyret kjøp av lokaler i Løkkeveien 51 til kr 46,1 mill. Eiendommen er

overtatt i januar 2016 og som følge av dette er utgifter knyttet til kjøpet tilsvarende forskjøvet til

2016. Grunnet tidsforskyvning av utgiften relatert til kjøpet av eiendommen, samt et generelt

lavere aktivitetsnivå som følge av kapasitetsmessige årsaker, er forbruket innenfor kategorien for

kjøp av arealer diverse eiendommer kr 71 mill. lavere enn budsjettert.

De samlede investeringene på kr 786 mill. i ulike administrasjons- og formålsbygg fordeler seg på

hovedområder som spesifisert i figur 3.6. Det presiseres at avvikene mellom regnskap og årets

budsjett hovedsakelig gjelder finansiell framdrift.

Investeringer i sykehjem/bofellesskap/bolig, skolebygg og idrettsbygg har hatt høyest prioritet i

2015. Tilsammen ble kr 435 mill. disponert til disse formål i 2015, jf. figur 3.6.

Det er disponert kr 169 mill. på sykehjem/bofellesskap og kommunale boliger. Her inngår

prosjektene Lervig sykehjem (kr 96,8 mill.), Krosshaug bofellesskap (kr 30,2 mill.), Lassahagen

bofellesskap (kr 12,9 mill.), samt kjøp av boliger til vanskeligstilte og flyktninger (kr 10,1 mill.).

Forbruket på investeringsprosjekter innenfor denne kategorien ble kr 18 mill. høyere enn

budsjettert. Dette skyldes i all hovedsak at Lervig sykehjem hadde et merforbruk på kr 37,9 mill.

mot justert årsbudsjett, mens andre prosjekter hadde et lavere forbruk enn budsjettert.

De største investeringsprosjektene som inngår i skolebygg er Eiganes skole (kr 77,5 mill.), Lenden
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Prosjekt Prosjektkategori Akkumulert
regnskap

per
31.12.2015

Kostnadsramme Merknader

Madlavoll skole ny ATO-avd Ombygging/tilbygg 51,5 54,5

Lenden skole ombygging Ombygging 54,1 55,5

Storhaug skole Tilbygg 9 10

Stokkatunet barnehage Nybygg 50,4 50,7

Kløverenga barnehage Tilbygg 6,2 7,3

Skeiehagen barnehage Nybygg 36,9 37 Avlagt sluttregnskap

Hundvåg svømmehall Nybygg 138,1 141,8

Tastahallen rehabilitering Rehabilitering 55,4 55,4

Krosshaug omsorgsboliger Nybygg 44,6 48,5

Prestebolig Hafrsfjord menighet Nybygg 7 7 Avlagt sluttregnskap

Domkirken restaurering av
vestfasade

Rehabilitering 12,3 12,5 Avlagt sluttregnskap

Hinna kirke Rehabilitering 29,1 29,1 Avlagt sluttregnskap

Vålandstårnet Rehabilitering 5,7 7

Sum 500,3 516,3

Tabell 3.7 Oversikt over ferdigstilte prosjekter. Alle tall i mill. kr 

skole (kr 24,3 mill.) og Kristianlyst skole (kr 12,3 mill.). Investeringsprosjekter innenfor skolebygg

hadde et samlet mindreforbruk på kr 40 mill., hvorav kr 32,5 mill. er relatert til prosjektet Eiganes

skole.

Investeringer i idrettsbygg ble kr 124 mill. De største enkeltprosjektene som inngår i denne

kategorien er svømmehallene Kvernevik (kr 70,6 mill.) og Hundvåg (kr 32 mill.), samt Nye

Gamlingen (kr 16,1 mill.). To sistnevnte prosjekter og reparasjon av tak på Hetlandshallen hadde et

samlet mindreforbruk på om lag kr 22 mill. som tilsvarer årets mindreforbruk på prosjekter

innenfor idrettsbygg.

Investeringer i barnehagebygg ble i 2015 kr 91 mill. og er relatert til Stokkatunet barnehage (kr

38,4 mill.) ny modulbarnehage på Eiganes (kr 25,1 mill.) og Emmaus barnehage (kr 13,5 mill.).

Det største investeringsprosjektet som inngår i gruppen diverse investeringer på kr 75 mill. er

kulvert over motorveien (kr 22 mill.), dansesaler musikkskole (kr 13,2 mill.), nye Tou (kr 11,5 mill.)

og energitiltak kommunale bygg (kr 9,1 mill.).

Tabellen under viser oversikt over ferdigstilte byggeprosjekter i 2015. For de prosjektene der det

ikke er avlagt sluttregnskap per 31.12.15, forutsettes det avlagt i løpet av 1. halvår 2016.
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Figur 3.7 Finansiering av investeringer
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Momskomp. investeringer: 14,0 %

Salg av eiendommer: 6,0 %

Diverse tilskudd/inntekter/overføringer: 12,0 %

Overføring fra drift: 7,0 %

Bruk av fond: 2,0 %

Avdrag: 4,0 %

Låneopptak: 55,0 %

Investeringsutgifter ble hovedsakelig finansiert gjennom låneopptak som utgjorde 55 % av

finansieringen. De største egenfinansieringskildene var relatert til mottatt momskompensasjon,

overføring fra drift, salg av eiendommer, samt diverse overføringer fra private hvorav den største

andelen var tilknyttet regnskapsmessig bokføring av justeringsavtaler

(http://arsrapport2015.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/3-2-analyser-av-investeringsregnskapet/) mellom

kommunen og private utbyggere. Figur 3.7 viser forholdet mellom de ulike finansieringskildene av

investeringer ekskl. mottatte avdrag tilknyttet startlån.

Regnskapet viser at bruk av lånemidler i 2015 korrigert for startlån og justeringsavtaler var på kr

634,8 mill. Dette er om lag kr 170 mill. lavere enn justert budsjett som følge av endret finansiell

framdrift i gjennomføringen av flere investeringsprosjekter enn tidligere forutsatt. Udisponerte

lånemidler fra 2015 er forventet brukt i løpet av 2016.

Mottatt momskompensasjon var den største kilden til egenfinansiering av investeringene i 2015.

Den utgjorde 14 % av finansieringen og var på kr 159,5 mill. hvorav kr 7,2 mill. er relatert til

justeringsavtaler.

Mottatte avdrag på utlån føres i investeringsregnskapet. Utenom mottatte avdrag relatert til

startlån mottok kommunen avdrag fra Lyse på kr 43,7 mill., avdrag fra Studentsamskipnaden i

Stavanger på kr 25,8 mill., samt avdrag på konsern lån på kr 4,5 mill. hvorav kr 2,7 mill. er relatert

til Sølvberget KF og kr 1,8 til Natur og Idrettsservice KF.

Diverse tilskudd, inntekter og overføringer ble kr 136 mill. og utgjorde 12 % av finansiering av
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Figur 3.8 Utvikling i investeringsutgifter m/finansiering
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Økonomistyring for virksomhetene

investeringer. Regnskapsførte overføringer fra private utbyggere jamfør justeringsavtaler var på kr

83,4 mill. I tillegg kommer spillemidler til Stavanger Forum ishall på kr 12 mill., ekstraordinære

spillemidler til svømmehallene Kvernevik og Hundvåg på kr 10 mill., spillemidler til Tastahellen på

kr 5,5 mill.

Overføringene fra driftsregnskap ble kr 77 mill. og er i tråd med justert budsjett.

Figur 3.8 viser utviklingen i brutto investeringsutgifter i perioden 2006-2015, og finansieringen

med henholdsvis lån og egenkapital. Målsetningen om egenfinansieringsandel på minimum 50 %

ble oppnådd i årene 2006, 2007 og 2012.

I det følgende presenteres driftsregnskapet for 2015 i form av utdrag fra hovedoversiktene og

tilhørende analyser. Vesentlige avvik mellom regnskapet og budsjettet er kommentert.

 I tråd med gjeldende budsjettreglement er kravet til økonomistyring for virksomhetene 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.

Avvik som relateres til virksomhetsområdene omtales i tjenestekapitlene i årsrapportens kapittel 5-
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Figur 3.9 Prosentvis vekst i brutto driftsinntekter og i brutto driftskostnader de siste 10 år i Stavanger kommune
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7. 

Over tid har driftsutgiftene hatt en relativt høyere vekst enn driftsinntektene i Stavanger

kommune. Kun tre av de siste ti år har inntektsveksten vært relativt høyere enn utgiftsveksten.

Dette skisseres i figur 3.9. Driftsutgiftene i 2015 ble ytterligere nedjustert grunnet fall i

inntektsveksten. Samlet ble utgiftsveksten lavere enn veksten i driftsinntektene og bidro til å skape

et bedre økonomisk handlingsrom.

Kommunens samlede driftsinntekter eksklusive finansinntekter i 2015 ble kr 9 265 mill. Dette er en

økning på kr 440 mill. tilsvarende 5,0 % fra 2014. Sett mot justert budsjett 2015 viser regnskapet

merinntekter på kr 145 mill. I 2015 er kr 98 mill. av driftsinntektene overført til 2016 i form av

øremerkede midler som ikke fullt ut er benyttet i 2015. 

Figur 3.10 viser de ulike kildene til inntekter og deres andel av driftsinntektene. Inntekts- og

formuesskatt er den største inntektskilden og utgjør om lag 53 % av de totale driftsinntektene i

2015.
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Figur 3.10 Forholdet mellom de ulike artene av driftsinntekter for Stavanger kommune 2015
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Linje Driftsinntekter Regnskap
2015

Justert
budsjett

Avvik Regnskap i % av
budsjett

Regnskap
2014

1 Brukerbetalinger -454 444 -452 758 1 686 100,4 -440 870

2 Andre salgs- og
leieinntekter

-824 101 -791 710 32 391 104 -798 376

3 Overføringer med krav til
motytelse

-900 166 -864 387 35 779 104,1 -838 675

4 Rammetilskudd -1 694 046 -1 741 803 -47 757 97 -1 638 854

5 Andre statlige overføringer -149 558 -135 528 14 030 110,4 -149 849

6 Andre overføringer -31 426 -56 262 -24 836 56 -22 117

7 Skatt på inntekt og formue -4 930 508 -4 799 400 131 108 102,7 -4 775 566

8 Eiendomsskatt -280 872 -278 500 2 372 101 -160 859

9 Sum driftsinntekter -9 265 121 -9 120 348 144 773 102 -8 825 166

Tabell 3.8 Driftsinntekter 2015. Alle tall i 1000 kr 

Brukerbetalingene (linje 1) hadde en vekst på 3,1 % sammenlignet med regnskapet 2014.

Sammenlignet med justert budsjett 2015 viser brukerbetalingene en merinntekt på kr 1,7 mill.

Andre salgs- og leieinntekter (linje 2) viser en vekst på 3,2 % mot regnskapet i  2014. Her inngår

billettinntekter, husleieinntekter, gebyrinntekter og annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester.
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Frie inntekter (linje 4 og 7)

Frie inntekter 
(skatt og rammetilskudd)

Regnskap
2015

Opprinnelig
vedtatt

budsjett
2015

Justert
budsjett

2015

Avvik
justert

budsjett
- regnskap

Vekst fra
2014

Stavanger

Vekst fra
2014

landet

Skatt på inntekt og formue −4 930 508 −4 989 800 −4 799 400 131 108 3,2 % 6,0 %

Rammetilskudd inkl
inntektsutjevn.

Rammetilskudd −2 596 149 −2 561 000 −2 596 300 −151

Inntektsutjevning 904 871 954 700 856 500 −48 371

Prosjektskjønn −2 768 0 −2 003 765

Sum rammetilskudd −1 694 046 −1 606 300 −1 741 803 −47 757 3,4 %

Sum frie inntekter −6 624 554 −6 596 100 −6 541 203 83 351 3,3 %

Tabell 3.9 Sum frie inntekter 2015. Alle tall i 1000 kr 

Sammenlignet med justert budsjett 2015 viser andre salgs- og leieinntekter en merinntekt på kr

32,4 mill. Avviket skyldes mer husleieinntekter hos Stavanger Eiendom enn budsjettert. Det

fremkommer høyere gebyrinntekter på renovasjon, utbygging og geodata enn budsjettert. De

sistnevnte inntektene har en tilsvarende utgiftsside og er dermed ikke reelle netto avvik.

Overføringene (linje 3,5 og 6) viser en økning på 7,0 % sammenlignet med 2014 og kr 25,0 mill.

mer enn budsjettert for 2015. Dette skyldes i all hovedsak inntekter tilknyttet ressurskrevende

brukere, noe høyere sykefraværsrefusjoner enn budsjettert og merinntekter tilknyttet

lærlingeordningen. Disse inntektene er i realiteten benyttet på utgiftssiden, med unntak av

sistnevnte som er en del av forklaringen på mindreforbruket på rådmannen, stab og

støttefunksjoner.

Eiendomsskatt (linje 8) er brutto eiendomsskatt, kr 280,9 mill. Fratrukket eiendommer med fritak

utgjorde netto eiendomsskatt i 2015 kr 230,1 mill. noe som er kr 1,6 mill. høyere enn justert

budsjett. Økningen fra 2014 skyldes økte promillesatser i henhold til budsjettvedtaket.

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.

Stavanger kommunes frie inntekter (skatt og rammetilskudd) ble i 2015 på kr 6 624,6 mill. Dette

er kr 83,4 mill. høyere enn justert budsjett.

Samlet skatteinngang til Stavanger kommune ble kr 4 930,5 mill. i 2015 og innebærer en vekst på

3,2 % i forhold til 2014. Inngangen er kr 131,1 mill. over justert årsbudsjett. Budsjetterte

skatteinntekter ble nedjustert med kr 190,4 mill. i 2015.
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Figur 3.11 Akkumulert skattevekst per måned i 2015

Prosentvis akkumulert vekst Stavanger fra 2014 til 2015

Prosentvis akkumulert vekst landet fra 2014 til 2015

Budsjettert årsvekst Norge fra 2014 (revidert)

Justert budsjettert årsvekst Stavanger fra 2014 til 2015, jf. 1. og 2. tertialrapport
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Alle skatteartene bidro til vekst i skatteinntektene i Stavanger kommune. Veksten i

forskuddstrekket ble imidlertid 3,3 prosentpoeng lavere enn resten av kommune-Norge grunnet

pågående omstilling i det lokale næringslivet og økende arbeidsledighet blant kommunens

innbyggere. Økte innbetalinger av restskatter (restanseoppgjør) og tilleggsforskudd

(forskuddsskatt) i desember medførte vekst utover budsjettert nivå.

Skatteinngangen for kommunene i Norge ble på kr 136,6 mrd., tilsvarende en skattevekst på 6,0

%. Anslaget for skattevekst for kommunene i 2015 ble nedjustert i forbindelse med revidert

nasjonalbudsjett fra 5,6 % til 4,6 %. Årets vekst ble høyere grunnet flere forhold: Høyere

forskuddstrekk, høyere restskatter og ekstra innbetalinger av forskuddsskatt i desember. Figur 3.11

viser akkumulert skattevekst per måned i 2015 for Stavanger kommune og for kommunene

samlet.

Inntektsutjevningen ble kr 904,9 mill. for Stavanger kommune. Dette innebærer at trekket ble kr

48,4 mill. høyere enn budsjettert.

Stavanger kommune hadde skatteinntekter på kr 37 323 per innbygger i 2015, en økning på 2,2

% fra 2014. På landsbasis økte skatteinntektene per innbygger med 4,8 % til kr 26 443 per

innbygger. Dette ga Stavanger kommune skatteinntekter på 141,1 % av landsgjennomsnittet og

innebærer en nedgang fra nivået på 144,8 % i 2014. Figur 3.12 viser skatt i prosent av

landsgjennomsnittet over tid.
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Figur 3.12 Skatteinntekt per innbygger i Stavanger i prosent av landsgjennomsnittet. Utvikling over tid

Figur 3.13 Skattevekst ASSS-kommuner, nabokommuner og landsgjennomsnittet 2015

Skatt i Stavanger i % av landsgjennomsnittet
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Figur 3.13 viser skattevekst i ASSS-kommunene og nabokommunene. Skatteveksten i Stavanger

ble på 3,2 %. Randaberg kommune fikk 1,8 % og Sandnes kommune 2,9 % skattevekst. Øvrige

åtte ASSS-kommuner hadde vekstrater i intervallet 5,4 % til 8,3 %. Snittet for ASSS-kommunene

ble 6,2 %.
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Figur 3.14 Frie inntekter per innbygger i ASSS-kommunenne 2014-2015
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Figur 3.14 viser frie inntekter (skatt og rammetilskudd) per innbygger i 2014 og foreløpige

regnskapstall for 2015 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 det er rett i underkant av landsgjennomsnittet. Oslo ligger

høyest på skalaen og utgjør en vesentlig andel inn i landsgjennomsnittet.

Figur 3.15 viser forholdet mellom de ulike utgiftsartene og de totale driftsutgifter eksklusiv

finansutgifter og avskrivninger. Lønn og sosiale utgifter utgjør 57 % av de totale utgiftene i 2015.

Andelene er tilnærmet uendret fra 2014.
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Figur 3.15 Forholdet mellom ulike typer utgifter i 2015

Lønnsutgifter og sosiale utgifter: 57,0 %

Kjøp av varer og tjenester som inngår
i tjenesteproduksjon minus fordelte utgifter: 11,0 %

Kjøp av varer og tjenester som
erstatter tjenesteproduksjon: 22,0 %

Overføringer: 10,0 %

Linje Driftsutgifter Regnskap
2015

Justert
budsjett

Avvik Regskap i
% av

budsjett

Regnskap
2014

1 Lønnsutgifter og sosiale utgifter 5 057 632 5 107 549 49 917 99 4 946 959

2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i
tjenesteproduksjon minus fordelte utgifter

1 004 814 1 031 718 26 904 97,4 1 038 740

3 Kjøp av varer og tjenester som erstatter
tjenesteproduksjon

1 899 309 1 883 579 -15 730 100,8 1 885 194

4 Overføringer 865 274 919 207 53 933 94,1 873 773

5 Sum driftsutgifter 8 827 029 8 942 053 115 024 98,7 8 744 666

Tabell 3.10 Sum driftsutgifter eksklusiv avskrivninger 2015. Alle tall i 1000 kr 

Kommunens samlede driftsutgifter, eksklusive finansutgifter og avskrivninger, ble i 2015 kr 8 827

mill. og kr 115 mill. lavere enn budsjettert. Sammenlignet med 2014 utgjør driftsutgiftene en

økning på kr 82 mill. (+ 0,9 %).

Lønn og sosiale utgifter har økt med 2,2 % sammenlignet med 2014. Avviket på lønn og sosiale

utgifter (linje 1) på kr 49,9 mill. og skyldes i all hovedsak lavere pensjonsutgifter enn forventet (kr

46,3 mill.). Dette omtales særskilt under kapittel 3.3.3.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon (linje 2 og 3) viser kun et

avvik på kr 12 mill. Dette skyldes et mindreforbruk på Stavanger Eiendom vedrørende vedlikehold

av bygninger. Mindreforbruket på overføringer (linje 4) gjelder lønnsreserven. Årslønnsveksten inkl.
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Premieavvik

overheng og lønnsglidning ble lavere enn forutsatt. Det resterende avviket skyldes ubrukte

prosjektmidler som er regnskapsmessig avsatt på bundne fond.

Endringer i flere beregningsforutsetninger for 2015 medførte betydelige svingninger i prognosene

fra kommunens pensjonsleverandører. Redusert grunnlagsrente og endret dødelighetstariff økte

pensjonspremiene betydelig ved inngangen av 2015, samtidig som ny uføretariff² medførte lavere

premiebelastning. Lavere lønnsvekst har gitt betydelig lavere reguleringspremie enn opprinnelig

forutsatt. I tillegg har endringer i bestand-data og utviklingen i grunnlagsdata medført at både

premiekravene og pensjonskostnaden har vært for høye både i 2014 og 2015.

Innlemming av nye forutsetninger (se note 5) (http://arsrapport2015.stavanger.kommune.no/10-arsregnskap-og-

noter/10-2-noter/10-2-5-note-nr-5-pensjon/) både med hensyn til premie, pensjonskostnad og omregning

av historisk pensjonsforpliktelse har skjedd på ulike tidspunkt og med ulike metoder hos

kommunens pensjonsleverandører. Resultatet er en netto besparelse i kommunens regnskap

sammenlignet med budsjett i størrelsesorden kr 46 mill. (inklusiv arbeidsgiveravgift).

Pensjonspremier på kr 560,5 mill. er i 2015 tilført pensjonsleverandørene til kommunen, herav er

kr 100,5 mill. kroner betalt av premiefond. I 2015 ble pensjonskostnadene i Stavanger kommune

beregnet til å være kr 41,0 mill. høyere enn netto pensjonspremier. Differansen som kalles negativt

premieavvik er kostnadsført i regnskapet. Amortisering av tidligere års premieavvik utgjør kr 61,8

mill. og er kostnadsført i henhold til budsjett. Samlet kostnadsføring av premieavvik i 2015 er kr

117,3 mill. Til sammenligning ga ordningen i 2014 en netto inntektsføring av premieavvik i

regnskapet med en positiv resultateffekt på kr 108,7 mill.

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 for 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.

I Stavanger kommune har pensjonspremiene vært gjennomgående høyere enn de beregnede

pensjonskostnadene de siste årene, med unntak av 2015. Dette har medført betydelige

inntektsføringer av premieavvik over flere år og tilsvarende finansiering av tjenestene i driften.

Per 31.12.2015 utgjør akkumulert premieavvik for Stavanger bykasse kr 411,0 mill. Disse utgiftene

må tilbakebetales og dekkes inn i driftsbudsjettene over de neste 11 årene. Figur 3.16 viser
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Figur 3.16 Utvikling av premieavvik 2002-2015 i hele millioner kroner.
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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 2015.

Stavanger kommune sitt frie disposisjonsfond dekker minimalt av denne forpliktelsen.

Akkumulert premieavvik er samlet for kommunesektoren kr 29,0 mrd.

Pensjonspremie til AFP 62-64 (hvor kommunen er selvassurandør) har økt til kr 15,3 mill. fra kr

11,9 mill. i 2014. Uttaket på AFP utgjør 259 personer per 31.12.2015 mot 255 året før.

²Jf. omlegging ved å redusere uførepensjon til fordel for uføretrygd og dette innebærer en større

statlig finansiering fra 01.01.2015.

Tabell 3.11 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 merutgift på kr 11,2 mill. mot justert budsjett 2015.

Merutgiften er i stor grad knyttet til kostnadsføringen av urealiserte tap.
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Linje Eksterne finanstransaksjoner Regnskap
2015

Justert
budsjett 2015

Avvik Regnskap i %
av budsjett

Regnskap
2014

1 Renteinntekter, utbytte og
mottatte avdrag

-408 923 -387 606 21 317 105 % -402 586

2 Rente- og avdragsutgifter og
andre finansutgifter

611 905 579 347 32 558 106 % 661 772

3 Sum eksterne
finanstransaksjoner

202 982 191 741 11 241 259 186

Tabell 3.11 Eksterne finanstransaksjoner. Alle tall i 1000 kr. 
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Regnskapsmessig resultat

Renteutgifter på kommunens innlån inkludert nettoeffekt av rentebytteavtaler ble kr 2,3 mill.

lavere enn budsjettert. Avdragsutgifter på kommunens innlån ble kr 0,4 mill. høyere enn budsjett.

Netto renteutgifter knyttet til startlån ble kr 0,1 mill. lavere enn budsjett.

Overføringer fra Forus Næringspark AS ble kr 7,5 mill. lavere enn budsjettert, som følge av at

utdelinger fra selskapet blir foretatt først i 2016. Renteinntekter på ansvarlig lån i Lyse AS ble kr

0,6 mill. lavere enn budsjett. Utbytte fra Lyse AS utgjorde kr 188,7 mill. i 2015 (eierandel på 43,68

%), og dette er i tråd med justert budsjett. Stavanger kommune har videre mottatt kr 6,0 mill. i

utbytte fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS og kr 0,5 mill. i utbytte fra Renovasjonen IKS.

Renteinntekter fra bankinnskudd ble kr 9,6 mill. høyere enn budsjettert. Urealiserte tap på kr 31,7

mill., netto realiserte gevinster på kr 16,3 mill. og direkteavkastning på kr 21,4 mill. ga en samlet

netto avkastning fra finansforvaltningen på kr 6 mill. i 2015. For en nærmere omtale av

finansforvaltningen vises det til avsnitt 3.6 (http://arsrapport2015.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-

resultat/3-6-finansforvaltning/) og Årsrapport 2015 – Likviditets- og låneforvaltning.

Netto driftsresultat framkommer med kr 302,5 mill. Dette kr 255,3 mill. bedre enn justert budsjett.

Se linje 1 i tabell 3.18. Midlene er benyttet til egenfinansiering av årets investeringer (jf. overføring)

med kr 77,0 mill., langsiktig oppbygging av disposisjonsfond med kr 52,0 mill., samt en netto

avsetning av bundne, ubrukte driftsmidler til fond med kr 16,0 mill. Justert for føring av +-3 %

(mer- og mindreforbruk) på virksomhetene i 2015 over til 2016, gir dette et regnskapsmessig

overskudd med kr 149,7 mill. i 2015.

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.
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Rådmann, stab og støttefunksjoner

Linje Netto driftsresultat og
årsresultat - driftsregnskapet

Regnskap
2015

Justert
budsjett

2015

Avvik Regnskap i
% av

budsjett

Regnskap
2014

1 Netto driftsresultat 302 526 47 256 255 270 640 % -106 565

2 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 100 % 7 763

3 Bruk av disposisjonsfond 27 517 0 27 517 94 152

4 Bruk av bundne fond 81 844 81 764 80 100 % 88 228

5 Sum bruk av avsetninger 109 361 81 764 27 597 134 % 190 143

6 Overført til investeringsregnskapet 76 998 76 998 0 100 % 4 648

7 Avsetning til disposisjonsfond 87 401 52 022 -35 379 168 % 0

8 Avsetninger til bundne fond 97 810 0 -97 810 78 931

9 Sum avsetninger 262 209 129 020 -133 189 203 % 83 579

10 Årsresultat, regnskapsmessig
mindreforbruk

149 678 0 149 678 0

Tabell 3.12 Årsresultat 2015 - driftsregnskapet. Alle tall i 1000 kr 
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Samlet bruk av tidligere oppsparte midler var på kr 109,4 mill. i 2015 (linje 5) mens de samlede

avsetningene til fond og overføring til investeringsregnskapet ble kr 262,2 mill. (linje 9).

Avviket i bruk av disposisjonsfond (linje 3) og avsetning til disposisjonsfond (linje 7) sammenlignet

med budsjett skyldes at årets mer- og mindreforbruk fra virksomhetene inntil 3 % er ført uten

tilsvarende budsjettjustering. Budsjettet er justert for bystyrets vedtak i tertialrapportene om å

styrke disposisjonsfondet.

Ubrukte øremerkede midler er avsatt til bundne driftsfond, jf. regelverket, med kr 97,8 mill. (linje

8).

Årets regnskapsmessige mindreforbruk disponeres av bystyret ved behandling av årsregnskapet og

årsrapporten for 2015.

For rådmannen, stab og støttefunksjoner viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 10,4

mill. av en total budsjettramme på kr 307,3 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 96,6.

Årsakene til dette er litt varierende fra avdeling til avdeling. Det er utsettelser knyttet til innføring

av nye systemløsning som nytt arkiv system og nytt styringssystem. Det har gjennom året vært

ubesatte stillinger og ubenyttede driftsmidler. Næringsfondet har ikke vært benyttet fullt ut.
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Barnehage

Rådmann, stab og
støttefunksjoner

Regnskap
2015

Justert
budsjett

Avvik i
kr

Forbruk i
%

Regnskap
2014

Rådmann 6 665 8 294 1 629 80,4 6 856

Økonomi 145 087 148 194 3 107 97,9 144 383

Personal og organisasjon 114 539 116 228 1 689 98,5 116 586

Kommunikasjonsavdeling 6 667 7 767 1 100 85,8 6 546

Næring 6 695 8 464 1 769 79,1 5 680

Kommuneadvokat 6 761 6 889 128 98,1 7 144

Politisk sekretariat 10 555 11 504 949 91,7 10 756

Sum Rådmann, stab og
støttefunksjoner

296 969 307 340 10 371 96,6 297 951

Tabell 3.13 Rådmann, stab og støttefunksjoner. Alle tall i 1 000 kr. 

Barnehage Regnskap
2015

Justert
budsjett

Avvik i
kr

Forbruk i
%

Regnskap
2014

Barnehage 1 068 946 1 075 751 6 805 99,4 1 082 151

Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud

68 225 63 642 -4 583 107,2 58 790

Sum barnehage 1 137 171 1 139 393 2 222 99,8 1 140 942

Tabell 3.14 Barnehage. Alle tall i 1 000 kr. 

Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringstiltak tilsvarende kr 7,2 mill., og ytterligere saldering i

tertialrapporteringen per 30.4 på kr 5,4 mill. Dette har vært håndtert med ikke å ansette i ledige

stillinger som har medført at enkelte utviklingsoppgaver har blitt forskjøvet.

Barnehageområdet har et mindreforbruk på kr 2,2 mill. av en samlet budsjettramme på kr 1 139,4

mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,8. Resultatet for barnehagene viser et mindreforbruk

på kr 6,8 mill., mens resultatet på ressurssenteret for styrket barnehage viser et merforbruk på kr

4,6 mill. Hovedårsaken til mindreforbruket er færre barn i barnehagene og

alderssammensetningen mellom disse, mens årsaken til merforbruket på ressurssenteret skyldes at

det tar lenger tid enn forventet å innhente effekten av vedtatte omstillingstiltak.

I Handlings- og økonomiplan 2015-2018 ble det vedtatt omstillings- og effektiviseringstiltak

tilsvarende kr 13 mill. og ytterligere kr 7,9 mill. i tertialrapportering per 30.4. Av sistnevnte er kr

4,7 mill. et effektiviseringskrav på ressurssenteret for styrket barnehagetilbud. Det er gjort

endringer i ledelsesstruktur og administrasjon på barnehageområdet med effekt fra 1. april 2015.

Virksomhetenes ressurser til administrasjon er redusert med om lag ti prosent. I tillegg er ressurs til

kjøkkenassistent og ordning for delvis kompensasjon av feriepenger for foreldrepermisjon fjernet.
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Skole

Barn og unge

Skole Regnskap
2015

Justert
budsjett

Avvik i
kr

Forbruk i
%

Regnskap
2014

Grunnskole 1 357 339 1 355 164 -2 175 100,2 1 346 278

Johannes læringssenter 123 172 117 816 -5 356 104,5 115 061

Stavanger kulturskole 33 366 35 177 1 811 94,9 33 293

Pedagogisk-psykologisk
tjeneste

40 890 40 717 −173 100,4 39 552

Sum skole 1 554 767 1 548 874 -5 893 100,4 1 534 184

Tabell 3.15 Skole. Alle tall i 1 000 kr. 

Innenfor skoleområdet viser regnskapsresultatet et samlet merforbruk på kr 5,9 mill. av en samlet

budsjettramme på kr 1 548,9 mill. Dette tilsvarer 100,4 prosent.

Regnskapsresultatet for grunnskolene i Stavanger viser et merforbruk på kr 2,2 mill. av en

budsjettramme på kr 1 355 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,2. Avviket skyldes at det

har vært utfordrende for noen av skolene å tilpasse driften til reduserte rammer.

Regnskapsresultatet for Johannes læringssenter viser et merforbruk på kr 5,4 mill. av en

budsjettramme på kr 117,8 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 104,5. Hovedårsaken til

dette er lavere inntekter enn forutsatt som følge av endringer i inntektstildelingen fra å gjelde i 5

år til å gjelde for 3 år. Blant tiltakene som er gjennomført for å redusere utgiftsnivået er

nedbemanning og omlegging til større grupper i undervisning og andre aktiviteter.

Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringstiltak på skole og SFO med kr 25,2 mill., og

ytterligere kr 1 mill. i tertialrapporteringen per 30.4 som gjaldt Lenden skole og ressurssenter.  I

tillegg ble budsjettmidler tilsvarende kr 17 mill. omfordelt fra skolenes budsjettramme til

finansiering av undervisning for Stavanger-elever i private skoler og i andre kommuner.

For å oppnå innsparingskravene har skolene redusert antallet ansatte i 2015. Tall fra Grunnskolens

informasjonssystem viser at den samlede reduksjonen har vært på 87,5 årsverk i Stavangerskolen

fra 2014 til 2015. Av disse er 21 reduksjon i undervisningsårsverk på ungdomstrinnet, mens 6 er

reduksjon i undervisningsårsverk på 1.-4. trinn. Den øvrige årsverksreduksjonen er tatt i

administrasjon og ledelse, læreres oppgaver utenom undervisning og årsverk utført av annet

personale.

Det ble vedtatt reduksjoner i budsjettrammene til Johannes læringssenter, kulturskole og PPT på kr

6,1 mill., og ytterligere kr 1,25 mill. i tertialrapportering per 30.4. Det har vært arbeidet målrettet

med omstilling også i disse virksomhetene.

Innenfor fagområdet barn og unge er det et samlet merforbruk på kr 10,6 mill. av en

budsjettramme på kr 350,4 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 103. Merforbruk skyldes i all

hovedsak endringer i statlige refusjonsordninger og økte kommunale egenandeler tilknyttet
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Levekår

Barn og unge Regnskap
2015

Justert
budsjett

Avvik i
kr

Forbruk i
%

Regnskap
2014

Ungdom og fritid 66 942 70 274 3 332 95,3 70 377

Helsestasjon og
skolehelsetjenesten

65 363 65 986 623 99,1 63 515

Barnevernstjenesten 214 366 204 269 -10 097 104,9 211 611

EMbo 14 363 9 894 -4 469 145,2 8 329

Sum barn og unge 361 034 350 423 -10 611 103 353 833

Tabell 3.16 Barn og unge. Alle tall i 1 000 kr. 

klientutgifter i barnevern, inkludert enslige mindreårige flyktninger, jf. kapittel 5.

I tillegg til statlige endringer i refusjonsordninger ble det vedtatt omstillings- og

effektiviseringstiltak på til sammen kr 5,6 mill., og ytterligere kr 1 mill. i tertialrapporteringen per

30.4. Total budsjettreduksjon på kr 0,7 mill. på virksomheten EMbo innebærer på grunn av

finansieringsordningen i realiteten et omstillingskrav på kr 3,5 mill. Omstillingskravet på ungdom

og fritid, og administrasjonen i barnevernet, er håndtert med ikke å ansette i ledige stillinger,

redusere overtidsbruk og redusere reiseutgiftene.

Som følge av at nivået på klientutgiftene i 2014 var høyere enn tildelte rammer inn i 2015 ble det

igangsatt et prosjekt for i større grad å få kontroll på kostnadsutviklingen innen barnevernet. Dette

prosjektet har vist resultater, jf. kapittel 5.

Regnskapsresultatet for levekår totalt viser et merforbruk på kr 22,5 mill. av en budsjettramme på

kr 2 297,6 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 101. Merforbruket fremkommer i all

hovedsak tilknyttet helse-, omsorg- og sosiale tjenester.

Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringskrav tilsvarende kr 35,7 mill., og ytterligere kr 3,12

mill. i tertialrapportering per 30.4.

Sosialhjelpsutgiftene steg betydelig de siste månedene av 2015. Innen tradisjonelle hjemmebaserte

tjenester, hvor de økonomiske utfordringene er størst, har antall vedtakstimer gått betydelig ned i

løpet av året, men ikke tilstrekkelig til å oppnå budsjettmessig balanse. Som følge av reduksjonene

i antall vedtakstimer må utfører-leddet blant annet legge om turnuser og dette fører til forsinkelse

av økonomisk effekt. Det har vært arbeidet aktivt gjennom hele året med kostnadsreduserende

tiltak som viser resultater.
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Samfunnsmedisin

Levekår Regnskap
2015

Justert
budsjett

Avvik i
kr

Forbruk i
%

Regnskap
2014

Helse- og sosialkontor 697 988 685 739 -12 249 101,8 1 607 155

NAV 251 576 232 468 -19 108 108,2 239 761

Fysio- og ergoterapitjenesten 57 331 58 123 792 98,6 59 002

Helsehuset i Stavanger 9 348 10 853 1 505 86,1 8 736

Hjemmebaserte tjenester 435 612 423 014 -12 598 103 166 077

Alders- og sykehjem 779 116 783 018 3 902 99,5 120 466

Rehabiliteringsseksjonen 44 486 44 338 −148 100,3 42 337

Arbeidstreningsseksjonen 10 227 10 709 482 95,5 10 693

Flyktningseksjonen 9 995 9 967 −28 100,3 9 641

Dagsenter og
avlastningsseksjonen

127 923 128 144 221 99,8 114 512

Tekniske hjemmetjenester 1 229 967 −262 127,1 890

Krisesenteret i Stavanger 11 067 11 392 325 97,1 10 270

Sentrale midler levekår -115 801 -101 102 14 699 114,5 6 830

Sum levekår 2 320 096 2 297 630 -22 466 101 2 396 369

Tabell 3.17 Levekår. Alle tall i 1 000 kr. 

Regnskapsresultatet for samfunnsmedisin viser et mindreforbruk på kr 0,08 mill. av en

budsjettramme på kr 97,6 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,9. Merforbruket på

Stavanger legevakt skyldes etablering av nasjonalt nødnett og mindreforbruket på sentrale midler

legetjeneste skyldes en merinntekt i forhold til interkommunalt oppgjør på gjesteinnbyggere på

fastlegeordningen.

Det ble vedtatt reduksjoner i budsjettrammene tilsvarende kr 0,7 mill., og ytterligere kr 1,1 mill. i

tertialrapporteringen pr 30.4. For å oppnå disse innsparingskravene har det vært holdt to stillinger

ledig henholdsvis ved Stavanger legevakt og ved samfunnsmedisinsk stab. Det er videre ikke

igangsatt aktivitet for deler av avsatte midler til kvalitetsutvikling legetjenesten.
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Bymiljø og utbygging

Kultur og byutvikling

Samfunnsmedisin Regnskap
2015

Justert budsjett Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2014

Stavanger legevakt 33 619 32 868 −751 102,3 31 605

Sentrale midler
legetjeneste

63 931 64 757 826 98,7 61 962

Sum samfunnsmedisin 97 550 97 625 75 99,9 93 567

Tabell 3.18 Samfunnsmedisin. Alle tall i 1 000 kr. 

Bymiljø og utbygging Regnskap
2015

Justert
budsjett

Avvik i
kr

Forbruk i % Regnskap
2014

Stab Bymiljø og utbygging 5 760 5 996 236 96,1 5 265

Miljø 4 180 4 965 785 84,2 4 745

utbygging 1 415 5 279 3 864 26,8 2 208

Stavanger Eiendom -327 799 -295 167 32 632 111,1 -283 235

Park og vei 134 401 134 912 511 99,6 143 720

Idrett 122 747 122 983 236 99,8 112 324

Vannverket −86 0 86 461

Avløpsverket -1 246 -9 681 -8 435 12,9 -10 142

Renovasjon 152 140 −12 108,8 102

Plan og anlegg −424 0 424 0

Sum Bymiljø og
utbygging

-60 900 -30 573 30 327 199,2 -24 551

Tabell 3.19 Bymiljø og utbygging. Alle tall i 1 000 kr. 

Regnskapsresultatet for Bymiljø og utbygging samlet viser et mindreforbruk på kr 30,3 mill. Dette

skyldes i all hovedsak et mindreforbruk på Stavanger eiendom og Utbygging.

Oppussingskostnadene i forbindelse med inn/utflytting av kommunale leiligheter i 2015 ble

redusert. I tillegg ble det kjørt en stram prioritering på vedlikehold av administrasjons- og

formålsbygg. Det ble også i større grad avsatt midler til uforutsette kostnader til akutt vedlikehold

som for eksempel skader og hærverk etc. Mindreforbruket hos Utbygging skyldes i stor grad større

netto inntekter på prosjektet «Stavanger forum, ny energisentral» enn hva som var budsjettert.

Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringskrav tilsvarende kr 44,15 mill., og ytterligere kr 8,14

mill. i tertialrapportering per 30.4. Tiltakene er gjennomført i henhold til forutsetningene.

Regnskapsresultatet for kultur og byutvikling samlet viser et merforbruk på kr 1,1 mill. av en
61



Kultur og byutvikling Regnskap
2015

Justert
budsjett

Avvik i
kr

Forbruk i % Regnskap
2014

Stab Kultur og byutvikling 12 050 13 299 1 249 90,6 12 421

Byggesaksavdelingen 3 475 84 -3 391 4 137,2 −36

Planavdelinger 33 927 33 694 −233 100,7 36 531

Kulturavdelingen 152 486 153 719 1 233 99,2 149 152

Sum Kultur og
byutvikling

201 937 200 796 -1 141 100,6 198 068

Tabell 3.20 Kultur og byutvikling. Alle tall i 1 000 kr. 
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budsjettramme på kr 200,8 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,6. Merforbruket skyldes

mindre aktivitet i byggebransjen i Stavanger. Det har av denne grunn vært sviktende inntekter på

byggesaksbehandlingen. Byggesaksavdelingen drives til selvkost, men byggesaksfondet er ikke

tilstrekkelig til å dekke merforbruket. Dette innebærer at bykassen i 2015 må dekke et merforbruk

på kr 3,4 mill. som må inndekkes av økte byggesaksgebyrer over kommende fem års periode.

Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringskrav tilsvarende kr 3,7 mill., herav kr 2,1 mill. på

planavdelingene og kr 0,6 mill. på kulturavdelingen. Det ble vedtatt ytterligere innsparingskrav i

tertialrapporteringen per 30.4 på kr 1,98 mill., inkludert kr 1 mill. i reduserte overføringer til

Sølvberget KF. For å redusere kostnader har avdelingene utsatt prosjekter og stoppet ansettelse til

ledige stillinger.

Balanseregnskapet viser den bokførte verdien av kommunens eiendeler per 31.12.2015, og hvordan
eiendelene er finansiert med egenkapital og gjeld. Hovedoversikt over balanseregnskapet er vist i tabell
3.21.
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Hovedoversikt - Balanse Noter Regnskap 2015 Regnskap 2014

EIENDELER

1 Anleggsmidler 24 179 299 22 907 437

2 Faste eiendommer og anlegg 7 12 666 304 12 033 172

3 Utstyr, maskiner og transportmidler 7 454 663 415 601

4 Utlån 11 2 669 414 2 629 689

5 Konserninterne langsiktige fordringer 11 29 255 33 725

6 Aksjer og andeler 12 949 131 953 992

7 Pensjonsmidler 5 7 410 531 6 841 258

8 Omløpsmidler 2 364 347 2 021 564

9 Kortsiktige fordringer 13 696 569 674 483

10 Premieavvik 5 410 950 528 271

11 Aksjer og andeler 978 968

12 Obligasjoner 14 425 161 422 362

13 Kasse, postgiro, bankinnskudd 830 689 395 480

14 SUM EIENDELER 26 543 647 24 929 001

EGENKAPITAL OG GJELD

15 Egenkapital 8 296 091 7 733 862

16 Disposisjonsfond 10 105 035 45 152

17 Bundne driftsfond 10 123 058 107 938

18 Ubundne investeringsfond 10 11 850 21 900

19 Bundne investeringsfond 10 50 889 54 313

20 Regnskapsmessig mindreforbruk 18 149 678 0

21 Kapitalkonto 24 7 895 422 7 544 400

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

23 Langsiktig gjeld 16 634 389 15 639 302

24 Pensjonsforpliktelser 5 9 217 025 8 730 003

25 Ihendehaverobligasjonslån 9 2 840 000 1 130 000

26 Sertifikatlån 9 875 000 2 078 770

27 Andre lån 9 3 663 364 3 661 528
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Anleggsmidler

28 Konsernintern langsiktig gjeld 9,16 39 000 39 000

29 Kortsiktig gjeld 1 613 167 1 555 837

30 Annen kortsiktig gjeld 1 613 167 1 555 837

31 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 26 543 647 24 929 001

MEMORIAKONTI

32 Memoriakonto 406 712 335 668

33 Ubrukte lånemidler 373 580 299 811

34 Andre memoriakonti 33 132 35 857

35 Motkonto til memoriakontiene -406 712 -335 668

Tabell 3.21 Hovedoversikt balanse. Alle tall i 1000 kr. 
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Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 26,5 mrd. per 31.12.2015, dvs. kr 1,6 mrd.

(6,5 %) høyere enn per 31.12.2014.

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 24,2 mrd. ved utgangen av 2015. Dette er en økning på

kr 1,3 mrd. (5,6 %) fra kr 2014. Økningen i aktiverte investeringer i faste eiendommer og anlegg

med fradrag for avgang og avskrivninger utgjør kr 672 mill. I tillegg kommer økning i

pensjonsmidler med kr 569 mill. og økt utlån med kr 40 mill. Aksjer og andeler samt

konserninterne langsiktige fordringer er redusert med henholdsvis kr 5 mill. og 4,5 mill. Det vises til

notene til årsregnskapet for ytterligere informasjon.

Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og startlån. Per 31.12.2015 var

ansvarlig lån til Lyse AS på kr 1,0 mrd. og startlånene på kr 1,6 mrd.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, aksjer og andeler, obligasjoner,

bankinnskudd o.l. Samlede omløpsmidler økte med ca. kr 343 mill. (17 %) fra 2014 til 2015.

Akkumulert premieavvik var per 31.12.2015 på kr 411 mill. Dette er framtidige pensjonskostnader

som skal utgiftsføres de neste 7-11 år. Akkumulert premieavvik er redusert med kr 117 mill. fra

2014 som følge av amortisering av tidligere års premieavvik og at årets premieavvik var negativt.

Premieavviket er nærmere omtalt i avsnitt 3.3.3 (http://arsrapport2015.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-

resultat/3-3-analyser-av-driftsregnskapet/3-3-3-pensjonsutgifter/) og note 5
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Egenkapital

Disposisjonsfond
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Fond Disposisjons-
fond

Bundet
driftsfond

Ubundet
investerings-

fond

Bundet
investerings-

fond

Sum
fond

Inngående balanse 1.1. 45 152 107 938 21 900 54 313 229 303

Avsetninger 87 401 97 810 0 5 093 190 304

Bruk av fondsmidler i
driftsregnskapet

-27 518 -81 844 0 0 -109 362

Bruk av fondsmidler i
investeringsregnskapet

0 −847 -10 050 -8 517 -19 414

Utgående balanse 31.12. 105 035 123 057 11 850 50 889 290 831

Tabell 3.22 Oversikt over de ulike fond som Stavanger kommune har i 2015 og årets bevegelser. Alle tall i 1000 kr 

(http://arsrapport2015.stavanger.kommune.no/10-arsregnskap-og-noter/10-2-noter/10-2-5-note-nr-5-pensjon/).

Bokført verdi av kommunens obligasjoner per 31.12.2015 var på kr 425 mill., mens kommunens

kasse og bankinnskudd var på kr 831 mill. Dette innebærer en økning fra 2014 til 2015 på

henholdsvis kr 3 og 435 mill. Økt bankinnskudd er et resultat av blant annet økning i ubrukte

lånemidler.

Bokført egenkapital var per 31.12.2015 på totalt kr 8,3 mrd., som er kr 562 mill. (7,3 %) høyere

enn ved utgangen av 2014. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 105 mill.,

bundne driftsfond kr 123 mill., samt bundne og ubundne investeringsfond på henholdsvis kr 51 og

kr 12 mill. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 149,7 mill. er tilført egenkapitalen. Disponering

av regnskapsmessig mindreforbruk vedtas av bystyret ved behandling av årsregnskap 2015.

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 31.12.2015 på kr 7,9

mrd., noe som utgjør en økning på kr 351 mill. fra 2014. For nærmere spesifikasjon av

kapitalkonto henvises det til note 24 (http://arsrapport2015.stavanger.kommune.no/10-arsregnskap-og-noter/10-

2-noter/10-2-26-note-nr-24-kapitalkonto/)i årsregnskapet.

Fond

Samlede fond er i løpet av 2015 økt med netto kr 61,5 mill. Investeringsfondene er redusert med

kr 13,5 mill., mens bundet driftsfond og disposisjonsfondet er økt med henholdsvis kr 15,1mill. og

kr 59,9 mill. Saldo og bevegelser i løpet av året vises i tabell 3.22 og i note 10

(http://arsrapport2015.stavanger.kommune.no/10-arsregnskap-og-noter/10-2-noter/10-2-11-note-nr-10-avsetninger-og-

bruk-av-avsetninger/).
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Øvrige fond

Gjeld

Likviditetsgrad
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Likviditetsgrad

Samlede disposisjonsfond utgjør 1,1 % av driftsinntektene i 2015 mot 0,5 % i 2014.

Disposisjonsfond kan benyttes til drifts- og investeringsformål etter vedtak av bystyret eller ved

delegert fullmakt. Per 31.12.2015 består fondene av kr 51,8 mill. til kursreguleringsfond som

sikringsfond til kommunens finansforvaltning og kr 53,2 mill. til udisponert disposisjonsfond.

Det frie disposisjonsfondet reduseres med kr 7,9 mill. i 2016 med bakgrunn i netto tilbakeføring til

virksomhetene grunnet +- 3 % i 2015. Fondene samlet vil deretter ha en saldo på kr 97,1 mill.

Bundne drifts- og investeringsfond har midler knyttet til bestemte formål som ikke kan endres. Ved

utgangen av 2015 utgjør bundne driftsfond kr 123,1 mill., herav selvkostfond på om lag kr 42,5

mill.

Ubundet investeringsfond er til fri disposisjon til investeringsformål. Ved nyttår står kr 11,85 mill.

igjen som ubrukte ubundne investeringsmidler.

Langsiktig gjeld har økt med kr 995 mill. (6,4 %) fra 2014 til 2015. Pensjonsforpliktelser og annen

langsiktig gjeld utgjør henholdsvis kr 487 mill. og kr 508 mill. av denne økningen. Det vises til note

5 i regnskapet hva gjelder økningen i netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at

pensjonsforpliktelsene per 31.12.2015 var kr 1,8 mrd. høyere enn pensjonsmidlene. Kortsiktig

gjeld økte med kr 57 mill. fra 2014 til 2015.

Det gjenstod kr 374 mill. i ubrukte lånemidler per 31.12.2015. Dette omfatter både udisponerte

startlån og investeringslån.

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 tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Her bør nøkkeltallet være større enn 2,

fordi noen av omløpsmidlene kan være mindre likvide. Tabell 3.23 viser utviklingen i likviditetsgrad

1 de siste fem årene. Tabellen viser at likviditeten har vært relativt svak i denne perioden.

Likviditeten er imidlertid noe styrket per 31.12.2015. Likviditetsgrad 1 svekkes ytterligere dersom

nøkkeltallet korrigeres for akkumulert premieavvik. Korrigert likviditetsgrad 1 var per 31.12.15 på

1,2.
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Likviditetsgrad 2

2011 2012 2013 2014 2015

Likviditetsgrad 1 1,23 1,27 1,23 1,3 1,47

Tabell 3.23 Likviditetsgrad 1 

2011 2012 2013 2014 2015

Likviditetsgrad 2 0,69 0,63 0,61 0,53 0,78

Tabell 3.24 Likviditetsgrad 2 
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Soliditet

2011 2012 2013 2014 2015

Egenkapitalprosent 30,9 % 32,5 % 31,4 % 31,0 % 31,3 %

Tabell 3.25 Egenkapitalprosent 
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Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være

større enn 1. De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er

klassifisert som omløpsmidler, og som raskt kan omgjøres i kontanter.

Det fremgår av tabellene at den likvide situasjonen i bykassen er relativt svak. Likviditetsgraden

svekkes ytterligere dersom det korrigeres for akkumulert premieavvik. Likviditetsgradene måles ved

årsskiftet, og sier ikke noe om likviditeten gjennom året. Likviditetssituasjonen gjennom året er

nærmere omtalt i avsnitt 3.6. (http://arsrapport2015.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/3-6-

finansforvaltning/)

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 31.12.2015 på 31,3 %. Som det framgår av tabell 3.25 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.

Kommunen må ha en viss likvid beholdning siden inn- og utbetalinger ikke kommer på samme
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Endring i
arbeidskapital

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Omløpsmidler
01.01.

1 154 308 1 489 754 1 774 687 1 880 309 1 563 605 1 488 410 1 808 859 1 967 785 1 830 669 2 021 564

Omløpsmidler
31.12

1 489 754 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

Endring
omløpsmidler

335 446 284 933 105 622 -316 704 -75 195 320 449 158 926 -137 116 190 895 342 783

Kortsiktig gjeld
01.01.

748 078 1 080 586 1 164 833 1 317 334 1 266 014 1 183 027 1 469 130 1 545 440 1 484 948 1 555 837

Kortsiktig
gjeld 31.12

1 080 586 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

Endring i
kortsiktig
gjeld

-332 508 -84 248 -152 500 51 320 82 987 -286 103 -76 310 60 492 70 889 57 329

Endring i
arbeidskapital

2 938 200 654 -46 878 -265 384 7 792 34 346 82 616 -76 624 120 006 285 454

Tabell 3.26 Endring i arbeidskapital 2006-2015. Alle tall i 1000 kr 

tidspunkt. Størrelsen på denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på inn- og

utbetalinger. Likviditeten til kommunen er preget av store variasjoner 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 3.26 vises endringen i omløpsmidler fra

2006-2015 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 285 mill. i 2015. Dette betyr at omløpsmidlene økte mer enn

den kortsiktige gjelden i 2015. Økningen i omløpsmidlene er hovedsakelig knyttet til økte

bankinnskudd.

Siden ordningen med premieavvik ble innført i 2002, har de innbetalte pensjonspremiene

gjennomgående 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 gjennomgående 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 de senere år.

Arbeidskapitalen per 31.12.2015 var på kr 340 mill. dersom det korrigeres for premieavviket på kr

411 mill. Den korrigert arbeidskapitalen er styrket med kr 403 mill. fra 2014 til 2015, hovedsakelig

som følge av redusert akkumulert premieavvik på kr 117 mill. og økning i bankinnskudd på kr 435
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Arbeidskapital 2006–2015 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

Omløpsmidler 31.12 1 489 754 1 774 687 1 880 309 1 563 605 1 488 410 1 808 860 1 967 785 1 830 669 2 021 564 2 364 347

Kortsiktig gjeld 31.12 1 080 586 1 164 833 1 317 335 1 266 014 1 183 027 1 469 130 1 545 440 1 484 948 1 555 837 1 613 167

Arbeidskapital 409 168 609 854 562 974 297 591 305 383 339 730 422 345 345 721 465 727 751 181

Herav premieavvik 124 915 144 210 219 004 253 430 285 507 271 538 395 791 407 617 528 271 410 950

Korrigert arbeidskapital 284 253 465 644 343 970 44 161 19 876 68 192 26 554 -61 896 -62 544 340 230

Endring i arbeidskapital ihht.
regnskap

2 938 200 686 -46 880 -265 383 7 792 34 347 82 615 -76 624 120 006 285 454

Endring / korrigert
arbeidskapital

-6 347 181 391 -121 674 -299 809 -24 285 48 316 -41 638 -88 450 −648 402 774

Tabell 3.27 Arbeidskapital 2006-2015, korrigert for premieavvik. Alle tall i 1000 kr 
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Utvikling i lånegjeld, tall i mill. kr 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Langsiktig lånegjeld eksklusiv
pensjonsforpliktelser

2 944 3 057 3 535 4 044 4 802 5 347 5 743 6 234 6 909 7 417

- Videre utlån / startlån 236 281 377 630 893 1014 1231 1400 1571 1784

- Ubrukte lånemidler 21 297 267 77 136 90 211 176 300 374

- Lån ifm. Eldre - og psykiatriplanen 356 342 328 314 301 287 273 259 245 231

- Lån ifm. Reform 97 53 49 27 23 20 16 12 9 6 2

- Lån skolebygg (staten betjener rentene) 263 245 239 222 473 456 438 421 403 372

- Lån kirkebygg (staten betjener rentene) 9 36 46 46 79 79 85 83 80 140

Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner 2 006 1 807 2 251 2 732 2 900 3 405 3 493 3 886 4 304 4 514

Tabell 3.28 Utvikling i lånegjeld. Alle tall i mill. kr. 

mill. Per 31.12.2015 var premieavviket ca. 17 % av omløpsmidlene, noe som er en reduksjon på 9

prosentpoeng fra 2014. I tabell 3.27 vises utviklingen i korrigert arbeidskapital i perioden 2006-

2015.

De siste ti årene har kommunen hatt et gjennomsnittlig investeringsnivå på i overkant av kr 1 mrd.

per år. Egenfinansieringen av investeringene har i denne perioden vært lavere enn målsettingen på

50 %. Det har samtidig vært en betydelig økning i opptak av startlån. Dette har medført at brutto

lånegjeld har økt markant de siste årene. I 2015 har lavere betalte avdrag, grunnet endret

avdragstid fra 25 til 30 år, også bidratt til en raskere oppbygging av gjelden. Tabell 3.28 gir en

oversikt over utviklingen i langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, startlån og lån der staten

yter kompensasjon for renter/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 Reform 97, samt kompensasjon for renter på lån knyttet til investeringer i skole-
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Figur 3.17 Utvikling i brutto lånegjeld per innbygger 2006-2015
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og kirkebygg.

Brutto lånegjeld økte med kr 508 mill. fra 2014 til 2015. Økningen utgjør differansen mellom nye

lån og betalte avdrag det aktuelle året. Lånegjelden økte med kr 210 mill. fra 2014 til 2015

dersom det korrigeres for startlån og lån der staten dekker kapitalutgiftene.

Figur 3.17 viser utviklingen i brutto lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) i perioden 2006-2015.

Lånegjelden per innbygger (ekskl. startlån) har økt betydelig i perioden 2006-2015. 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. Lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) var per 31.12.2015 på kr 42 472.

Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt av bystyret 29.10.2012.

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.

70



Etiske retningslinjer

Likviditet

Figur 3.18 Innskudd konsernkonto, ekskl. langsiktige finansielle aktiva.
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Stavanger kommunes investeringsstrategi skal ivareta hensynet til menneskerettigheter,

arbeidstakerrettigheter, miljø og etiske forretningsprinsipper, i samsvar med Global Compact FNs

PRI «Principles for responsible investments».

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

2015 vært plassert gjennom kommunens hovedbankforbindelse på konsernkonto.

Av figuren fremgår at likviditeten gjennom året har vært høyere enn foregående år, sammenlignet

med 2013 og 2014. Likviditeten var høyest i 3. tertial 2015, og lavest i 1. tertial mot tidligere 2.

tertial som høyest. Dette skyldes i all hovedsak av felles låneopptak for inndekning av flere mindre

lån. Stavanger kommune har hovedbankavtale med SR bank frem til 31.12.2016. Denne avtalen

ble inngått 01.01.2013.

Året 2015 har vært preget av større svingninger enn erfart tidligere. Terror, pengetrykking og

fortsatt svake råvaremarkeder preger fremdeles nyhetsbildet samtidig som den geopolitiske

risikoen har økt. Frykten for en større økonomisk korrigering blir fremhevet og konkurser blir en
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Låneporteføljen

Aktivaklasse Markedsverdi,
mill kr

Resultat
i %

Resultat i
mill. kr

%-vis andel av
porteføljen

Bankinnskudd 98,8 2,95 % 2,9 18,90 %

Bankobligasjoner 43 1,10 % 0,7 8,20 %

Industriobligasjoner 72,5 2,00 % 1,4 13,80 %

Ansvarlige lån, fondsobligasjoner og høyrente
industriobligasjoner

245,9 -1,49 % −3,5 47 %

Aksjefond 58,7 9,03 % 4,7 11,20 %

Egenkapitalbevis 5 0,07 % 0,04 1 %

Sum 523,9 1,20 % 6,2 100 %

Tabell 3.29 Oversikt plasseringer 

realitet. Veksten globalt avtar og alle har skuet mot Østen og Kina, hvor devalueringer og lavere

vekstprognoser generelt, har satt sitt preg på året. De enkelte lands interne strukturelle problemer

har blitt synligjort samtidig som den globale skjørhet blir en realitet, også for oss her hjemme.

Netto urealisert tap for Stavanger kommune i 2015 var på kr -31,7 mill., mens netto realiserte

gevinster var på kr 16,3 mill. Den direkte avkastningen, renter og utbytter av plasseringene, var på

kr 21,4 mill. som samlet førte til en verdiskapning på kr 6 mill. Avkastning på kommunens

finansplasseringer ble på totalt 1,20 %, dette er 0,32 % under referanseindeksen. Risikoklasse 1

og 2 ses under ett da klasse 1 gir en høyere avkastning enn klasse 2, jfr. fotnote 3 i

Finansreglementet. Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammene i gjeldende

finansreglement.

Stresstesten viser et mulig tap på kr 43,7 mill. på kommunens samlede finansforvaltning pr

31.12.2015. Stresstesten gir uttrykk for hvor stor buffer(kursreguleringsfond) kommunen bør ha

for å møte risikoen for mulige tap i porteføljen av finansaktiva. Per 31.12.2015 er saldoen på

kursreguleringsfondet kr 51,8 mill. og oppfyller kravene iht. kommunens gjeldende

finansreglement med god margin. Kursreguleringsfondet inngår som et element i kommunens

disposisjonsfond som per 31.12.2015 har en saldo på kr 105 mill.

Per 31.12.2015 er låneporteføljen på kr 7 363 mill.³ mot kr 6 860 mill. per 31.12.2014.

Kommunens kortsiktige finansiering (dvs. sertifikatlån) er redusert fra kr 2 079 mill. i 2014 til kr

875 mill. i 2015. Finansieringen er erstattet med lengre tidshorisonter for forfall.

Gjennomsnittsrenten for lånene i 2015 var på 2,84 %, mens årsgjennomsnitt på 3 mnd. Nibor

rente var på 1,29 %.

Det er tilsammen sikret 66 % av all bruttogjeld i fastrente.  Dette er over det som kommunen selv

definerer som netto rentebærende gjeld. Gjennomsnittlig rentebindingstid ligger på 2,90 år. Per

31.12.2015 har Stavanger kommune utstedt sertifikatlån og obligasjonslån for til sammen kr 3,7

mrd. Lånene gir en god årlig besparelse (se tabell 3.30).
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Barnehager

Kreditor Gjeld pr. 31.12.2015 % av totalgjeld Rente

Kommunalbanken AS 1 524 21 % 1,67 %

Husbanken 1 852 25 % 2,02 %

KLP 272 4 % 3,91 %

Obligasjonslån 2 840 38 % 1,63 %

Sertifikatlån 875 12 % 1,63 %

Sum 7 363 100 % 2,84 %

Tabell 3.30 Lånetyper, inklusiv særskilte långivere, per 31.12.2015 i Stavanger Kommune. Tall i mill. kr 
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³Beløp eksklusiv finansiell leasing, forpliktelse av egenkapital i kommunale foretak, og annen

langsiktig gjeld.

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 2013, 2014

og foreløpige tall for 2015 (tall pr. 15. mars). Reviderte og offisielle tall publiseres 15 juni.

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.
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Figur 3.19 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. korrigert oppholdstime i kommunale barnehager
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Stavanger kommunes driftsutgifter for ordinært barnehagetilbud ligger på snittet av ASSS i 2015,

noe som er i tråd med forventningene.

Rådmannen påpekte i 2014 en svakhet med nevneren i dette nøkkeltallet. Mens telleren omfatter

alle utgifter gjennom hele året, benyttes kun faktisk aktivitet i desember som nevner. Dersom

denne da ikke representerer snittet gjennom året vil nøkkeltallet vise urettmessig høy eller lav

verdi.

Barnetallet gjennom 2015 var forholdsvis stabilt, og rådmannen mener at nivået på kr 46 er

representativt. I 2014 var derimot ikke barnetallet jevnt fordelt gjennom året og dermed ble

indikatoren unaturlig høy, kr 48. Dersom en foretar en justering av barnetallet i 2014 viser

resultatet at 2014 og 2015 er tilnærmet lik, kr 46.

Dette kan forklares ved at effekt av ordinær lønnsvekst tilsvarer nedgang i kommunens

pensjonsforpliktelser og effektiviserings- og omstillingskrav i Handlings- og økonomiplanen 2015-

2018.
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Figur 3.20 Netto driftsutgifter grunnskole per innbygger 6-15 år
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Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning og spesialskoler i Stavanger utgjør kr 76 553 per

innbygger fra 6 til 15 år i 2015, en nedgang på 1,0 % sammenlignet med 2014.

Dette er rett over gjennomsnittet for sammenlignbare ASSS-kommuner. De siste tre foregående

årene har Stavanger kommune ligget over gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Nedgangen i

2015 skyldes reduserte budsjettrammer på grunnskoleområdet i 2015.
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Figur 3.21 Netto driftsutgifter barnevern per innbygger 0-17 år

Kommunehelsetjeneste

Bergen 2015

Kristiansand 2015

Trondheim 2015

Bærum 2015

Sandnes 2015

Snitt ASSS

Stavanger 2015

Stavanger 2014

Stavanger 2013

0 2000 4000 6000 8000 10000

Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger fra 0 til 17 år er kr 8 000 i 2015. Dette er stabilt

sammenlignet med 2014. Det er likevel en økning i kostnader tilknyttet barneverntiltak hvor barnet

er plassert. Samtidig er det en reduksjon både i utgifter til administrasjon av barnevernet, inkludert

nedgang i pensjonsutgifter, og til utgifter tilknyttet barnevernstiltak når barnet ikke er plassert.

Totalt gir dette et stabilt bilde, hvor Stavanger ligger under gjennomsnittet for ASSS-kommunene.
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4 Organisasjonen
og de
menneskelige
ressursene

ANSATTE I KOMMUNEN

LÆRLINGER

SØKERE OG UTLYSTE STILLINGER

4.1 Innledning

4.2 Bemanningsutvikling

4.3 Likestilling og kjønn

4.4 Sykefravær

4.5 Seniorordningen og avgangsalder

4.6 Medarbeiderundersøkelsen

4.7 Medarbeiderutvikling, rekruttering og ledelse

4.8 Arbeidstidsplanlegging

4.9 Kompetanseutvikling

4.10 Verktøy og systemer for å kartlegge og utvikle kompetanse

4.11 Ledelseskraft i omstilling

Årsrapport 2015
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Tilpasninger til nye budsjettrammer, reduksjoner og effektivisering av tjenestetilbudet har i 2015

krevd betydelig ledelseskraft, medvirkning fra ansatte, samarbeid med tillitsvalgte og aktiv støtte

og oppfølging fra stabene. Omstilling har også dannet grunnlag for sentrale overordnede tiltak

som er satt i gang i løpet av året, som nytt lederprogram for mellomledere i sykehjem, endring av

seniorordningen, norskopplæring for ansatte med fremmedspråklig bakgrunn og e-læringskurs for

legemiddelhåndtering. I perioder med endring er det spesielt viktig å opprettholde et godt

arbeidsmiljø, og i 2015 ble det inngått ny avtale om inkluderende arbeidsliv med tilhørende

målkrav og tiltak.

Det har i 2015 vært praktisert ansettelseskontroll og overtallige har blitt innplassert i stillinger de

har vært kvalifisert for. Sammenlignet med 2014, har det vært en økning i antall ansatte, men en

nedgang i antall årsverk. Bruk av innleie er også redusert i 2015, mens det har vært en økning i

timelønnede årsverk (inkl. overtid) mot slutten av året sammenlignet med 2014. Det var i 2015 en

nedgang i antall stillingsutlysninger, men en økning i antall søkere til ledige stillinger. Dette

samsvarer med omstillingsarbeidet og det endrede arbeidsmarkedet.

Sykefraværet har hatt en negativ utvikling siden 2013, og er høyere enn det har vært de siste

årene. Det er forskjeller mellom de ulike fagområdene og innenfor de ulike virksomhetsområdene.

Grunnskolene har hatt et stabilt sykefravær de siste ti årene, mens de kommunale barnehagene

har hatt en økning. Andelen ansatte i aldersgruppen 62 til 67 år øker. Det er positivt at det er en

økning i antall inngåtte senioravtaler, som har som mål å motivere og tilrettelegge for at ansatte

kan stå lengst mulig i arbeid. Likevel øker andelen ansatte som går ned i stilling eller slutter for å

bli AFP- eller alderspensjonist.

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført ved inngangen til 2015, med høy svarprosent og gode

resultater. 13 av 15 indikatorer har bedre resultat sammenlignet med 2014. For de to resterende

indikatorene er resultatet uendret. Undersøkelsen viser at medarbeiderne mener arbeidsmiljøet er

godt, og at egen arbeidsplass har høy grad av gjennomføringsevne.

Det har i 2015 blitt arbeidet spesielt med å utvikle systemer for å kartlegge og utvikle kompetanse

i organisasjonen. Dette arbeidet forenkler dokumentasjon og internkontroll, i tillegg til at det har

en innsparings- og effektiviseringsgevinst. Som et eksempel har legemiddelhåndteringskurset gått

fra å være et todagerskurs til et 7,5-timers e-læringskurs. Dette har ført til reduserte utgifter til

kurs i legemiddelhåndtering og reduserte vikarutgifter.

I Stavanger kommune, eksklusiv foretakene, var det per 31. desember 2015 totalt 9092

ansatte. Det inkluderer også lærlinger og alle hovedtillitsvalgte (HTV). Lærlingene og HTV utgjør

139 ansatte, eller 135 årsverk. Endringen i bemanningsutviklingen fra 2014 er en økning i antall
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Figur 4.1 Bemanningsutvikling 2011-2015 (eksklusiv foretak)
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ansatte på 23 og en reduksjon i årsverk med 30, dersom man ikke inkluderer lærlinger og HTV.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt var 81,3 i 2015, og det er en nedgang på 0,3 årsverk

per stilling fra 2014. Dette er uten lærlinger og HTV.

Oppvekst og levekårsservice samt Kultur og byutvikling har den største prosentvise reduksjonen i

årsverk i 2015. Oppvekst- og levekårsservice har gjennom 2015 holdt stillinger ledig i påvente av

omorganisering. I Kultur og byutvikling har det vært en streng håndtering av ansettelseskontrollen.

Barnevern og skole har også redusert antall årsverk i 2015. Barnevern har arbeidet med økonomisk

innsparing for å tilpasse seg nye, reduserte rammer. For å nå innsparingskrav har skolene redusert

antall ansatte, og det har vært en nedbemanning i SFO og blant assistenter i skolen.

Årsverk i personal og organisasjon, økonomi og fagstabene innen oppvekst og levekår har økt.

Økningen skyldes i hovedsak ansettelsesstopp i administrative stillinger høsten 2014. Kemneren og

IT har i denne perioden overtatt ansvar for tjenesteleveranser til nabokommunene bl.a. Rennesøy,

Kvitsøy, Finnøy og Forsand. Hele organisasjonen arbeider målrettet med innsparings- og

omstillingsprosesser, og det gis kontinuerlig veiledning og støtte til virksomhetene både fra et

økonomisk og et personalmessig perspektiv. Dette har krevd kompetanse og ressurser i stabene.

Fagstabene i oppvekst og levekår har mange prosjektstillinger som er finansiert av eksterne

øremerkede midler.
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Tjeneste-/virksomhetsområde* Årsverk
31.12.14

Årsverk
31.12.15***

Endring i
årsverk

Prosentvis
endring

Årsverk 31.12.15
(ekskl. lærlinger og

tillitsvalgte)

Endring i
årsverk

Stavanger kommune samlet 7 284 7 389 105 1,4 7 254 -30

Rådmann med staber 32 31 -1 -3,1

Økonomi 161 171 10 6,0

Personal og organisasjon 95 103 8 8,4

Bymiljø og utbygging 218 223 6 2,5

Kultur og byutvikling 109 100 -9 -8,2

Oppvekst og levekår 6 660 6 618 -42 -0,6

Grunnskole* 1 969 1 913 -56 -2,8

Helse og sosial kontor 110 111 1 1,2

Hjemmebaserte tjenester 1 142 1 141 -1 -0,1

Kommunale barnehager** 1 264 1 239 -25 -1,9

Sykehjem 656 656 0 0,0

Barnevern 129 124 -5 -4,1

EMBO 70 69 -1 -2,0

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 87 85 -2 -2,1

Legetjeneste og akuttjeneste 52 53 1 2,8

NAV kontor 92 93 1 1,2

Levekår bydekkende 462 476 14 2,9

Oppvekst bydekkende 333 335 2 0,6

Oppvekst og levekårsservice 26 22 -4 -16,2

Fagstab oppvekst og levekår 66 75 9 13,9

Ungdom og fritid 84 85 1 1,0

Barnehage bydekkende 119 142 23 19,4

* Grunnskole inkl. Lenden skole og ressurssenter. Johannes læringssenter og Kulturskolen er ikke med.

**Kommunale barnehager inkl. Hertevigstunet, men ikke ressurssenteret og innføringsbarnehage på Johannes læringssenter

*** Lærlinger og tillitsvalgte er inkludert.

Tabell 4.1 Årsverk per tjeneste/virksomhetsområde

Utviklingen i årsverk ses i sammenheng med utvikling i bruk av innleie fra vikarbyrå, overtid og av

timebasert arbeidskraft. I 2015 er innleie redusert med 18,8 % sammenlignet med 2014. 
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Figur 4.2 Innleie fra vikarbyrå
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Behovet for ekstra arbeidskraft dekkes gjennom innleie fra vikarbyråer, overtid, ekstratimer fra

ansatte i reduserte stillinger og ringevikarer. Figur 4.3 viser utviklingen i bruk av timelønnede

årsverk i siste halvdel av 2014 og hele 2015.  Økningen i bruk av timelønnede årsverk i juli og

august skyldes i hovedsak ferieavvikling.  Bruk av timelønnede årsverk er frem til september i

samsvar med bruken i 2014 og deretter øker nivået i 2015.

81



Figur 4.3 Timelønnede årsverk, inkl. overtid
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Kommunen arbeider for en heltidskultur og som mål at 80 prosent av de ansatte skal ha 80

prosent stilling eller mer. Figuren under viser fordelingen av stillingsprosent for kvinner og menn,

og for kommunen samlet.
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Figur 4.4 Fordeling av stillingsstørrelse 2015
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I 2015 har 71 prosent av alle ansatte en stillingsprosent på 80 prosent eller mer. Dette er på

samme nivå som i 2014. 70 prosent av kvinnene og 73 prosent av mennene har 80 prosent stilling

eller mer. Dette er på samme nivå som i 2014. Det er en større andel menn i 100 prosent stillinger

enn kvinner. 55,6 prosent av kvinnene har 100 prosent stilling, som er en økning på 0,3 prosent

fra 2014. 66,9 prosent av menn har 100 prosent stilling, noe som er en nedgang fra 67,7 prosent i

2014. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt var 81,3 prosent i 2015, dette er en nedgang på

0,3 prosent fra 2014.

Kjønnsfordeling per tjeneste- og virksomhetsområde
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Tjeneste-/virksomhetsområde Andel kvinner % Andel menn % Endring i andel menn fra 2014 %

Stavanger kommune samlet 81 19 0

Økonomi 59 41 3

Personal og organisasjon 74 26 -2

Bymiljø og utbygging 34 66 -1

Kultur og byutvikling 56 44 -10

Oppvekst og levekår 83 17 0

Grunnskole* 78 22 0

Helse og sosial kontor 94 6 0

Hjemmebaserte tjenester 80 20 1

Kommunale barnehager** 95 5 0

Sykehjem 88 12 1

* inkludert Lenden skole og ressurssenter. Johannes opplæringssenter og Kulturskolen er ikke med.

** inkludert Hertevigstunet, men ikke ressurssenteret og innføringsbarnehage på Johannes læringssenter

Tabell 4.2 Kjønnsfordeling per tjeneste- og virksomhetsområde per 2015 

Stavanger kommune har 81 prosent kvinnelig ansatte. Denne andelen er uendret de siste tre

årene. Størst andel kvinnelige ansatte finnes i oppvekst og levekår. Det har vært en reduksjon på

10 posent i andelen menn i tjenesteområdet kultur og byutvikling. Kultur og byutvikling, sammen

med økonomi er likevel tjenesteområdet med jevnest kjønnsfordeling.

Kjønnsfordeling og stillingsgrupper
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Gruppe Stillingsgrupper Andel
kvinner

Andel
menn

Endring i andel menn
fra 2014

1 Ufaglært 78 % 22 % 2

2 Fagarbeider 85 % 15 % 3

3 Stilling med krav om høyskoleutdanning 83 % 17 % 3

4 Stilling med krav om høyskole utd. Med ytterligere
spesialutdanning

81 % 19 % -1

5 Mellomleder 72 % 28 % -7

6 Dir, fagsjef, virksomhetsleder 78 % 22 % -2

7 Akadmikere 65 % 35 % -2

8 Lærling/Student 83 % 17 % Ikke tall fra 2014

Rådgiverkoder i kap. 5 er flyttet fra gr. 7 til gr.3 og er en endring fra tidligere år.

Tabell 4.3 Kjønnsfordeling og stillingsgrupper 

Gjennomsnitt av årslønnstrinn Gj.snitt lønn
Kvinner 2015

gj.snitt lønn
menn 2015

Kv. Lønn i % av
menn lønn 2015

Endring fra
2014

Gruppe

1 Ufaglært 329 418 308 683 107 1

2 Fagarbeider 382 512 386 312 99 -2

3 Stilling med krav om høyskoleutdanning 454 685 482 740 94 −7

4 Stilling med krav om høyskole utd. Med
ytterligere spesialutdanning

503 127 507 972 99 0

5 Mellomleder 568 958 603 645 94 -7

6 Dir, fagsjef, virksomhetsleder 713 921 795 116 90 2

7 Akadmikere 585 821 662 199 88 -7

9 Lærling/Student 309 318 306 036 101  Ikke tall fra 2014

Rådgiverkoder i kap. 5 er flyttet fra gr. 7 til gr.3 og er en endring far tidligere år. Dette har medført at lønnen i gr. 3 har økt fra
tidligere år. Dette har også ført til at det har blitt større forskjeller mellom kvinners og menns lønn i denne gruppen.

Tabell 4.4 Gjennomsnittlig lønn fordelt på kjønn og stillingsgrupper 

Tabell 4.3 viser økningen i andelen menn i stillinger med ingen eller lavere krav til høyere

utdannelse. Det er en nedgang på 7 % i andelen menn blant mellomledere fra 2014 til 2015.

Gjennomsnittlig lønn fordelt på kjønn og stillingsgrupper

Tabell 4.4 viser at stillingsgruppene som følger lokale eller sentrale minstelønnsstiger i hovedsak

ikke har store forskjeller i lønn (gruppe 1-4 og 9). Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn blir
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Gjennomsnitt av
Årslønnstrinn

Gj.snitt lønn
kvinnner

Gj.snitt lønn
kvinnner

Kv. Lønn i % av
menn lønn

Endring fra
2014

Totalsum, Stavanger
komm.

432 663 457 159 95 1

Personal og organisasjon 504 068 580 911 87 2

Økonomi 510 341 521 879 98 0

Bymiljø og utbygging 573 117 551 563 104 2

Kultur og byutvikling 564 997 596 943 95 2

Oppvekst og levekår 427 282 434 977 98 0

Virksomhetsområder

Barnehage 407 964 363 552 112 1

Grunnskole 462 896 466 713 99 1

Helse og sosialkontor 467 940 558 771 84 0

Hjemmebaserte tjenester 383 871 352 997 109 2

Sykehjem 386 314 385 476 100 1

Lærlinger og studenter er ikke med i utvalget

Tabell 4.5 Lønnsforhold, tjeneste og virksomhetsområde 

tydelige når det gis individuell lønn (gruppe 5-7). Det er en endring i hvilke stillingskoder som

ligger i hvilke grupper dette året. Rådgiverkoder i kap. 5 er flyttet fra gruppe 7 til gruppe 3. Dette

er en endring fra tidligere år. Denne endringen har medført at lønnen i gruppe 3 har økt, samtidig

som det har blitt større forskjeller mellom kvinners og menns lønn i denne gruppen, når man

sammenligner med tidligere år.

Lønnsforhold, tjeneste- og virksomhetsområde

Tallene skiller ikke mellom de ulike kapittelområdene i kommunens lønns- og stillingsoversikt.

Tabellen viser at det er størst lønnsforskjeller ved helse- og sosialkontorene, i de kommunale

barnehagene og i personal og organisasjon. På helse- og sosialkontorene er det få menn, og disse

har ofte lederstillinger. I de kommunale barnehagene er det en overvekt av kvinner, både i

lederstillinger og i andre stillinger.

Kjønnsdelt statistikk, sykefravær, permisjonsuttak og sykt barn

Statistikken viser at kvinnelige ansatte i snitt hadde et fravær på 0,4 prosent av mulige dagsverk[1]

(http://sharepoint/steder/prosjektplassen/Aarsberetning/rsrapport%202015/Kap%204%20Organisasjonen%20og%20de%20menneskelige%20ressursene%20(WordPress).docx#_ftn1)

på grunn av barns sykdom. Tilsvarende tall for menn er 0,3 prosent. Dette er på samme nivå som i

2014.

Det har her vært en økning på 0,4 prosent av mulige dagsverk for kortere permisjoner for både
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Tapte dagsverk - lønnet permisjon Menn Kvinner Totalt

Sykt barn 2015 0,3 0,4 0,4

Sykt barn 2014 0,3 0,4 0,4

Permisjon < 30 dg. 2015 0,6 0,7 0,7

Permisjon < 30 dg. 2014 0,2 0,3 0,3

Foreldre og omsorgperm. 2015 1,1 3,95 3,4

Foreldre og omsorgsperm. 2014 1,0 3,5 3,1

Tabell 4.6 Tapte dagsverk – lønnet permisjon 

��������������

menn og kvinner sammenlignet med 2014. Noe av økningen er grunnet bedre registrering av

permisjon i 2015.

Uttak av foreldre- og omsorgspermisjon viser en markant forskjell mellom kvinner og menn.

Kvinners fravær på grunn av foreldre- og omsorgspermisjon er høyere enn mennenes. I 2015 har

menn tatt ut 0,1 prosent mer foreldre- og omsorgspermisjon enn i 2014, mens kvinner har tatt ut

0,4 prosent mer enn i 2014. Tallene kan indikere at menn i hovedsak tar ut fedrekvoten, og at

kvinner tar ut hoveddelen av foreldrepermisjonen.

[1]

(http://sharepoint/steder/prosjektplassen/Aarsberetning/rsrapport%202015/Kap%204%20Organisasjonen%20og%20de%20menneskelige%20ressursene%20(WordPress).docx#_ftnref1)

Mulige dagsverk for 100% stilling er 5 dager per uke. For 80% stilling er dette 4 dager per uke.

Samlet sykefravær i Stavanger kommune var i 2015 på 7,7 prosent. Det er 0,5 prosentpoeng opp

fra 2014 og 1,7 prosentpoeng over målet på 6 prosent. Sykefraværet er høyere enn det har vært

de siste årene, og er på nivå med tall fra 2009. Sykefraværet har hatt en negativ utvikling siden

2013.
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Figur 4.5 Sykefravær Stavanger kommune 2005-2015
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Sykefravær 2014 2015 Resultatmål

Stavanger kommune 7,2 7,7 6,0

Tjenesteområder

    Oppvekst og levekår 7,6 8,1 6,0

    Bymiljø og utbygging 4,8 4,2 4,5

    Kultur og byutvikling 2,4 2,1 4,5

    Økonomi 6,3 6,2 4,5

    Personal og organisasjon 3,9 5,3 4,5

Utvalgte tjenesteområder

    Grunnskoler (ekskl. PPT, Kulturskolen og Johannes) 5,8 6,3 6,0

    Kommunale barnehager 10,1 10,2 7,5

Hjemmebaserte 8,8 9,6 7,5

Sykehjem og aldershjem 8,0 9,5 7,5

Helse- og sosialkontor (ekskl. NAV 5,4 6,8 6,0

Tabell 4.7 Sykefravær per tjenesteområde og utvalgte virksomhetsområder 

Det er store forskjeller innenfor et fag/virksomhetsområde, men det er likevel mulig å si noe om
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tendensen når man ser på gjennomsnittet for området. Blant de store virksomhetsområdene har

grunnskoler hatt et stabilt sykefravær de siste ti årene og ligger nå 0,3 prosentpoeng over

målkravet. De kommunale barnehagene har hatt en økning siste ti årene og ligger nå 2,7

prosentpoeng over målkravet. Det er tendenser til at økningen nå har avtatt. Rådmannen har i

2015 kartlagt status og behov for bistand i nærværsarbeid i barnehager med høyt sykefravær over

tid. Bistand i nærværsarbeid i barnehagene startet i 2015 og videreføres i 2016. Hjemmebaserte

tjenester har ligget stabilt høyt de siste ti årene og ligger nå 2,1 prosentpoeng over målkravet.

Sykehjem har de siste ti årene hatt en jevn nedgang og ligger nå 2,0 prosentpoeng over målkravet.

Helse- og sosialkontorene har også hatt en jevn nedgang de siste ti årene, men ligger nå 0,8

prosentpoeng over målkravet etter en oppgang det siste året.

Handlingsplan for IA-avtalen 2014-2018, med målsetninger og tiltak for de tre delmålene i IA-

avtalen, ble vedtatt i administrasjonsutvalget i juni 2015. Overordnet mål for IA-arbeidet er å bedre

arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefraværet, og hindre utstøting og

frafall i arbeidslivet. Målkravene for sykefravær i IA-avtalen er uendret. Krav til oppfølging ved

hyppig korttidsfravær har blitt skjerpet for å forebygge langtidsfravær.

Det ble i 2015 igangsatt et arbeid med å tydeliggjøre HMS gruppenes rolle og funksjon for

arbeidsmiljø, nærvær og inkluderende arbeidsliv (IA). Stavanger kommune inngikk i 2015 et

samarbeid med NAV arbeidslivssenter om å være satsingsbedrift. Dette er knyttet opp til delmål 1 i

IA-avtalen om nærværsarbeid.  Samarbeidet videreføres i 2016 og SFO vil være første

satsingsområde. Det har ellers blitt utført kompetansehevende tiltak i nærværsarbeid.

Nærværsarbeid er tema på ulike arenaer som arbeidsmiljø grunnkurs og ulike lederkurs. Det følges

med på om det pågående omstillingsarbeidet gir utslag på sykefraværet.

Nærværsprosjektet «God Praksis» startet i 2011 og ble avsluttet i 2015. Totalt 36 ulike

virksomheter har deltatt i prosjektet, med mål om å øke organisasjonens kunnskap om hvilke

betingelser og tiltak som gir høyt nærvær. Det har positiv effekt på nærværet når det blir satt inn

tiltak eller prosjekt. For å opprettholde effekten må kommunen ha økt oppmerksomhet på

hvordan ledere kan opprettholde gode tiltak og prosesser over tid.
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Figur 4.6 Sykefravær fordelt på kjønn
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Figuren viser at sykefraværet i 2015 har økt både for kvinner og menn. Det totale sykefraværet for

menn har økt mer enn det har økt for kvinner. Korttidsfraværet har hatt en stor prosentvis økning

for begge kjønn fra 2014.

Per 31.desember 2015 var det 439 fast ansatte i Stavanger kommune i aldersgruppen 62 – 67 år,

fordelt på 341 kvinner og 98 menn. Dette utgjør 4,8 prosent av ansatte i Stavanger kommune ved

årsskiftet. Andelen seniorer av totalt antall ansatte øker som forventet for hvert år.

Tall fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) viser at

gjennomsnittlig alder for ansatte som går ned i stilling eller slutter for å bli AFP- eller

alderspensjonist i Stavanger kommune er 65,7 år. Brukerrettede stillinger innen helse og omsorg

har særaldersgrense på 65 år og dette påvirker avgangsalderen. 255 personer mottok hel eller

delvis AFP ved utgangen av 2014. Tilsvarende tall per 31. desember 2015 var 259 personer. Dette

er en økning i antall mottakere på 3,5 prosent fra 2014.

For å motivere og tilrettelegge for at ansatte kan stå lengst mulig i arbeid har Stavanger kommune

en særskilt ordning for seniorer mellom 62 og 67 år. I 2015 ble seniorordningen evaluert og

administrasjonsutvalget vedtok i september 2015 følgende endringer i senioravtalen gjeldende fra

1. januar 2016: Seniorsamtalen inngår som naturlig del av medarbeidersamtalen, senioravtalen kan

ikke kombineres med uttak av AFP og gjelder fast ansatte med minst 50 prosent stilling.

Ordningen med seniorvederlag avvikles, mens ordningen med tilretteleggingstilskudd videreføres

og økes. Andelen seniorer som har inngått senioravtale var 71,5 prosent ved utgangen av 2015.

90



Pensjonsordning Antall Alder

AFP 71 63,0 år

Alderspensjon 85-årsregelen 11 62,6 år

Alderspensjon 90 67,1 år

Tall fra Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse

85-års regelen gjelder for ansatte i grupper der særaldersgrensen er 65 år eller lavere. Da kan man fratre med
pensjon fra tjenestepensjonsordningen inntil 3 år før denne aldersgrensen hvis summen av din alder og samlet
medlemstid i KLP eller andre 
offentlige tjenestepensjonsordninger er minst 85 år.

Tabell 4.8 Gjennomsnittlig startalder ved uttak av hel eller delvis pensjonsytelse 2015 
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Dette er en økning fra 69,5 prosent i 2014.

 

Medarbeiderundersøkelsen i Stavanger kommune ble gjennomført i perioden 28. januar til 17.

februar 2015 med en svarprosent på 74 prosent.
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Figur 4.7 Medarbeiderundersøkelsen 2015
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Resultatene av medarbeiderundersøkelsen er gode. 13 av 15 indikatorer har bedre resultat

sammenlignet med 2014. For de to resterende indikatorene er resultatet uendret. Det er satt en

nedre grense for måloppnåelse på 70 poeng for alle indikatorer. To indikatorer har et resultat

under 70 poeng, kompetanseutvikling og digitale arbeidsformer.

Svært mange opplever at jobben i Stavanger kommune er meningsfylt og at organisasjonen er

inkluderende og med stor aksept for mangfold. Undersøkelsen viser at medarbeiderne mener

arbeidsmiljøet er godt, og at egen arbeidsplass har høy grad av gjennomføringsevne.

Medarbeiderundersøkelsen avdekker også utfordringer som må følges opp. Det er særlig resultatet

av tilstrekkelig opplæring i bruk av digitale arbeidsformer og digitale verktøy som trekker ned

indikatoren digitale arbeidsformer. Det er også viktig å jobbe videre med kompetanseutvikling.
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I 2015 hadde Stavanger kommune 26 121 søkere til 739 utlyste stillinger. Dette er en økning på

4,9 prosent søkere sammenlignet med 2014, samtidig som det var 86 færre utlysninger. Det var i

snitt 36 søkere per stillingsutlysning, en økning på seks søkere per stilling i 2014. Kommunens

jobb- og karrieresider (http://www.stavanger.kommune.no/jobb) hadde 99 775 besøkende i 2015, en

økning på 18 prosent fra 2014. Dette er kommunens mest besøkte nettside. For å stimulere til økt

rekruttering av medarbeidere med annen etnisk bakgrunn har Stavanger kommune brukt

Inkludi.no til å lyse ut rådgiver- og lederstillinger. Samarbeidet med Inkludi.no ble avsluttet i

februar 2015 på grunn av manglende effekt.

Per 31. desember 2015 hadde Stavanger kommune, inkludert foretakene, 160 lærlinger. Antallet

er stabilt sammenlignet med de siste årene men er under måltallet om 180 lærlinger. Målkravet

nås ikke som følge av mangel på kvalifiserte søkere.

Det har i 2015 vært endringer i rekrutteringsfremmende tiltak. Administrasjonsutvalgets møte i

juni vedtok å avslutte ordningen med rekrutteringsboliger og etableringstilskudd grunnet

tilpasning til nye, reduserte rammer og etter en vurdering av bruken av virkemidlene. En av en

søknad om rekrutteringsbolig ble innvilget, mens det ikke ble mottatt søknad om

etableringstilskudd før ordningen ble avsluttet. Rekrutteringsboligene er overført til Stavanger

Eiendom og blir utleid til vanskeligstilte, med unntak av to leiligheter som er utleid til ansatte som

fikk tildelt bolig før ordningen ble avsluttet. Ordningen med barnehageplasser til ansatte er

videreført, og i 2015 var det totalt 41 søknader og 27 plasser som ble tildelt. Av de 14 som fikk

avslag, var det to som ikke fylte kriteriene, og 12 som hadde plass gjennom ordinært opptak.

Arbeidet med arbeidstidsplanlegging og arbeidstidsbestemmelsene er videreført, og det er

gjennomført to heldagskurs i lov og avtaleverk knyttet til turnus som arbeidsform. Virksomhetene

har tilbud om løpende veiledning knyttet til lov- og avtaleverk og lokale rutiner for å stimulere til

god ressursutnyttelse og hindre brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Den planlagte styrkningen for

å utløse arbeidskraftreserven, gjennom økt arbeid med arbeidstidsplanlegging, turnus og

arbeidstidsbestemmelser, er foreløpig ikke iverksatt grunnet manglende ressurser.

 

Stavanger kommune mottok 43 søknader til den interne stipendordningen for etter- og

videreutdanning i 2015. Det ble tildelt 15 nye stipend. Det ble også tildelt syv nye stipend til

utdanninger det er vanskelig å rekruttere til; vernepleier (1), sykepleier (2) og barnehagelærer (4).

Det ble tildelt stipend for totalt kr 769 000 i 2015. Stavanger kommune fikk tre nye vernepleiere,

fem nye sykepleiere og syv nye barnehagelærere gjennom sin interne stipendordning i 2015.

Opplæringskontoret tilbyr assistenter i Stavangerbarnehagen opplæring slik at de kan ta fagbrev

for å bli barne- og ungdomsarbeidere. I 2015 ble 23 assistenter i Stavangerbarnehagen ferdig
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utdannet fagarbeidere og 40 assistenter startet opplæringen.

Norskopplæring for ansatte med fremmedspråklig bakgrunn har i 2015 vært gjennomført og

avsluttet for til sammen 84 medarbeidere. De har fått undervisning i inntil 9 timer per uke i totalt

12 uker.  Opplæringen ble avsluttet med eksamen på nivå B1, som er Stavanger kommunes krav til

språknivå i brukerrettede stillinger. Ordningen skal evalueres til våren for å se nærmere på

forbedringsområder. Det vurderes deretter om, og i så fall på hvilken måte, ordningen skal

videreføres.

For å nå målet om at utenlandske ansatte med sykepleierutdanning skal få norsk autorisasjon,

inngikk Stavanger kommune i 2015 avtale med Helse Stavanger om praksisplass. Høsten 2015 var

tre ansatte i praksis ved kirurgisk og medisinsk avdeling.

Kompetanse- og medarbeiderutviklingsmodulen i lønns- og personalsystemet er et godt verktøy

for virksomhetene til å få oversikt over kompetansebeholdningen. Nyansatte får automatisk

overført CVen til modulen dersom ansettelsen utføres på korrekt måte i systemet. Totalt har 51

prosent av ansatte i Stavanger kommune registrert sin kompetanse i modulen. Dette er på samme

nivå som i fjor, men det har vært en økning i bruken i forbindelse med utviklingen av en ny modul,

Opplæringsplan. Gjennom opplæringsplanen er det mulig å lage et opplæringsløp for

ansattgrupper som inkluderer kurs, e-læring, dokumentgjennomgang, dokumentasjon av praksis

m.m. Stavanger kommune har også tatt i bruk digital læringsarena (KS læring) som er integrert

med kompetanse- og medarbeiderutviklingsmodulen. Dette gir muligheter til å utvikle og legge til

e-læringskurs i kursporteføljen.

Opplæringsplan i legemiddelhåndtering er utarbeidet og tatt i bruk i 2015. Det som tidligere var et

to-dagerskurs med skriftlig prøve, gjennomføres nå på et 7,5 timers e-læringskurs.

Opplæringsplanen for legemiddelhåndtering inkluderer e-læringskurs og digitaliserer

dokumentering av alle rutiner og fullmaktstildeling i legemiddelhåndtering. Systemet gir ledelsen

oversikt over opplæringsløpet til de ansatte og gir en automatisk påminnelse ved behov for

tildeling av ny fullmakt. I 2015 er det er tildelt ca. 900 opplæringsplaner i legemiddelhåndtering.

Foreløpige vurderinger viser at direkte utgifter til kurs i legemiddelhåndtering er halvert i tillegg til

reduserte vikarutgifter.

I desember 2015 ble det også tatt i bruk Opplæringsplan for basiskompetanse i

Stavangerbarnehagen. Der legger barnehageansatte inn gjennomførte obligatoriske kurs, som

hører inn under kompetansesatsingen i Stavangerbarnehagen. Dette gjør det enklere for leder å

dokumentere og ha oversikt over hvilke ansatte som har gjennomført kurs og planlegge

kursvirksomhet. I samme opplæringsplan er det gjennomført brannvernopplæring og førstehjelp,

noe som forenkler internkontroll og dokumentasjon av gjennomført opplæring. For fagstab

barnehage vil dette også lette arbeidet med å planlegge kursvirksomhet, da de enkelt får oversikt

over hvor mange som mangler og hvor mange som har gjennomført de obligatoriske kursene.
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Kommunens ledere har stor betydning for organisasjonens gjennomføringsevne, og det har i 2015

vært gjennomført lederkurs og lederutviklingsprogrammer på ulike nivå. Lederutvikling for nye

ledere i Stavanger kommune krever kontinuerlig oppmerksomhet, og det har vært arrangert to

lederkurs for nye ledere i 2015. I januar 2015 avsluttet 20 barnehagelærere lederutdanningen som

har blitt gjennomført i samarbeid med Universitetet i Agder. Lederutdanningen innen

skoleområdet (rektorskolen) ble avsluttet våren 2015 med 31 deltakere.

En tilpasset lederutvikling for 40 ledere i sykehjem med tema ledelseskraft i omstilling startet opp i

november 2015 i samarbeid med Deloitte. Programmet avsluttes våren 2016, og vil da bli evaluert.

På oppdrag fra Helsedirektoratet har BI satt i gang en nasjonal lederutdanning for

primærhelsetjenesten med oppstart i høst 2015. Masterprogrammets målsetting er å utdanne

handlekraftige og kompetente ledere som håndterer helse- og omsorgssektorens behov for

endring, utvikling og innovasjon. Fra Stavanger kommune deltar seks ansatte.
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Oppvekst og levekår har tilpasset tjenestene til reduserte rammebetingelser og som følge av for

høy aktivitet året før på enkelte virksomhetsområder. God kostnadskontroll er oppnådd gjennom

strengere prioriteringer, enklere finansieringsmodeller og tett oppfølging av tjenestene.

Utviklingstiltak med sikte på forebygging, rehabilitering og effektivisering er igangsatt og

videreført. Målsetningene i prosjektene Tidlig innsats og Leve HELE LIVET har vært retningsgivende

i utviklingsarbeidet.

Tilpasning, konsolidering og utvikling 

Oppvekst og levekår gikk inn i budsjettåret 2015 med et høyere aktivitetsnivå enn

budsjettrammene ga rom for. Tilpasning, konsolidering og kostnadskontroll har derfor hatt høy

prioritet. Alvoret i utfordringene ble i løpet av året forsterket av utviklingen i

arbeidsmarkedssituasjonen og forventningene om en mer krevende kommuneøkonomi de neste

årene.

De økonomiske utfordringene er håndtert i alle fagavdelingene og virksomhetene. Det er

gjennomført flere større og mindre endringer som har bidratt til at Oppvekst og levekårs tjenester

ved utgangen av 2015 gjennomgående er konsolidert på et nivå med god balanse mellom budsjett

og aktivitetsnivå.

De største omstillingsutfordringene har vært innen levekårsområdet. Fra 1. januar 2015 ble det

innført ny finansieringsmodell for sykehjemmene og en overgangsordning for bofellesskap for

mennesker med psykisk utviklingshemming. Tett oppfølging har resultert i en meget stor reduksjon

i merforbruket fra året før.

Innføring av oppdragsbrev og nye styringsdata for helse- og sosialkontorene har bidratt til større

oppmerksomhet på brukernes egen mestringsevne, revurderinger av behov og tjenester,

vedtaksreduksjoner, samt utjevning av tildelingspraksis.

Satsningen på omstillingsprosjektet Leve HELE LIVET ble utvidet våren 2015 med hverdagsmestring

for brukere som mottar hjemmesykepleie. Innføring av hverdagsmestring har bidratt til en vridning

av tilbudet til økt oppmerksomhet på opplæring, trening og bruk av hjelpemidler. Effekten av

hverdagsmestring er en reduksjon i omfanget av hjemmebaserte tjenester.

Ideene bak tidlig innsats og Leve HELE LIVET har vært et viktig fundament for omstillings- og

utviklingsarbeidet innen hele Oppvekst og levekår i 2015.

Barnehage 

Dimensjonering, den faglige kvaliteten på tilbudet, omstilling og tilpasning av aktivitetsnivå til

reduserte rammer har vært prioritert i arbeidet med barnehageområdet i 2015.

Alle barn med rett til plass fikk tilbud om barnehageplass i hovedopptaket i 2015 og har i så stor

grad som mulig fått tilbud ut fra ønsket plassering.

Andelen pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet er redusert, dispensasjoner er
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i all hovedsak innvilget til vikarer for ansatte i faste stillinger.

For å videreutvikle kvaliteten på det faglige innholdet har det vært stor satsing på ulike

kompetansetiltak overfor alle grupper ansatte, og en spesiell satsing på tiltak for å øke andelen

fagarbeidere og barnehagelærere.

En gjennomgang av styrket barnehagetilbud har ført til tilpasninger og endringer av en rekke

tiltak, både i barnehagene, ved ressurssenteret, i fagstaben og PPT. 

I 2015 ble moderasjonsordningen endret på grunn av økonomiske tilpasninger i kommunens

budsjett og endringer i nasjonal forskrift om foreldrebetaling.

Skole 

Arbeidet med å tilpasse aktiviteten til reduserte økonomiske rammer har vært en prioritert

oppgave for skolene i 2015. Skolene har i hovedsak gjennomført innsparinger gjennom reduksjon i

oppgaver som ikke påvirker undervisningen. Kompetanseutvikling og tidlig innsats er blitt

prioritert.

Ny kvalitetsplan for skole og SFO er vedtatt. Medborgerkompetanse og sosialt medansvar blir et

nytt utviklingsområde som vil bli løftet fram i Stavangerskolen i perioden 2016-2019.

Kulturskolen har inngått et samarbeid med Universitetet i Stavanger om talentutvikling som et ledd

i sin satsning på kvalitet.

Johannes læringssenter overtok ansvaret for innføringstilbud for ungdomsskoleelever og

forberedte oppstarten av et nytt grunnskoletilbud for asylsøkere i 2015. Romkapasiteten er utvidet

med nye lokaler for tilbudet om introduksjons- og norskopplæring i Rennesøygata 12.

PP-tjenesten har prioritert å tilby skolene kompetanseheving i form av veiledning og kurs i et år der

nye oppgaver og reduserte rammer har stilt høye krav til virksomheten.

Barn og unge 

Opplevelseskort (frikort til ulike aktivitetstilbud) for barn i familier med vedvarende lav inntekt ble

innført som i 2015. Kino, museum, svømmehall og teater er noen av opplevelsene som tilbys

gjennom kortet. Ordningen vil i første omgang gjelde ut 2016.

Ungdom som er i ferd med å få eller har et rusproblem og som ønsker hjelp til å endre atferd, er

målgruppen for et nytt prosjekt som startet i 2015. Prosjektet Tett på! kom i gang i slutten av året

ved hjelp av statlige midler til prosjektmedarbeidere på helse- og sosialkontorene. Prosjektet er

basert på vedtak i kommunalstyret for levekår.

Flyktningstrømmen fra Syria har engasjert mange frivillige som ønsket å bidra med hjelp.

Frivillighetskoordinatoren var sentral i arbeidet med å etablere Syriasenteret og flytte senteret til

Servicetorget. Frivillighetskoordinator har sørget for en avtale om håndtering av innsamlet tøy til

flyktninger og tilrettelagt for kontakt mellom nye frivillige og aktuelle organisasjoner.

Levekår

Flyktningsituasjonen i Europa fikk konsekvenser også for Stavangers tjenester innen oppvekst- og

levekårsfeltet i 2015. Bystyret vedtok høsten 2015 å bosette 250 syriske kvoteflyktninger i 2015 og

2016 i tillegg til de 120 flyktningene som kommunen allerede hadde forpliktet seg til å ta i mot.

99



Høsten 2015 opprettet Utlendingsdirektoratet to akuttmottak og et desentralisert mottak for

asylsøkere i kommunen med til sammen 1450 plasser. Som vertskommune forpliktet Stavanger

kommune seg til å tilby nødvendige helsetjenester til asylsøkerne. Kommunen planla også et

skoletilbud ved et akuttmottak i tråd med nasjonale føringer.

Ventelistene til kommunale boliger er redusert med om lag. 30 prosent i løpet av 2015.

Nedgangen skyldes i hovedsak endringer i boligmarkedet. Fra 1. januar ble den kommunale

bostøtteordningen strammet inn til å omfatte beboere i kommunale bofelleskap og private

omsorgsboliger med kommunal tildelingsrett der husleien er høyere enn gjengs leie.

Sosialhjelpsutbetalingene er økt i 2015 som en følge av økt arbeidsledighet. Bruttoutbetalingene

økte med 11 prosent, mens antall sosialhjelpsmottakere økte med 5 prosent i løpet av året. Det

forventes en ytterligere økning i 2016.

Brukerstyrt personlig assistanse ble rettighetsfestet fra 1. januar 2015. I løpet av 2015 har

kommunen lagt til rette for fritt brukervalg og inngått avtale med fem eksterne leverandører for

denne tjenesten.

Helsehuset Stavanger ble etablert som egen virksomhet fra 1. januar 2015 og avdeling for

velferdsteknologi ble opprettet høsten samme år.

Samhandlingsreformen har ført til raskere utskrivinger fra sykehus, kombinert med at kommunene

får overført pasienter med større medisinske behov enn tidligere. For å redusere antallet

betalingsdøgn og sikre god oppfølging ble første etasje på Mosheim sykehjem i april 2015 omgjort

til etterbehandlingsavdeling for pasienter som ikke kan reise direkte hjem etter utskriving fra SUS.

Austbø bofellesskap stod klart ved årsskiftet 2015/2016. Lassaveien (tidligere Lassahagen)

bofellesskap ble ombygget til to bofellesskap, og de første seks beboerne fikk tilbud om bopel i

desember 2015. Høsten 2015 vedtok kommunen å realisere et prosjekt med 12 plasser i

bofellesskap i selveide boliger for unge mennesker med psykisk utviklingshemming på tomt ved

Solborg folkehøgskole.

I løpet av 2015 utarbeidet Stavanger kommune en 4-årig rullerende kompetansehevingsplan for

ansatte som gir tjenester til mennesker med utviklingshemming, inkludert årlig plan for ansatte

som arbeider med brukere som motsetter seg hjelp. Ansatte på tvers av flere virksomhetsområder

har fått kurs, opplæring og veiledning i løpet av året.

Samfunnsmedisinsk stab

Stavanger kommune arbeider kontinuerlig med å sikre et tilstrekkelig antall fastleger og god

kvalitet på tjenestene. I 2015 har det vært utfordrende å rekruttere leger til nye fastlegehjemler.

I 2015 var Stavanger vertskommune for det kommunale øyeblikkelig hjelp-tilbudet for Sola og

Randaberg kommuner med totalt tre senger. Tilbudet er plassert på Stokka sykehjem. I april 2015

ble tilbudet utvidet fra 4 til 6 senger. Rutiner og kriterier for innleggelse er revidert for å øke

kapasitetsutnyttelsen og i oktober ble fleksibel bruk av sengene innført som en prøveordning. De

siste månedene av 2015 var belegget mellom 80 og 90 prosent.

Det er også to øyeblikkelig hjelp-plasser ved Stavanger legevakt som tar imot pasienter med akutt

behov for observasjon. Plassene har hatt et belegg på cirka 65 prosent i 2015.
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Barnehagedekningen – dimensjonering

Opprettholde og videreutvikle kvalitet
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Sykehjemslegevakten er i stabil drift på ettermiddager i virkedager og i helgene.

Kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig antall barnehageplasser til alle barn med lovfestet

rett jf. barnehageloven § 12 a. Barnehagetilbudet dimensjoneres i samsvar med loven.

Alle barn med rett til plass fikk tilbud om barnehageplass i hovedopptaket i 2015 og har i så stor

grad som mulig fått tilbud ut fra ønsket plassering.

Stavanger kommune har som langsiktig mål at alle ønsker om barnehageplass i egen bydel blir

innfridd. Det er per i dag ubalanse mellom kapasitet og behov i enkelte bydeler slik at kommunen

ikke er i stand til å imøtekomme alle ønsker om barnehageplass i egen bydel. I 2015 var det

overkapasitet av barnehageplasser i Hinna, Hillevåg og Madla bydeler. Det var underkapasitet i de

sentrumsnære bydelene Storhaug og Eiganes/Våland, spesielt i Våland-området. Det var også

underdekning i Tasta bydel.

I september 2015 gikk 185 barn uten rett på plass i barnehage i Stavanger, av disse gikk 144 i

private barnehager og 41 i kommunale.

I 2015 ble opptaksreglene justert slik at små søsken og 5-åringer uten barnehagetilbud får en

høyere prioritet enn tidligere.

De ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten på det pedagogiske innholdet i barnehagen. I

2015 prioriterte rådmannen å opprettholde og videreutvikle de ansattes faglige kompetanse for å

øke kvaliteten i barnehagene.

Økningen i kompetansemidlene på kr 500 000 i 2015 ble prioritert benyttet til pedagogisk

utviklingsarbeid og lokal barnehagelederskole.

2000 barnehageansatte har deltatt på grunnkurs i relasjonskompetanse. Pedagogiske ledere og

styrere har deltatt på fordypningskurs innen samme satsingsområde.

Det ble tildelt prosjektmidler til å gjennomføre pedagogisk utviklingsarbeid i ca. 30 barnehager

basert på kriterier i satsingsområdene i Stavangerbarnehagen.

Styrking av budsjettet i 2015 gjorde det mulig å fortsette arbeidet med å øke antall ansatte med

formell kompetanse. Fagarbeidereksamen ble avlagt av 37 ansatte og andelen ufaglærte i

Stavangerbarnehagen ble redusert fra 41 % til 37 %.

Antall pedagoger med dispensasjon fra utdanningskravet om barnehagelærerutdanning i både

private og kommunale barnehager ble redusert fra 77 årsverk til 55 årsverk i 2015. De fleste

dispensasjoner er gitt for ansatte i vikariater, et mindretall for ansatte i vakante stillinger.

Lederutvikling har vært høyt prioritert, 10 virksomhetsledere i kommunale barnehager har deltatt
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Sykefravær

Styrket barnehagetilbud

1. Påse at alle leddene i tiltakskjeden sammen bidrar til et likeverdig og inkluderende  

barnehagetilbud.

2. Sikre at Styrket barnehage-tilbud er organisert på en måte som gir mest mulig effektiv og

formålstjenlig drift.

på nasjonal styrerutdanning og 20 barnehagelærere i lederfunksjoner har fullført lokal

barnehagelederskole.

Barnehagene gjennomførte brukerundersøkelse i november 2015. Stavanger deltok i en

pilotundersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet, uten budsjettmessige kostnader. Resultatene

(http://arsrapport2015.stavanger.kommune.no/9-statistikk-planer-og-brukerundersokelser/9-2-brukerundersokelser/) fra

undersøkelsen indikerer at de foresatte er fornøyde med tilbudet barnehagene gir.

Endringer i fordelingsmodellen av administrative ressurser ble gjennomført i 2015. De minste

barnehagene fikk en økning i ressursene og de største en reduksjon.

Barnehageområdet har hatt en økning i sykefraværet de siste 10 årene og ligger nå på 10,2 %

som er er 2,7 prosentpoeng over målkravet på 7,5 %. Det er tendenser til at økningen har stoppet

opp. Sykefraværet i de kommunale barnehagene (foruten ressurssenteret) var på 10,2 % i 2015 og

10,1 % i 2014. Barnehager med høyt sykefravær eller arbeidsmiljøutfordringer følges opp av

arbeidsgiver.

 

I 2015 startet en helhetlig gjennomgang av styrket barnehagetilbud. Formålet med

gjennomgangen var todelt:

Styrket barnehagetilbud består av flere tiltak. I løpet av 2015 er det, basert på gjennomgangen,

iverksatt endringer av flere av tiltakene.

PPT har endret sin praksis, og gir nå systemveiledning til barnehagene parallelt med utredning av

barnet slik at barnet får hjelp tidligere, og tiltakene i barnehagen blir mer målrettede.

Språktiltaket fikk nytt mandat i 2015 og har justert innsatsen. Ved utgangen av 2015 har 56

barnehager mottatt tilbudet.

Skyssordning for barn med spesialpedagogisk hjelp fikk i 2015 nye retningslinjer.

Det ble gjennomført tilpasninger når det gjelder omfanget av spesielt tilrettelagte avdelinger (STA).

Oppstart av Stokkatunet barnehage høsten 2015 innebar økt kapasitet for barn med store og

sammensatte vansker. Behovet for STA er redusert de siste årene og derfor ble to STA-tilbud

avviklet og Auglend barnehage for hørselshemmede redusert med 3 plasser. Ved gjennomgangen

ble behov for et tilrettelagt tilbud for barn med reguleringsvansker, tilknyttingsproblematikk og

traumer kartlagt. Det er foretatt organisatoriske endringer for å ivareta denne målgruppen.

For å gjøre hele prosessen fra bekymring til tiltak for det enkelte barn raskere og enklere, og for å
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bidra til å sikre kvalitet på tilbudet, er det lagt en struktur for koordinering av tiltakskjeden. Hvert

enkelt bekymringsbarn får en egen Plan for barnehagetilbudet som omfatter hele tiltakskjeden.

Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte i 2015 tilsyn i Stavanger knyttet til § 5.7 i

opplæringsloven. Kommunen fikk pålegg om retting av to forhold; malen for sakkyndig vurdering

og malen for enkeltvedtak tilfredsstilte ikke lovens krav fullt ut. Påleggene er rettet og tilsynet er

lukket.

Comenius-prosjektet, som fire kommunale barnehager har deltatt i, ble avsluttet høsten 2015.

Prosjektet har hatt som mål å styrke samarbeidet mellom foreldre med flerkulturell bakgrunn og

barnehagen, og bidra til forskning og kunnskapsbasert praksis.

I 2015 ble et flerspråklig veilederkorps opprettet i innføringsbarnehagen ved Johannes

læringssenter. Noen av ressursene som har finansiert morsmålsassistenter ble omprioritet for å

styrke innsatsen fra veiledningskorpset. Korpset har drevet utadrettet veiledning til barnehagene.

Finansiering av helsesøster som arbeidet målrettet med rekruttering av flerspråklige barn i

barnehage ble avviklet i 2015.

Tre barnehager og to skoler i Stavanger er i løpet av 2015 blitt tilknyttet prosjektet Kompetanse for

mangfold.

Regnskapsresultatet viser et samlet mindreforbruk på kr 6,8 mill. av en budsjettramme på kr 1,1

mrd. for 2015. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,4.

De kommunale barnehagene hadde et samlet merforbruk på kun kr 0,4 mill. av en budsjettramme

på kr 750 mill. Dette er tilnærmet balanse mellom regnskap og budsjett.

Kapasiteten i barnehagene er i all hovedsak fullt utnyttet. Ledig kapasitet benyttes til barn uten rett

til barnehageplass. Like fullt er kullene 2010 til 2012, som nå regnes som store barn, en del større

enn kullene av små barn. Dette gjør at driften av barnehagene er noe billigere for kommunen, og

ubenyttede midler til aktivitet i barnehager utgjør derfor kr 16,2 mill. ved utgangen av 2015, herav

kr 3,7 mill. til private barnehager.

I Handlings- og økonomiplan 2015-2018 ble det vedtatt å gjøre endringer i ledelsesstruktur og

administrasjon på barnehageområdet med effekt fra 1. april 2015. Totalt utgjorde dette et

omstillingsbehov på kr 8 mill. Dette ble effektuert ved at virksomhetenes ressurser til

administrasjon ble redusert med om lag ti prosent. I tillegg ble ressurs til kjøkkenassistent og

ordning for delvis kompensasjon av feriepenger for foreldrepermisjon fjernet. Effektiviseringskravet

ble jevnt fordelt mellom barnehagene.

En trend de siste årene er at flere barn med bostedsadresse i Stavanger går i private barnehager i

våre nabokommuner. I tillegg er det færre barn fra andre kommuner som har barnehageplass i

Stavanger kommune. Merkostnaden for denne aktiviteten er kr 6,9 mill. i 2015.

I Handlings- og økonomiplan 2015-2018 ble det vedtatt endringer i beregningen av

103



Omfang av tjenester

Kompetansetiltak

Omstillingstiltak

Spesialpedagogisk hjelp organiseres i langt større grad som gruppetilbud framfor individuelle

tilbud. Omleggingen har ført til en betydelig effektivisering ved at flere barn har fått hjelp tidligere.

Samtidig er ventelistene redusert.

Endring i evalueringsrutinene av den spesialpedagogiske hjelpen resulterte i at 22 saker ble

avsluttet i løpet av 2015.

Økt formell saksbehandlerkompetanse.

Videreutvikling av registreringssystem for saker.

Kritisk gjennomgang av arbeidsflyt for forbedring og omstilling av organisering og struktur,

systemer og rutiner.

Økonomi
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foreldrebetaling og moderasjoner. Stavanger kommunes modell har tidligere gitt moderasjon til

langt flere enn kravet i forskrift om foreldrebetaling i barnehage krever. Ny vedtatt modell er mer i

samsvar med forskriften. Ettersom en del av disse endringene ikke kunne gjennomføres på et like

tidlig tidspunkt som først antatt, viser regnskapet en mindreinntekt på foreldrebetaling på kr 2,1

mill. av forventet kr 113,7 mill.

Ressurssenteret fikk i 2015 delegert myndighet til å behandle søknader om spesialpedagogisk hjelp

i kommunale og private barnehager. Fra august fikk senteret også ansvaret for å levere

oppfølgingstimer til de private barnehagene i tillegg til de kommunale.

I 2015 fikk 335 barn spesialpedagogisk hjelp, en økning på ca. 50 barn fra 2014. Økningen sees i

sammenheng med at flere barn oppdages tidlig gjennom prosjektet Rett hjelp tidlig.

Pr. 31.12.2015 er det fattet vedtak i 335 saker med et omfang på til sammen 5300 timer per uke

til direkte arbeid med barn.

Ressurssenterets ansatte har deltatt på kurs og videreutdanning innenfor atferdsvansker,

flerkulturell pedagogikk og Alternativ Supplerende Kommunikasjon (ASK).

Ressurssenteret har gjennomført følgende omstillingstiltak:

Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte i 2015 tilsyn i Stavanger knyttet til § 5.7 i

opplæringsloven. Kommunen fikk pålegg om retting av to forhold; malen for sakkyndig vurdering

og malen for enkeltvedtak tilfredsstilte ikke lovens krav fullt ut. Påleggene er rettet og tilsynet er

lukket. På grunn av kravene om retting, har omstillingstiltakene tatt noe lengre tid enn planlagt.
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Kvalitetsplaner og kvalitetsutvikling

Tidlig innsats og tilpasset opplæring

Fra høsten 2015 har Stavanger kommune fått statlige midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt

lærertetthet på 1.-4. trinn. Midlene har gitt 23,5 ekstra lærerårsverk på småskoletrinnet. Parallelt

med den nasjonale satsingen, vil det bli forsket på effekten av økt lærerinnsats.

18 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.

KS storbyforskning satte i 2015 i gang et forskningsprosjekt kalt Spesialundervisning i storby.

Prosjektet er et samarbeid mellom storbyene Trondheim, Bergen, Kristiansand og Stavanger med

Stavanger som prosjektførende by. Prosjektet undersøker hvorvidt ulike finansieringsmodeller har

betydning for organisering og omfang av spesialundervisningen og konsekvenser for effekten av
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Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 4,6 mill. av en budsjettramme på kr 63,6 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 107,3. Merforbruket skyldes forsinket økonomisk effekt av

omstillingstiltakene men det ventes full økonomisk effekt av tiltakene i 2016.

Bystyret vedtok i desember 2015 nye kvalitetsplaner for skole og for SFO for perioden 2016 –

2020. Medborgerkompetanse og sosialt medansvar er et nytt utviklingsområde som inngår i begge

planene. Videre er matematisk kompetanse og lese- og skrivekompetanse prioriterte

utviklingsområder i skoleplanen. Kvalitetsplanene følges opp på skolenivå med egne tiltaksplaner.

Stavangers system for kvalitetsutvikling innen grunnskoleområdet bygger på

Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse og det nettbaserte analyse- og prosessverktøyet PULS som

ble tatt i bruk høsten 2015. Opplæring av 80 skoleledere i bruk av PULS startet høsten 2015 og

avsluttes i september 2016. Målsettingen er at PULS skal fungere som et verktøy for skolelederne

for å utvikle kvaliteten på elevenes opplæringstilbud. Anskaffelsen og implementeringen av PULS

er finansiert av Stavanger kommune sine innovasjonsmidler.

Stavanger kommune har i 2015 fortsatt arbeidet med å skape gode læringsmiljøer, samt å bedre

oppfølgingen i saker der elever ikke trives på skolen. Skoleledere og medlemmer i driftsstyrer og

skolemiljøutvalg deltok på kurs om hvordan skolene skal følge opp saker der det er satt fram klage

på skolemiljøet. Kurset omhandlet også digital mobbing. Resultater fra elevundersøkelsen viser at

andelen elever som oppgir å bli mobbet har gått ned de siste årene. Stavanger fortsetter å

prioritere det systematiske arbeidet for å trygge elevenes læringsmiljø.

Stavanger kommune kunne vise til gode resultater på nasjonale prøver i 2015. Blant ASSS-

kommunene var Stavanger tredje best, både når det gjelder gjennomsnittsresultat og når man ser

på andel elever som befinner seg på de to høyeste mestringsnivåene.

I løpet av 2015 ble det satt i gang og gjennomført flere ulike tiltak for å styrke skolenes mulighet

til å tilpasse opplæringen til ulike elevgrupper og sette inn tidlig innsats:
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spesialundervisningen. Resultatene vil foreligge i 2016.

I samarbeid med veilederkorpset for flerspråklig opplæring har Kvaleberg skole og Skeie skole

startet et kompetanseutviklingsprosjekt i regi av den nasjonale satsingen Kompetanse for

mangfold. Utviklingsarbeidet har vært svært vellykket så langt. Prosjektet skal fullføres i 2016.

Nettverket for lærere som underviser elever med akademisk talent ble videreført i 2015. På Eiganes

skole har en lærer fullført talentveilederutdanning og blitt Norges første talentveileder. At

Stavangerskolen nå har en egen talentveileder, vil være en viktig ressurs i kommunens videre

arbeid med å tilpasse opplæringen for elever med særlig gode læreforutsetninger.

Plan for samarbeid mellom skole og arbeidsliv i Stavangerskolen ble vedtatt i november 2015.

Planen inneholder konkrete opplegg og metoder for hvordan et samarbeid mellom skole og

arbeidsliv kan organiseres for hvert klassetrinn i grunnskolen.

Satsingen på å utvikle ungdomstrinnet er videreført i 2015. Gjennom denne nasjonale satsingen

får ungdomsskolene støtte til å øke sin kompetanse i å gjøre undervisningen mer praktisk, variert

og relevant. Gosen, Gautesete, Lunde og Tastaveden skole ble med i tredje pulje i Ungdomstrinn i

utvikling i 2015.

Bedre læring i Stavangerskolen er en satsing på ungdomstrinnet hvor bruk av nettbrett skal åpne

for mer variasjon i undervisningen og bedre tilpasset opplæring. I 2015 er det kjøpt inn nettbrett til

om lag en fjerdedel av elevene på ungdomstrinnet. Lærere, IKT-veiledere og ledelse har fått

skolering for å sikre en god pedagogisk implementering av satsingen. Nettbrettene skal tas i bruk i

februar 2016 og flere elever og lærere vil bli inkludert i satsingen i årene som kommer.

Kompetanseutvikling og rekruttering

47 lærere har videreutdannet seg i blant annet lesing, matematikk, engelsk, naturfag og

spesialpedagogikk gjennom den nasjonale ordningen Kompetanse for kvalitet.

42 lærere har fortsatt fulgt kurs der de har fått demonstrert og prøvd ut god, praktisk og konkret

matematikkundervisning og hvordan de kan veilede sine kolleger på barnetrinnet.

27 lærere og avdelingsledere har avsluttet sitt studium på Stavangers lokale rektorskole.

Kommunen har fått svært gode tilbakemeldinger på rektorskolen.

Seks skoleledere har avsluttet den nasjonale rektorskolen.

Fire skoleledere har fullført sitt masterstudium i utdanningsledelse.

Tolv barnetrinnskoler startet i et etterutdanningsopplegg for å bli bedre på å gi elevene gode og

læringsfremmende vurderinger og tilbakemeldinger.

Nyansatte lærere i starten av sin lærerkarriere fikk særskilt oppfølging gjennom kommunens eget

program for veiledning av nyutdannete lærere.

Stavanger kommune fikk avslag på sin søknad om å bli realfagskommune, og derfor ble spredning

av god, praktisk og konkret matematikkundervisning til ungdomstrinnet ikke gjennomført.

Den kulturelle skolesekken

Kompetanseutvikling for lærere og skoleledere har hatt høy prioritet også i 2015:

Det er stor oppslutning om Den kulturelle skolesekken (DKS). Gjennomsnittlig fikk hver elev i

Stavangerskolen delta på 2,7 kulturarrangement i regi av DKS skoleåret 2014-2015. Dette er en
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Skolebygg

Grunnskoleopplæring for asylsøkere

Økonomi

nedgang fra året før, da elevene fikk delta på gjennomsnittlig 3,8 arrangementer. Reduksjonen

skyldes innsparinger i 2015. Det ble likevel tilbudt hele 41 produksjoner innenfor sjangrene dans,

film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

For å sikre arealer til bl.a. ny barneskole på Storhaug fikk rådmannen fullmakt til å gå i

forhandlinger om kjøp av tomt på Storhaug jamfør sak 66/16 i formannskapet. Det er usikkerhet

knyttet til befolknings- og elevtallsutvikling og dermed både omfang av og tidspunkt for når en ny

skole skal være på plass.

Parallelt er det satt i gang arbeid med å vurdere løsninger for håndtering av plassmangelen på

Nylund og Storhaug fram til ny skole står klar. Fase 2 i prosjektet med utbedring av skolegården på

Nylund ble igangsatt høsten 2015, og på Storhaug skole er den gamle vaktmesterboligen blitt

revet og erstattet av et nytt, funksjonelt bygg til bruk som klasserom og for SFO.

Lenden skole- og ressurssenter flyttet i 2015 inn i nye lokaler i Bratteberggata, og Buøy skole ble

gjort om fra kombinert barne- og ungdomsskole til en ren barneskole. Ungdomsskoleelevene fra

Buøy får nå sin opplæring i nye og utvidede lokaler på Austbø skole. Prosessen med å gjøre om

Lunde skole til ungdomsskole og utvide kapasiteten for barnetrinnselevene på Skeie skole er startet

opp.

I løpet av de siste månedene av 2015 kom det over 100 barn i grunnskolealder som asylsøkere til

Stavanger. I løpet av desember ble det klargjort lokaler for undervisning i bygget til Forus

Akuttinnkvartering (nå Forus Midlertidig Mottak) og et nytt skoletilbud sto klart til å ta i mot elever

første skoledag i 2016. Barna som bor i Heros desentraliserte asylmottak får sin første

grunnskoleopplæring i Norge på innføringsskolen på Johannes læringssenter.

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 2,2 mill. av en budsjettramme på kr 1,36 mrd. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 100,2. I 2015 ble den totale rammen til skole og SFO redusert med

kr 25,2 mill.  I tillegg ble budsjettmidler tilsvarende kr 17 mill. omfordelt fra skolenes

budsjettramme til finansiering av undervisning for Stavanger-elever i private skoler og i andre

kommuner.

For å oppnå innsparingskravene har skolene redusert antallet ansatte i 2015. Tall fra Grunnskolens

informasjonssystem viser at den samlede reduksjonen har vært på 87,5 årsverk i Stavangerskolen

fra 2014 til 2015. Av disse er 21 reduksjon i undervisningsårsverk på ungdomstrinnet, mens 6 er

reduksjon i undervisningsårsverk på 1.-4. trinn. Den øvrige årsverksreduksjonen er tatt i

administrasjon og ledelse, læreres oppgaver utenom undervisning og årsverk utført av annet

personale.

Det ble en utfordring for noen av skolene å justere aktivitetene ned raskt nok til vedtatt

budsjettramme. 18 skoler oppnådde et resultat under 100 prosent av vedtatt budsjettramme,

mens 23 skoler hadde et forbruk over 100 prosent. Resultatet for skolene isolert sett ble et

merforbruk på kr 4,5 mill. Omstillingsarbeidet på skolene har hatt høy prioritet.
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Kulturskolen har fra høsten 2015 innledet et samarbeid med Universitetet i Stavanger, Institutt for

musikk og dans om et felles talentutviklingsprogram innenfor musikk. Programmet er en

sammenslåing av Lørdagsskolen ved kulturskolen og Unge musikere ved Institutt for musikk og

dans. Bakgrunnen for sammenslåingen er et behov for å kunne utnytte lærerkrefter og

økonomiske midler slik at flere elever får et best mulig tilbud.

Kulturskolen har hatt et stabilt elevtall fra 2014 – 2015, og i 2015 var det 3 548 elevplasser, en

økning på 24 plasser fra 2014.  Grunnet innsparinger har elevtallet har gått ned i

instrumentalfagene, likevel har antall elevplasser økt. Økningen skyldes flere tilbud

hvor undervisningen organiseres i større grupper.

Kulturskolen har i 2015 startet opp arbeidet med å implementere ny rammeplan for kulturskoler

utarbeidet av Norsk kulturskoleråd. Stavanger kulturskole er aktivt med i arbeidet med å utvikle et

kvalitetssystem for kulturskolene, tilsvarende det som benyttes av grunnskolene.

I tråd med prioriterte oppgaver i Handlings- og økonomiplan 2015 – 2018 har Kulturskolen tatt i

bruk en ny kvalitetsplan. Arbeidet med å etablere nye lokaler for en bydelskulturskole på Hundvåg

er startet. Bydelskulturskolen planlegges å være ferdigstilt skoleåret 2017/18 og vil kunne øke

elevkapasiteten ved skolen.

Kulturskolen er fortsatt en svært viktig samarbeidspartner for Den kulturelle skolesekken og sto for

16 produksjoner i DKS-programmet skoleåret 2014 – 2015. Kulturskolen leverer produksjoner av

høy kvalitet i alle sjangre.

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1,8 mill. av en budsjettramme på kr 35,2 mill.

Dette tilsvarer en forbruksprosent på 94,9. Årsaken til mindreforbruket skyldes i all hovedsak lavere

ekstern husleie, samt at ett årsverk ble holdt vakant gjennom hele året.

I mai 2015 flyttet norskavdelingene og introduksjonsavdelingen ved Johannes læringssenter inn i

nye lokaler i Rennesøygata 12. Fra skolestart høsten 2015 flyttet ungdomstrinnet på

innføringsskolen fra St. Svithun skole til Johannes læringssenter, slik at innføringsskolen nå dekker

hele grunnskoleløpet fra 1. til 10. trinn.

Det ble høsten 2015 opprettet et flerkulturelt veilederkorps for barnehagene i Stavanger.

Veilederne har arbeidsplass og base på Johannes læringssenter.

I desember startet forberedelsene til oppstart av et grunnskoletilbud for asylsøkere i lokalene til

Forus Akuttinnkvartering i Forusbeen 35. Lokaler ble innredet til skole, lærere ansatt og elevenes

skolebakgrunn kartlagt og registrert.
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Innføringsbarnehagen hadde i 2015 noe færre barn enn foregående år, mens antallet barn som

fikk hjelp av senterets flerspråklige assistent i kommunens øvrige barnehager økte med 30 %

sammenlignet med 2014. For skolene i Stavanger er trenden motsatt. Det ble bestilt

morsmålslærer/tospråklig lærer til 110 færre elever sammenlignet med 2014 og innebærer en

reduksjon på ca. 13 %. Innen norskopplæring for voksne ble antallet betalings-/oppdragsdeltakere

redusert fra 2103 i 2014 til 1738 i år 2015. Dette er en nedgang på ca. 17 %. Deltakere som får

norskopplæring som del av introprogrammet har økt. Dette gjelder deltakere både fra Stavanger

og omliggende kommuner.

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 5,4 mill. av en budsjettramme på kr 117,8 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 104,5. Av dette utgjør merutgifter til introduksjonsstønaden kr 0,5

mill., som skyldes en økning i antall deltakere, samt noen forlengelser ved behov ut over normert

tid på introduksjonsprogrammet.

Hovedårsaken til merforbruket skyldes lavere inntekter enn forutsatt i budsjettet. Inntektssvikten

skyldes nedgang i antall personer som utløser persontilskudd (per capita) og betalingsdeltakere i

norskopplæringen. Persontilskuddet ble tidligere utbetalt for personer registrert i Nasjonalt

introduksjonsregister (NIR) de fem første årene vedkommende var bosatt, til nå å bli utbetalt de tre

første årene. Som følge av dette har antallet personer som utløser persontilskudd (per capita) til

kommunen gått ned, samtidig som antall deltakere i introduksjonsprogrammet har holdt seg

stabilt.

I løpet av 2014 og 2015 har Johannes læringssenter gjennomført en betydelig omstilling for å

tilpasse utgiftene til reduserte inntekter. Blant tiltakene som er gjennomført er nedbemanning og

omlegging til større grupper i undervisning og andre aktiviteter.

En ny versjon av NIR (nasjonalt introduksjonsregister) ble innført i 2015, der all utbetaling av per

capita (persontilskudd) utbetales automatisk. Det var problemer med denne funksjonen i registeret,

og det førte til store forsinkelser i utbetalingene av tilskuddet. Økonomistyringen i 2015 ble mer

krevende som følge av dette.

PPT har i 2015 hatt et utfordrende arbeid med å tilpasse virksomheten til reduserte økonomiske

rammer, som samlet oppsummerer seg til 1,55 mill. Det har vært nødvendig å redusere

stillingsvolumet, samtidig som PP-tjenesten har fått utvidete oppgaver på flere felt.

Det er innført strengere krav til saksbehandlingstid og innhold i sakkyndige vurderinger på

barnehageområdet. PPT har samarbeidet tett med ressurssenteret og barnehagesjefen for å møte

de nye kravene.

Arbeidet med utredning av voksne med rett til grunnskoleopplæring har blitt prioritert som en

oppfølging av fylkesmannens tilsyn på voksenopplæringsområdet i 2014. Antall voksne henvist til

PPT for utredning økte fra 77 til 174 i 2015.
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I 2014 innførte PPT nye rutiner for saksgang ved bekymring for en elevs faglige og sosiale

utvikling. Målet var å sikre at skolene ber om veiledning før en elev utvikler mer alvorlige vansker

og å forebygge senere behov for mer omfattende sakkyndig utredning. Omleggingen ser nå ut til

å gi resultater: Antallet elever henvist for sakkyndig vurdering gikk ned i 2015, mens flere saker ble

henvist for veiledning.

Mange skoler melder at de mangler spesialpedagogisk kompetanse. Skolene ønsker veiledning for

å kunne forstå og velge riktige tiltak for elever med faglige og sosiale utfordringer. For å møte

dette behovet har PPT satt i gang ulike kursrekker. Det har vært stor pågang til kursene, og

tilbakemeldingene har vært gode.

Antallet henviste elever med flerspråklig bakgrunn har økt. PPT har opprettet et eget team for

flerkulturelle saker. Antall barn og unge som henvises for språk- og uttalevansker har økt, særlig er

økningen stor for barn og unge med annet morsmål enn norsk.

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 0,2 mill. av en budsjettramme på kr 40,7 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 100,4. Samlet var innsparingskravet på kr 1,55 mill. PPT har

gjennomført effektiviseringstiltak ved å redusere stillingsvolumet.

I alt har 1 460 gravide fått tilbud om svangerskapskontroll hos jordmor. Dette utgjør 83 % av

antall fødte og er en økning fra året før. Fortsatt er det gravide som ikke får tilbud fra

jordmortjenesten på grunn av manglende kapasitet. 1 2015 utgjorde det 20 gravide. I henhold til

nye faglige retningslinjer for barselomsorg var det planlagt et prøveprosjekt med hjembesøk av

jordmor dagen etter utreise fra barselavdelingen. Dette er ikke gjennomført da forutsetningen for

prosjektet var styrking med statlige midler.

Det er registrert 1763 nyfødte som er på nivå med 2014. Dekningsgrad for hjembesøk av

helsesøster er 80 %. Det er en økning fra tidligere år selv om målet på 85 % ikke nås. Ved

sykefravær, vakanser i stillingene og i sommermånedene er det utfordrende å tilby hjembesøk til

alle. Tilbudet om «barsel» konsultasjoner uten timeavtale blir brukt av stadig flere. Det er

gjennomført 154 barselgrupper med 1395 deltakere. Standard helsestasjonstilbudet omfatter som

tidligere år 11 av til sammen 14 anbefalte konsultasjoner.

I 2015 ble tilbudet til gravide med rusrelaterte problemer forsterket med en 50 % stilling som

følger opp foreldre med veiledning i hjemmet. 15 familier har tatt i mot tilbudet og hver familie

har fått 5-7 samtaler. Ved senere behov tar disse familiene raskt ny kontakt. Tiltaket er organisert

under familiesenteret og finansieres av statlige midler.

I 2015 ble psykologtjenesten inkludert som en del av Familiesenteret. Dette ble gjort for å sikre et

helhetlig tilbud og best mulig utnyttelse av ressursene. Tilbudet skal fortsatt være lavterskel uten

henvisning. Samlet har de mottatt og gitt tilbud til 815 barn, noe som er en økning på 116 fra
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De utrolige årene, 1 kurs med 11 deltakere og 15 samlinger,

Senk stresset i familien: 1 kurs med 9 deltakere og 8 samlinger,

ICDP foreldreveiledning til familier fra andre kulturer: 2 kurs med 18 deltakere og 12 samlinger per

kurs.

Barn som pårørende tilbys i samarbeid med barneverntjenesten og det er gjennomført 2 kurs med

til sammen 13 deltakere og 9 samlinger per kurs.

Sorggruppe for barn gjennomført 1 gruppe med 8 deltakere.

Nettverksgruppe for foreldre med for tidlig fødte barn 1 gruppe med 6 par

Fødselsforberedende kurs til kvinner som ikke snakker norsk, 12 grupper med tilsammen 187

deltakere og 3 samlinger per kurs.

Barselgrupper for kvinner som ikke snakker norsk, 8 grupper med til sammen 122 deltakere og 5

samlinger per gruppe.

Fortsatt foreldre tilbys i samarbeid med Familievernkontoret. I 2015 er det gjennomført 1 kurs med

8 deltakere.

Kosthold og ernæring

Skolehelsetjenesten

Økonomi
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2014. I tillegg til enkeltkonsultasjoner tilbyr de ulike foreldrekurs, veiledning av

helsesøstre/jordmødre og avklaringssamtaler ved den enkelte helsestasjon.

Gruppetilbud som er gjennomført:

Arbeidet med kvalitetssikring og metodeutvikling av kostholdsveiledningen er gjennomført som

planlagt. Erfaringene med nettbrett og SOMAH-appen (Samtaler om Mat på Helsestasjonen) har

vært positive og videreutvikles. I tillegg har nettbrett vist seg som et nyttig hjelpemiddel også i

andre veiledningssituasjoner. Anskaffelsen og implementeringen av SOMAH-appen er finansiert av

Stavanger kommune sine innovasjonsmidler.

Tilstedeværelse av helsesøster på den enkelte skole har variert fra 1 til 4 dager i uken. Forskjellene

er størst i barneskolene. På skoler der helsesøster er tilstede en dag i uken er det kun tid til å

gjennomføre oppgaver som vaksinasjon, vekt og høydemåling og noen enkeltsamtaler med elever

og foreldre. Skoler som har fått økte helsesøster-ressurser tilbyr individuell oppfølging,

undervisning og gruppetilbud som for eksempel psykologisk førstehjelp, stressmestring, grupper

for barn med to adresser og jente/guttegrupper ved behov. Økt tilstedeværelse har avdekket et

stort behov for oppfølging av enkeltelever og familier.

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,6 mill. av en budsjettramme på kr 66 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 99,1. Årsaken til mindreforbruket er vakante stillinger.

111



Fritid i bydelene

Metropolis- ungdomskulturhus i sentrum

Helsestasjon for ungdom og Helsetjenesten for de videregående skoler

Det har vært arbeidet for at bydelshusene skal være attraktive og tilgjengelige møtesteder.

Det er blitt arrangert bydelsdager med ulike aktiviteter for barn og unge og rusfrie helgetilbud for

ungdommer i bydelene. Tverrfaglig samarbeid har vært prioritert.

Fritidsklubbene har presentert sine tilbud for elevene på ungdomsskolene. Rock Comp har hatt

samarbeid med skolene om tilrettelagt musikkundervisning. Fritidsklubbene har i flere bydeler

arrangert ferietilbud for ungdom i samarbeid med Uteseksjonen.

Bakgården, som har et økende antall brukere, har to kvelder i uka gitt fritidstilbud til ungdom med

psykiske vansker i nye lokaler på Kyviksmarka. I tillegg har Bakgården arrangert turer. Både

ungdommene og deres pårørende har evaluert tilbudet positivt.

Fiks Ferigge Ferie (FFF) har tilbudt barn i Stavanger kommune gode sommeropplevelser uavhengig

av familiebakgrunn og livssituasjon. FFF ga tilbud om ferieklubbuker gjennom hele sommeren samt

leiruker på Vier og sommerskole på Lundsvågen. 80 barn fikk friplass, hovedsakelig i ferieklubb.

Friplassene ble finansiert av statlige tilskuddsmidler mot barnefattigdom.

Metropolis hadde i 2015 over 300 små og store arrangementer i samarbeid med ungdom:

Ungdommens kulturmønstring, Musikkfest, Sommer i parken og Undergrunnfestivalen og faste

ukentlige aktiviteter som ulike spillklubber, turneringer, bruk av dansestudio og øvingslokaler,

musikkstudio og politiske møter.

Kafeen på Metropolis ble i 2014 rustet opp med ulike spilltilbud som biljard og airhockey. Dette

førte til en stor økning i drop-in besøk, men medførte også en del uheldig oppførsel og konflikter

med andre brukere av huset. Biljard og airhockey ble tatt bort på høsten 2015 og problemene

rundt dette forsvant fort.

Småjobbsentralen, som driver formidling av strøjobber for ungdommer i skolens sommerferie,

kunne ved hjelp av en pengegave utvide med en uke.

Prosjektet Kult – kulturaktiviteter i sentrum, finansiert av statlig fattigdomsmidler, gjennomførte

ulike aktiviteter, workshops og deltakelse på ulike kulturarenaer.

Etter at prosjektperioden for HÆ – Ung info informasjon og veiledning for ungdom i alderen 15-25

var over, ble tiltaket opprettholdt i redusert omfang innenfor gjeldende budsjettramme.

Konsultasjonene ved Helsestasjon for ungdom og Helsetjenesten for de videregående skolene økte

fra 5489 i 2014 til 5701 i 2015. Helseopplysning om ungdomshelse og andre helsespørsmål, og

tverrfaglig samarbeid i skolene med mestringsperspektivet som bærende prinsipp har vært en

viktig del av arbeidet i 2015.

Alle 10.-klassingene har vært på informasjonsmøte på Metropolis og fått informasjon om

Helsestasjon ungdom og andre tilbud på Nytorget 1. Helsestasjonen har gitt helseopplysning i

grupper hvor blant annet EMBO barneverninstitusjon for enslige mindreårige har deltatt
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Uteseksjonen

UNGBO

K46

systematisk.

Vakttelefonen har blitt bedre kjent. Antall henvendelser har økt fra 328 i 2014 til 536 i 2015. De

fleste som ringer er ungdommer som spør om seksuell helse. Også ungdom med spørsmål om

psykisk helse bruker vakttelefonen. Mange får timeavtale på helsestasjonen og en del blir henvist

til andre. De andre som har benyttet vakttelefonen er ulike hjelpeinstanser, ansatte på

videregående skoler som eksempelvis klassekontakt og rådgiver samt noen foreldre. Det er fortsatt

utfordringer knyttet til å ha et likeverdig tilbud til elevene i de videregående skolene.

Uteseksjonen har drevet oppsøkende arbeid på alle ungdomskolene og Johannes læringssenter i

Stavanger og gitt informasjon om tilbudet i alle ungdomsskoleklassene. I tillegg har Uteseksjonen

startet med oppsøkende arbeid ved Godalen og Bergeland videregående skole. Uteseksjonen har

også informert om tjenestetilbud og tatt opp temaer som rusbruk og nettvett på skolenes

foreldremøter. Uteseksjonen har i samarbeid med SLT-koordinator, PPT, skolehelsetjenesten og

FAU satt i gang prosjektet 4-10. Formålet er at alle foreldre fra 7. til 10. klasse skal få kort

informasjon om kommunens tjenestetilbud på foreldremøtene tidlig på året.

Uteseksjonen har gjennomført fem ulike prosjekter for å skape gode oppvekstmiljøer for ungdom,

med støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Prosjektene har hatt ekstra

oppmerksomhet på minoriteter og barn i familier med økonomiske utfordringer. Tre av

prosjektene har i samarbeid med fritidsklubbene og skolen bidratt i arbeidet med rekruttering.

Uteseksjonen har i løpet av 2015 videreutviklet det metodiske arbeidet med hasjavvenningstiltak.

Med bakgrunn i resultater etter å ha kartlagt rusmiljøer i sentrum etablerte Uteseksjonen og

miljøarbeider på Sølvberget et nytt møtested på Sølvberget for ungdommer som oppholdt seg i

disse miljøene.

Uteseksjonen har i 2015 drevet støtte- og veiledningsgruppe for minoritetsmødre med

tenåringssønner. Dette arbeidet videreføres i 2016.

For UNGBO har det vært et år med god flyt i gjennomstrømningen av saker med blant annet bedre

rutiner og prosedyrer for inn- og utskriving av ungdommer.

Inntak av enslige mindreårige flyktninger har vært prioritert. UNGBOs oppfølgingsmodell er godt

tilpasset de utfordringer denne gruppen har.

K46 har også i 2015 hatt jevn pågang av nye unge og pårørende.

I 2015 har K46 hatt en statlig finansiert prosjektstilling som har arbeidet med tidlig innsats overfor

16-åringer og veiledning om anabole steroider. Prosjektet har tilført ny kunnskap i arbeidet

omkring tidlig intervensjon på rusområdet. Det er opprettet kunnskapsnettverk i tilknytning til

anabole androgene steroider og etablert et samarbeid med både Oslo Universitetssykehus og

behandlingsinstitusjon i regionen om et felles oppfølgingsprosjekt. Samarbeidsrutinene mellom

K46 og Avdeling Unge Voksne ble revidert i 2015. K46 samarbeider med KORFOR (Regionalt
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Frivilligsentralene

Økonomi

Kvalitet
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kompetansesenter innen rusmiddelforskning) om rekruttering av informanter til

forskningsprosjekter og kunnskapsformidling til ansatte på K46 om aktuelle fagområder. I tillegg

deltok K46 som representant fra Stavanger kommune i pilotprosjekt ved Veksthuset Rogaland om

Behandlingsforberedende tiltak. Pilotprosjektet fortsetter i 2016.

Døgntilbudet i 2.etg har hatt godt belegg hele 2015. Døgntilbudet er blitt godt kjent blant

målgruppe og samarbeidspartnere. Døgntilbudet var også åpent sommeren 2015.

Sentralene har samarbeidet tett med bydelsutvalgene om oppgaver som ryddeaksjoner, TV-

aksjonen, bydelsavis m.m. Første driftsår på Byhaugkafén har gitt økt tilstrømming av nye frivillige.

Et vidt spekter av aktiviteter har blitt startet opp, deriblant søndagskafé som driftes av frivillige, lag

og organisasjoner.

Sentralene samarbeidet med enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner, næringsliv og andre

aktører i lokalmiljøet.

I samarbeid med fysioterapitjenesten og frivilligkoordinatoren i Stavanger kommune var 2015 et

godt år for samarbeidsprosjektet Sterk og stødig. Frivillige instruktører ledet hver uke

treningsgrupper i styrke og balanse (65+) i Storhaughallen, Hetlandshallen, Timoteiveien,

Vassøyståvå og Øyahuset.

Sentralene har vært involvert i innsamling av klær til flyktninger fra Syria, språkgrupper og

kontaktformidling mellom frivillige, organisasjoner, institusjoner og nye flyktninger.

Frivilligsentralene i Stavanger har deltatt sammen med andre frivilligsentraler i Rogaland om å

utdanne hundeekvipasjer for besøk på syke- og aldershjem.

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 3,3 mill. av en budsjettramme på kr 70,3 mill.

Dette tilsvarer en forbruksprosent på 95,3. Kr 1,7 mill. av mindreforbruket skyldes at UNGBO har

merinntekter. UNGBO har tatt inn flere ungdommer enn forutsatt i 2015 samtidig som de har

effektivisert driften ved ikke å øke bemanningen tilsvarende. Barnevernet betaler til UNGBO for

hver plass som tas i bruk og dette har da gitt merinntekter. Det resterende mindreforbruket skyldes

generell forsiktighet.

Barneverntjenesten har hatt stort oppmerksomhet på å overholde lovkrav i 2015. For hele 2015

utgjør fristbrudd på undersøkelser 1,7 % av til sammen 806 undersøkelser. Videre har arbeidet

med dekningsgrad, kvalitet på tiltaksplaner og evaluering av hjelpetiltak vært prioritert.

På grunn av at Bufetat har strammet inn på tilskuddsordninger har barnevernet benyttet egne

øremerkede stillinger til å gi nødvendig veiledning til fosterhjem. Situasjonen er nå tilfredsstillende.
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Organisasjon

Økonomi
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Høsten 2015 iverksatte rådmannen et omfattende internt prosjekt for å identifisere

kostnadsdrivere for fosterhjemsutgifter og tilpasse fosterhjemsgodtgjøringene til et økonomisk

forsvarlig nivå. På tross av innstramming i refusjonsinntekter fra Bufetat har prosjektet lyktes ved å

få kontroll på utgiftene. Rådmannen antar at klientutgiftene vil balansere mot vedtatt budsjett i

2016.

Barneverntjenesten videreførte deltakelsen i Mitt Liv-prosjektet. Prosjektet har bidratt til at det nå

blir laget nasjonale anbefalinger om god faglig praksis i samarbeid med barn og unge. Det er

igangsatt et eget delprosjekt som ved hjelp av statlige prosjektmidler skal bidra til å utvikle

metoder for systematisk tilbakemelding fra barn og unge i barnevernstiltak. Ordningen med bruk

av erfaringskonsulenter er videreført i 2015. Dette gjelder både unge voksne med

barnevernserfaring og foreldre. Ordningen administreres nå av Stavanger barnevern. Kommunene

på Nord-Jæren samarbeider med Familievernkontoret om oppfølgingstilbudet til foreldre som er

blitt fratatt sine barn.

De organisatoriske grep som er gjort i mottaksavdelingen er evaluert som meget vellykkede og

videreføres permanent.

Sykefraværet i barneverntjenesten har stabilisert seg rundt 7 %. Fraværet er lite arbeidsrelatert.

Turnover har gått ned i 2015, dette antas delvis å henge sammen med et stramt arbeidsmarked.

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 10 mill. av en budsjettramme på kr 204,3 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 104,9. Kr 1,3 mill. av merforbruket er knyttet til administrasjonen i

barnevernet og kr 8,7 mill. er merforbruk på klientutgifter. Merforbruket på administrasjonen

skriver seg tilbake til 2014 da det var en ekstraordinær situasjon på mottaksavdelingen med

fristoverskridelser. På grunn av ytterligere innsparingskrav i 2015 har det ikke vært mulig å

redusere aktiviteten så raskt som forutsatt og merforbruket fra 2014 vil således bli tilbakebetalt

over 2 år.

Det har vært arbeidet målrettet og systematisk gjennom hele 2015 for å oppnå stabilitet og om

mulig reduksjon i klientutgiftene. Dette arbeidet har gitt resultater, da prognosene for merforbruk i

begynnelsen av året var beregnet til kr 12 – 14 mill. og årsresultatet nå viser et avvik på kr 8,7 mill.

Kostnadsveksten skyldes blant annet endringer i de statlige refusjonsordningene, økte priser på

kommunale egenandeler og noe volumvekst. I de statlige refusjonsordningene refunderes ikke

lenger kostnader tilknyttet forsterkningstiltak vedrørende barn som har rettigheter etter annet

lovverk. Antall fosterhjemsplasseringer er relativt stabilt, mens kjøp av institusjonsplasser viser en

reduksjon sammenlignet med 2014. Antall ettervernsplasser hos Ungbo har økt siste del av 2015.
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Bosetting

Utviklingstiltak

Tilsyn og kontroll

Økonomi

Etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) skulle kommunen bosette 20

enslige mindreårige i 2015. Ved utgangen av 2015 var alle 20 bosatt i EMbo.

På grunn av økt behov for antall plasser og for et mer differensiert botilbud til bosetting av enslige

mindreårige flyktninger ble det i 2015 iverksatt ulike omstillingstiltak i EMbo. Etter omleggingen

består EMbo nå av barneverninstitusjonen med 5 avdelinger, 1 bofellesskap og 3 bokollektiv.

Den ene av totalt seks avdelinger i barneverninstitusjonen EMbo ble omgjort til et bofellesskap,

med plass til 4 ungdommer. Antall plasser i bokollektivet ble utvidet fra 2 til 6 plasser. EMbo har i

dag plass til å bosette 16 ungdommer, fordelt på 3 boliger, i bokollektiv.

Oppfølgingsteamet med 4 miljøarbeidere/terapeuter ble etablert i 2015. Teamet følger opp

ungdommene som bor i bokollektivene. EMbo har de siste årene hatt stort faglig oppmerksomhet

på å gi god omsorg og støtte til ungdommene som flytter fra barneverninstitusjonen til botiltak

med oppfølging av oppfølgingsteamet.

EMbo Stavanger og Flyktningseksjonen ble høsten 2015 samlokalisert i Kvitsøygaten 3, hvor også

Johannes læringssenter har lokaler. Dette har bidratt til å samle fagkompetansen på flyktninger,

mottak og integrering på samme sted.

EMbo inngikk i 2015 et tett samarbeid med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og

selvmordsforebygging (RVTS Vest) om et kompetansehevingsprogram for traumebevisst omsorg

(TBO). Kompetansehevingsprogrammet strekker seg over 2 år og er obligatorisk for alle fast

ansatte i EMbo.

I 2015 gjennomførte Fylkesmannen to tilsyn, et anmeldt og et uanmeldt, i barneverninstitusjonen i

EMbo. I tillegg hadde Bufetat sin årlige revisjon. Ingen avvik eller grunnlag for bemerkninger ble

funnet.

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 4,5 mill. av en budsjettramme (brutto) på kr 53,3

mill. Dette gir en forbruksprosent på 108,4. Merforbruket skyldes at virksomheten ikke har klart å

tilpasse driften raskt nok til endringen i statlige refusjonsordningene, som trådte i kraft fra og med

01.04.2015, innsparingskravene vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2015 – 2018 og ytterligere

innsparingskrav i tertialrapporteringen per 30.4. 2015. Endringen i statlige refusjonsordninger

innebar blant annet at ingen utgifter til merkantile stillinger utenom fagsjef ble refundert, dette

utgjorde kr 1,7 mill.  I tillegg ble miljøarbeiderteamet opprettet og bemanningen ble dimensjonert

mot et gitt antall brukere. I en opptrappingsfase førte dette til at utgiftsnivået ble høyere enn

inntektssiden da denne følges av tidspunktet brukeren mottar tjenesten fra. I Handlings- og

økonomiplan 2015-2018 og tertialrapporteringen per 30.april 2015 ble det samlet vedtatt en

saldering på kr 0,7 mill. Dette innebærer, på grunn av finansieringsordningen, i realiteten en

omstilling på kr 3,5 mill. for denne virksomheten.
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Tilpasse tjenesteproduksjonen til de økonomiske rammene

Styrke koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Hverdagsrehabilitering

Brukere med alvorlige sammensatte lidelser
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Fra 2016 øker antall enslige mindreårige flyktninger fra 20 til 80 og tilpasninger til de økonomiske

rammene vil skje i form av effektivisering av driftsformen i de nye bofellesskapene.

I 2015 ble det for første gang utarbeidet et oppdragsbrev for helse- og sosialkontorene, med

konkrete mål og resultatindikatorer for de viktigste satsingsområdene. Helse- og sosialkontorene

har også benyttet nye styringsdata for å identifisere og utjevne forskjeller i tildelingspraksis.

Ny finansieringsmodell for sykehjemmene ble innført fra 2015. Hovedendringen kan kort beskrives

ved at abi-finansiering ble erstattet av mer ordinær rammefinansiering med en langtids- og en

korttidspris. I tillegg mottar sykehjemmene budsjettmidler i helt spesielle situasjoner dersom

beboeren har meget omfattende pleiebehov. Modellen har ført til vesentlig mindre administrativt

arbeid både for helse- og sosialkontorene og sykehjemmene.

For å imøtekomme den økte andelen utskrivningsklare pasienter fra helseforetaket etablerte

Stavanger kommune i 2015 en etterbehandlingsavdeling på Mosheim sykehjem. Avdelingen tar

imot pasienter fra SUS som ikke kan skrives direkte ut til hjemmet.

Helse- og sosialkontorene skal som koordinerende enhet tilby utredning og oppfølging, samordne

kommunale tjenester og samarbeide med andre interne og eksterne instanser for å sikre helhet og

sammenheng i tilbudet. Fra 01. november 2015 ble helse- og sosialkontorene mottaker av

henvendelser og søknader om fysioterapi og ergoterapi. Dette forenkler praksis for brukere og

samarbeidspartnere ved at det er «én dør inn» til slike tjenester. Endringen gir helse- og

sosialkontorene en mer helhetlig oversikt over behovet til brukerne. Målet er at brukere med

behov for rehabilitering eller hverdagsrehabilitering skal få tilbud tidligere i forløpet.

Målgruppen for hverdagsrehabilitering er nye brukere over 65 år som søker om tjenester for første

gang, samt brukere over 65 år som har lite hjelp og søker om økt støtte eller nye tjenester. I 2015

mottok om lag 460 brukere hverdagsrehabilitering. 71 prosent av brukerne som mottok

hverdagsrehabilitering var over 80 år.

I april 2015 ble hverdagsmestring implementert for brukere som mottar hjemmesykepleie. Målet

med hverdagsmestring er å identifisere og øke selvstendighet og mestring hos brukere med

rehabiliteringspotensial. Tiltakene som iverksettes er opplæring, trening eller bruk av hjelpemidler

for å klare seg selv lengst mulig i eget hjem. Helse- og sosialkontorene har sammen med

hjemmebaserte tjenester gått systematisk gjennom brukerne og iverksatt tiltak for de som kan

nyttiggjøre seg av dette. Vedtakstekst og tiltaksvalg har blitt endret, og det formidles at tjenester

vil bli gitt på en måte som støtter brukeren i å klare seg mest mulig selv.
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Fritt brukervalg på avlastningstjenester og Brukerstyrt Personlig Assistanse
(BPA)

Tjenester til personer med utviklingshemming

Sikre boliger og stabile bosituasjoner

Enkelte brukere med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller

ruslidelser utgjør en sikkerhetsrisiko for ansatte, andre brukere og befolkningen. For å gi forsvarlige

tjenester er det ofte nødvendig å gi døgnbemanning i enetiltak eller små enheter. Det har vært

arbeidet med å etablere kommunale tilbud for flere brukere i løpet av 2015. Kommunen har også

kjøpt heldøgns omsorgstjenester av privat leverandør til enkelte brukere.

Stavanger kommune innførte fritt brukervalg på avlastningstjenester i 2013. Det ble inngått avtale

med Aleris Ungplan for en periode på to år, med mulighet for forlengelse i 1+1 år. Avtaleperioden

er nå forlenget til 30.9.2016. Ved utgangen av 2015 hadde i underkant av 140 familier vedtak om

avlastning i bolig, 13 prosent av dem valgte den private leverandøren.

I løpet av 2015 ble det gjennomført konkurranse og lagt til rette for fritt brukervalg for brukerstyrt

personlig assistanse. Seks leverandører, fem private og en kommunal, vil fra 01. januar 2016,

kunne levere denne tjenesten.

I løpet av 2015 utarbeidet Stavanger kommune en 4-årig rullerende kompetansehevingsplan for

ansatte som gir tjenester til mennesker med utviklingshemming, inkludert en årlig plan for ansatte

som arbeider med brukere som motsetter seg hjelp. Også ansatte ved helse- og sosialkontorene

som arbeider med brukergruppen, har i løpet av året fått kurs, opplæring og veiledning.

Som en overgangsordning til ny, forenklet finansieringsmodell som det arbeides videre med, ble

det fra januar 2015 innført rammebudsjettering av bofellesskapene for utviklingshemmede.

Ordningen har ført til administrativ forenkling.

Boligmarkedet i Stavanger er endret i løpet av 2015. Det er langt flere boliger til leie, og leieprisene

er redusert. Dette har ført til at ventelistene til kommunale boliger er redusert med en samlet

nedgang for samtlige kategorier på om lag 31 prosent fra 2014 til 2015. Det er nedgang i

ventelistetall for de fleste søknadskategorier. For gruppen vanskeligstilte søkere til ordinær

kommunal bolig er antallet på venteliste redusert med 61 prosent fra 87 på venteliste i 2014 mot

34 i 2015.

Barnefamilier har vært prioritert til kommunal bolig. I løpet av året er antallet familier med barn på

venteliste til ordinær kommunal bolig vesentlig redusert, og ved utgangen av året tilnærmet lik

null.

Stavanger kommune har bygd mange bofellesskap de siste årene, men fortsatt står personer med

psykiske lidelser, utviklingshemning, rusproblematikk eller funksjonsnedsettelse på venteliste for å

få etablere seg i egen bolig. Austbø bofellesskap stod klart ved årsskiftet 2015/2016. Lassaveien

(tidligere kalt Lassahagen) bofellesskap har blitt ombygd til to bofellesskap, og de første seks

beboerne fikk tilbud om leilighet/hybel i desember 2015.

I forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2015 ble det vedtatt at prosjekt selveide boliger for

mennesker med utviklingshemming skal realiseres. Det skal legges til rette for 12 plasser i
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Kommunal bostøtte

Nye virkemidler innenfor rus og psykisk helse

Økonomi

Housing first

bofellesskap ved Solborg folkehøgskole. Kommunen skal bygge bofellesskapet og beboerne kan

kjøpe boenhetene. Målgruppen for dette prosjektet er unge i etableringsfasen.

Fra 1. januar 2015 er kommunal bostøtte en ordning som omfatter beboere i kommunale

bofellesskap og private omsorgsboliger med kommunal tildelingsrett, der husleien er høyere enn

gjengs leie.

For nye søkere gjaldt omleggingen fra og med januar 2015. For husstander som mottok

kommunal bostøtte i 2014, men som ikke kom inn under den nye ordningen, opphørte

utbetalingene fra og med juli 2015. Alle mottakere som falt ut av ordningen på grunn av

omleggingen fikk informasjon i forkant.

Første halvår 2015 var det i gjennomsnitt 310 mottakere av kommunal bostøtte per måned. Andre

halvår 2015 var det gjennomsnittlige antallet mottakere per måned redusert til 91.

Stavanger kommune startet i februar 2015 et toårig pilotprosjekt for bostedsløse personer med

alvorlige psykiske lidelser i kombinasjon med ruslidelser. Bo-oppfølgingsprosjektet bygger på

Housing First-modellen. Helse- og sosialkontorene i samarbeid med bo-oppfølgingsteamet ved

Hillevåg hjemmebaserte tjenester velger ut og følger opp brukerne i prosjektet. I løpet av 2015

flyttet brukere inn i syv leiligheter.

Housing first er et prosjekt som skal gi bostedsløse med alvorlig psykisk lidelse og rusproblemer en bolig som

første ledd i veien mot et bedre liv. Modellen bygger på prinsipper om at tilgang til bolig er en grunnleggende

menneskerett og at bruker skal ha reell medbestemmelse knyttet til valg av bolig og hvilken type oppfølging

han/hun skal få.

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 12,2 mill. av en budsjettramme på kr 685,7 mill.

Dette tilsvarer en forbruksprosent på 101,8.

Merforbruket er hovedsakelig knyttet til de tradisjonelle hjemmebaserte tjenester. Denne typen

tjeneste inneholder hjelp og pleie i hjemmet, personlig assistent og nattpleie. 2015 startet med en

sterkt stigende kostnadskurve med prognose på antatt merforbruk i størrelsesorden kr 23 mill.

Omfattende og systematisk omstillingsarbeid har vært gjennomført ved samtlige kontorer, og

merforbruket ble samlet redusert til kr 13,5 mill. Innføring av oppdragsbrev og nye styringsdata for

helse- og sosialkontorene har bidratt til større oppmerksomhet på brukernes egen mestringsevne,

revurderinger av behov og tjenester, vedtaksreduksjoner, samt utjevning av tildelingspraksis.

Satsningen på omstillingsprosjektet Leve HELE LIVET ble utvidet våren 2015 med hverdagsmestring

for brukere som mottar hjemmesykepleie. Innføring av hverdagsmestring har bidratt til en vridning

av tilbudet til økt oppmerksomhet på opplæring, trening og bruk av hjelpemidler. Effekten av

hverdagsmestring er en reduksjon i omfanget av hjemmebaserte tjenester.

Av de øvrige direkte brukerrettede tjenestene innenfor helse- og sosialkontorene viser resultatet på
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Plasser til øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Ny finansieringsmodell i sykehjem
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dagsenter eldre et mindreforbruk på kr 0,76 mill. Tjenesten bidrar til å utsette behov for

sykehjemsplass og redusere behovet for hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Det har vært en

stigende bruk av denne tjenesten siste halvdel av 2015. Avlastningstjenesten viser et

mindreforbruk på kr 1,7 mill. Tjenesten bofellesskap eldre har over tid hatt merforbruk i

størrelsesorden kr 4,6 mill. Det har vist seg å være utfordrende å få til en mer kostnadseffektiv drift

av de minste bofelleskapene. Periodevis blir også noen av beboerne svært pleietrengende i de

respektive bofellesskapene før de blir aktuelle for overføring til sykehjem. Tjenesten

hjemmeavlastning har mindreforbruk på kr 2,8 mill. Etterspørselen etter denne tjenesten har vært

lav.

Kjøp av tjenester til personer med omfattende hjelpebehov fra eksterne leverandører viser

tilnærmet økonomiske balanse. Administrasjonen ved helse og sosialkontorene overholdt

budsjettrammen med et samlet mindreforbruk på kr 0,5 mill.

Målrettet opptrening og tidlig innsats fra fysio- og ergoterapitjenesten har vært en prioritert

oppgave for å øke sirkulasjonen i korttidsplassene i sykehjem. Samtidig har det vært

oppmerksomhet på å få ned antallet langtidsvedtak som fattes av helse- og sosialkontorene for å

redusere ventelistene og sikre at flere korttidsplasser er tilgjengelige for hjemmeboende med

behov for opptrening og rehabilitering.

Fra midten av april ble første etasje på Mosheim sykehjem, med 20 ordinære korttidsplasser,

omgjort til plasser for utskrivingsklare pasienter fra sykehuset med liggetid på inntil 14 dager.

Dette ble gjort for å imøtekomme økningen i antall utskrivingsklare pasienter fra sykehuset i 2014

og første del av 2015. Avdelingen fikk samtidig økte ressurser til renhold, sykepleier og til lege.

Stavanger kommune har valgt å utvide antallet øyeblikkelig hjelp-plasser (ØHD) ved Stokka

sykehjem gradvis i takt med økningen i belegget. Målet er å ha et belegg på cirka 80 prosent. De

første månedene i 2015 viste både en økning i belegget og en økning i antallet pasienter som ble

avvist, fordi ØHD-plassene var fullt belagt. Fra april økte Stavanger kommune derfor antallet

øyeblikkelig hjelp-plasser på Stokka sykehjem fra fire til seks.

I 2015 har Stavanger kommune vært vertskommune for Sola og Randaberg kommuner som til

sammen har disponert tre ØHD-plasser. Fra oktober måned avtalte de tre kommunene fleksibel

bruk av alle ØHD-plassene etter «først til mølla»-prinsippet.

Fra januar 2015 ble det innført en ny og forenklet finansieringsmodell for alle sykehjemmene i

Stavanger, både kommunale og private. Hovedendringen kan kort beskrives ved at abi-finansiering

ble erstattet av mer ordinær rammefinansiering med en langtids- og en korttidspris. I tillegg mottar

sykehjemmene budsjettmidler i helt spesielle situasjoner dersom beboeren har meget omfattende
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Mellomlederopplæring

Omsorg 2025 revideres til Omsorg 2030

Økonomi

pleiebehov. Rådmannen har hatt stor oppmerksomhet på konsekvensene av den nye modellen.

Tidlige erfaringer fra modellen tyder på at finansieringsmodellen har medført forenkling og større

forutsigbarhet for planlegging av driften på sykehjemmene. Finansieringsmodellen vil bli evaluert

etter et fullt driftsår.

Rådmannen har hatt tett oppfølging av de kommunale sykehjemmene i 2015 for å bidra til at de

tilpasser seg de økonomiske rammene. Regnskap 2015 viser nå gode økonomiske resultater blant

kommunale alders- og sykehjem.

Høsten 2015 ble en tilpasset lederutvikling for lederne i de kommunale sykehjemmene satt i gang.

Programmet skal bidra til å gi ledelseskraft i omstilling og skal avsluttes og evalueres våren 2016.

Når Lervig sykehjem står ferdig, skal Vålandstunet og Mosheim sykehjem og St. Petri Aldershjem

avvikles. I løpet av 2015 ble det politisk avklart at Vålands-tomten skal detaljreguleres til

boligformål og selges etter gjennomført prosjektkonkurranse. Det er en forutsetning at kommunen

kan inngå en privatrettslig avtale som sikrer at dette blir seniorboliger med tilhørende

fellesfunksjoner. St. Petri aldershjem og Feierbadet skal detaljreguleres til boligformål, rives og

erstattes med et nytt bofellesskap for eldre. Det frittliggende bygget som i dag er kontorer for

Stavanger hjemmehjelp, skal opprettholdes som kontorbygg. Det er foreløpig uavklart hva

Mosheim-tomten skal brukes til, men sykehjemmet skal rives og tomten disponeres til formål

innenfor levekårsområdet. Alle tre områdene vil bli innarbeidet i Plan for omsorgsbygg 2030.

I løpet av høsten forberedte rådmannen en sak om lokalisering av en demenslandsby i Stavanger.

Det ble gjennomført en studietur til Oslo og Bærum kommune, for å se hvordan andre kommuner

legger til rette for demenslandsby. Nye aktuelle utbyggingsområder i Stavanger har blitt vurdert,

og eksisterende sykehjem som kan være aktuelle for ombygging er kartlagt. Saken ble lagt fram til

politisk behandling i januar 2016.

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 3,9 mill. av en budsjettramme på 845 mill.,

inkludert aktivitetsbaserte inntekter. Det tilsvarer en forbruksprosent på 99,5. Budsjettrammen

omfatter kommunale og private ideelle alders- og sykehjem, samt ett konkurranseutsatt sykehjem

som driftes av Aleris omsorg.

Samlet regnskapsresultat for de kommunale alders- og sykehjemmene viser et mindreforbruk på kr

1,1 mill. Av de kommunale alders- og sykehjemmene har 5 mindreforbruk tilsvarende kr 4,2 mill.

mens de resterende 6 har merforbruk på kr 3,1 mill. Til sammenligning var merforbruket i 2014 på

hele kr 19 mill.

Det ble allerede i 2014 iverksatt omfattende kostnadsreduserende tiltak i de kommunale alders- og

sykehjemmene som er videreført med full effekt i 2015. Dette fremkommer tydelig ved redusert

bruk av innleie av vikarer, redusert bruk av overtid samt nedbemanning. Sammenliknet med

regnskap 2014 er samlede lønnsutgifter som en følge av dette redusert med kr 12,3 mill.

Ny forenklet finansieringsmodell i sykehjem ble innført i januar 2015 og legger i større grad opp til
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Ny organisering av bofellesskapene

Forenklet finansieringsmodell for alle bofellesskap

Tjenestetilbud til personer med funksjonsnedsettelser
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faste budsjettrammer. En større budsjettmessig forutsigbarhet tilrettelegger for god

økonomistyring gjennom året og vurderes som en medvirkende årsak til det gode økonomiske

resultatet.

Resterende mindreforbruk på kr 2,8 mill. skyldes at de faktiske inntektene knyttet til egenbetaling

for langtidsopphold ved sykehjem ble høyere enn budsjettert i 2015. En oppjustering av

inntektsbudsjettet er innarbeidet i budsjett 2016.

Arbeidet med ny organisering av bofellesskapene for personer med henholdsvis

utviklingshemming, psykiske lidelser og rus- og psykiske lidelser (ROP) startet våren 2015. Formålet

er å sikre en effektiv ressursutnyttelse, tilstrekkelig oppmerksomhet fra ledelsen og helhetlig styring

og utvikling av bofellesskapene. Den nye organiseringen vil etter planen innføres fra september

2016.

Arbeidet med å utarbeide ny, forenklet finansieringsmodell for alle bofellesskap startet i april 2015.

Målet med ny modell er at den skal være tilnærmet lik for alle typer bofellesskap, gi større

økonomisk forutsigbarhet for bofellesskapene og at det skal brukes mindre tid til å administrere

finansieringsmodellen. Som en overgangsordning til ny finansieringsmodell ble det fra januar 2015

innført rammebudsjett av bofellesskapene for utviklingshemmede.

Rådmannen har i 2015 hatt tett oppfølging av bofellesskapene for utviklingshemmede for å

redusere merforbruket og oppnå budsjettbalanse. Omlegging til mer aktivitetsbaserte turnuser har

vært et viktig tiltak i denne forbindelse. Tiltakene videreføres i 2016.

Stavanger kommune har utarbeidet en 4-årig rullerende kompetansehevingsplan for ansatte som

gir tjenester til mennesker med utviklingshemming, inkludert årlig plan for ansatte som arbeider

med brukere som motsetter seg hjelp. Ansatte som arbeider med brukergruppen har i løpet av

2015 fått kurs, opplæring og veiledning i henhold til kompetansehevingsplanen. Det bydekkende

veiledningsteamet har hatt en sentral rolle i opplæringen.

På grunn av kommunens reduserte økonomiske handlingsrom ble oppstarten av de to første av

totalt tre bofellesskap for personer med psykiske lidelser ved Lassaveien (tidligere kalt Lassahagen)

utsatt. Innflyttingen skulle etter planen blitt iverksatt høsten 2015. Ombyggingen ble gjennomført

som planlagt. Innflyttingen i de to bofellesskapene (seks plasser pluss fire plasser) starter tidlig i

2016.

I løpet av februar 2015 ble et bo-oppfølgingsteam basert på Housing First-modellen etablert. Bo-

oppfølgingsteamet skal følge opp bostedsløse brukere med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse.

Teamet er bydekkende og organisert under Hillevåg hjemmebaserte tjenester. Dette er et toårig
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Hverdagsmestring

Innføring av arbeidstøy

Hundvåg og Storhaug inn i nye lokaler

Sykepleieklinikken

Økonomi

pilotprosjekt, og teamet skal følge opp brukere i ti boliger. De første brukerne flyttet inn i mai, og

det ble i løpet av 2015 bosatt brukere i syv leiligheter.

Våren 2015 ble hverdagsmestring innført i hjemmebaserte tjenester for brukere som mottar

hjemmesykepleie. Hverdagsmestring viderefører erfaringer fra hverdagsrehabilitering, og målet er å

identifisere og øke selvstendighet og mestring hos brukere med rehabiliteringspotensial. Det har

blitt jobbet med holdningsskapende arbeid i muntlig og skriftlig kommunikasjon. Ny felles brosjyre

for hjemmesykepleie er tatt i bruk, og vedtakstekster og tiltaksvalg har blitt endret.

I tråd med Arbeidstilsynets retningslinjer innførte alle virksomhetene i løpet av 2015

arbeidsuniformer og ordning for vask av arbeidstøy for ansatte i hjemmesykepleien. Nødvendige

ombygginger og tilpasninger av garderobeforhold ble foretatt.

Våren 2015 flyttet Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester inn i nye lokaler i Kvitsøygaten

19 på Storhaug.

Sykepleieklinikken ble etablert som et fast tjenestetilbud og organisert under Helsehuset Stavanger

01. mai 2015. Organisering og drift av sykepleieklinikken ble da flyttet fra Hillevåg hjemmebaserte

tjenester til Helsehuset. I løpet av høsten ble sykepleieklinikken utvidet fra ett til to

behandlingsrom, utvidelse av tjenestemenyen ble forberedt, og bemanningen ble trappet opp fra

ett til to årsverk for at klinikken fra årsskiftet 2015/2016 skal kunne gi et bredere tjenestetilbud til

flere brukere.

Regnskapsresultatet for Hjemmebaserte tjenester viser et merforbruk på kr 12,6 mill. av en samlet

budsjettramme på kr 773,6 mill., inkludert aktivitetsbaserte inntekter. Dette tilsvarer en

forbruksprosent på 101,6. Fire av seks virksomheter har merforbruk, i tillegg til Stavanger

hjemmehjelp. Stavanger hjemmehjelp omtales i eget avsnitt.

Det var store forskjeller både mellom virksomhetene og mellom de ulike tjenestene innad i

virksomhetene. Samlet sett fremkommer merforbruket på bofellesskap PUH (psykisk

utviklingshemmede) og tradisjonelle hjemmetjenester inkl. miljøtjeneste, mens de øvrige tjenestene

samlet sett gikk i balanse.

Merforbruket knyttet til bofellesskap PUH endte på kr 4,3 mill. Med en budsjettramme på kr 268

mill. tilsvarer dette et forbruk på 101,5 % av rammen. Rammen ble redusert med kr 10,5 mill. i

2015 som følge av effektiviseringskrav og en generell rammereduksjon. Finansieringsmodellen ble

endret fra å motta finansering knyttet opp til enkelttimer hos den enkelte beboer til en helhetlig

samlet finansiering av boligene. Denne endringen sammenholdt med redusert budsjettramme

krevde betydelige omstillinger og endringer i driften. Omstillingstiltakene, som i all hovedsak

omfatter endringer i grunnturnusen, ble iverksatt med økonomisk effekt fra høsten 2015.
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Merforbruket knyttet til tradisjonelle hjemmetjenester inkludert miljøtjenester endte på kr 7,5 mill.,

noe som tilsvarer et forbruk på 102,8 % av en samlet budsjettramme på kr 264,7 mill. Inkludert i

tallet er et merforbruk på kr 3,5 mill. som ble videreført fra 2014.

Hovedårsaken til et relativt stort merforbruk er knyttet til den innstramningen som er gjennomført

på helse- og sosialkontorene overfor vedtakene innenfor pleie i hjemmet. Sammenligner man med

siste halvår 2014, ble det levert 10 600 færre timer med hjemmesykepleie i samme periode i 2015,

en nedgang på rundt 6,5 %. Dette medførte umiddelbart til lavere inntekter for utfører. Særlig

gjør dette seg gjeldene når inntektsreduksjonen er så stor som den har vært siste halvår 2015.

Sammenlignet med januar-juni 2015, var inntektene i juli–desember i snitt kr 1,0 mill. lavere per

måned. Ser en kun på november og desember 2015, var inntekten kr 1,5 mill. lavere per måned

enn snittet var våren 2015. En slik rask omstillingstakt er ikke mulig å gjennomføre da dette krever

endringer i turnusordningene. Dette medfører igjen en periode med overtallighetsutfordringer og

følgelig budsjettavvik i en periode.

Stavanger kommune har fritt brukervalg innen tjenesten praktisk bistand (rengjøring), og har

avtale med én ekstern leverandør. Stavanger hjemmehjelp er den kommunale leverandøren, mens

Seniorstøtten er den eksterne. Andelen brukere som har valgt ekstern leverandør, ligger stabilt på

15 prosent. Kun et fåtall brukere valgte å bytte leverandør i løpet av 2015.

Antall brukere som mottar hjemmehjelp sank med drøyt 6 prosent i 2015. Samtidig økte antall

brukere med behov for omfattende tjenester, brukere med rus- og psykiske problemer og brukere

med demens. Flere brukere enn før har dermed behov for større vedtak og hyppigere hjelp til

praktisk bistand og rengjøring. Stavanger hjemmehjelp iverksatte flere opplæringstiltak for å øke

hjemmehjelpernes kompetanse innen rus, psykiatri og demens.

Virksomheten rettet i 2015 spesiell oppmerksomhet mot hverdagsmestring og det å hjelpe

brukerne i å være aktive deltakere i eget liv. Holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring av

ansatte om hvordan hverdagsmestring kan implementeres i arbeidet rundt hjemmehjelpsbrukerne

har vært en viktig del av dette arbeidet.

Stavanger hjemmehjelp hadde et gjennomsnittlig sykefravær på 13 prosent i 2015.

Bedriftshelsetjenesten gjennomførte i mai 2015 en helse- og arbeidsmiljøundersøkelse i

virksomheten. I tillegg til å se på sammenhengen mellom arbeid og sykdom, ble forhold i

arbeidsmiljøet kartlagt. Stavanger hjemmehjelp satte i gang tiltak i henhold til det som kom fram i

kartleggingen.
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Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 0,4 mill. av en samlet budsjettramme på kr 16,4

mill., inklusiv aktivitetsbaserte inntekter. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 102,4. Virksomheten

hadde med seg et merforbruk på kr 0,5 mill. fra 2014.

Dette viser at Stavanger hjemmehjelp har satt i gang tiltak som snur utviklingen og tiltakene vil gi

ytterligere effekt i 2016.

Helsehuset Stavanger ble etablert som egen virksomhet 01. januar 2015 og gikk dermed fra

prosjekt til drift. Helsehuset har i 2015 hatt stor pågang av brukere, samarbeidspartnere og andre

som er interessert i aktivitetene ved huset. Til sammen fikk nærmere 1200 innbyggere tilbud på

Helsehuset i 2015.

Blant innbyggerne som henvender seg til Helsehuset er 30 prosent menn. Dette var bakgrunnen

for prosjektet Menns helse, som ble gjennomført i 2015. Prosjektet identifiserte hindringer og

skisserte løsninger for å øke andelen menn som henvender seg til Helsehuset.

Sykepleieklinikken ble overført fra Hillevåg hjemmebaserte tjenester til Helsehuset. Kapasiteten

økte sent på året da tilbudet ble utvidet med et behandlingsrom og 60 prosent stillingsressurs.

Sykepleieklinikken hadde nesten 140 brukere i 2015, en dobling fra 2014.

2015 er Frisklivssentralens andre driftsår, og kapasiteten var fullt utnyttet ved utgangen av året. I

løpet av 2015 har cirka 360 nye innbyggere fått tilbud om individuell oppfølging og kurs for å

støtte endring av levevaner. En evaluering av prosjektet Livsstilskurs til minoritetskvinner viser en

signifikant vektreduksjon for deltakerne og dermed redusert risiko for diabetes. Nye tilbud i 2015

er praktisk opplæring i vaneendring, medisinsk yoga, temaundervisning Vite mer om, søvn/ mat og

følelser/ fysisk aktivitet og månedens tur hvor utgangspunktet er 52 hverdagsturer.

Frisklivssentralen startet prosjekt i samarbeid med Pårørendesenteret hvor hensikten er å øke

kapasiteten og kvaliteten på pårørendearbeidet innen levekårsområdet.

Frisklivssentralens alkoholveileder tilbyr samtaler til innbyggere som er bekymret for eget eller

pårørendes alkoholforbruk. I 2015 har alkoholveilederen hatt 180 samtaler, besøkt alle legekontor

i kommunen og arrangert to kurs, Alkoholvaner; litt for mye litt for ofte – den vanskelige samtalen,

der totalt 50 ansatte i kommunen deltok.

Klinisk ernæringsfysiolog bidrar på individ-, gruppe- og systemnivå for å fremme sunt kosthold og

gode matvarevalg. I 2015 har den kliniske ernæringsfysiologen initiert samarbeid med

innkjøpsavdelingen for å sikre at virksomheter med matservering har gode priser på matvarer som

inngår i et sunt kosthold.
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Psykologtilbud til ungdom i alderen 17 – 20 år ble etablert høsten 2014, og i løpet av det første

året med helårsdrift mottok i underkant av 100 ungdommer et tilbud.

Stavanger kommune har som mål at flest mulig innbyggere har et aktivt liv og klarer seg selv

lengst mulig. Leve HELE LIVET er kommunens strategi for nå dette målet og helsefremmende

aktiviteter i denne sammenheng er knyttet til Helsehuset. I tillegg til tilbud om forebyggende

hjemmebesøk til alle innbyggere uten kommunale tjenester det året de fyller 80, er det nytt i 2015

at innbyggerne i Stavanger blir invitert til bydelsvis informasjonsdag det året de fyller 75.

Velferdsteknologisatsingen gikk over i en driftsfase ved etablering av egen avdeling i Helsehuset og

tilsetting av avdelingsleder høsten 2015. Helsehuset ved avdeling for velferdsteknologi fikk i 2015 i

oppdrag fra Helsedirektoratet å være nasjonal pilot for utprøving av avstandsoppfølging av brukere

som har kronisk sykdom.

I samarbeid med Universitetet i Stavanger startet prosjekt Frisklivssentralen under lupen; en

vitenskapelig studie av motivasjon og endring av helseatferd innen kosthold og fysisk aktivitet.

Forskningsprosjektet løper over fire år og er kommunens første forskerstilling (Phd).

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1,5 mill. av en budsjettramme på kr 10,9 mill.

Dette tilsvarer en forbruksprosent på 86,1. Tjenesteproduksjonen ved Helsehusets avdelinger er i

stor grad basert på gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter. Helsehuset fikk etter søknad

tilsagn om ekstern finansiering til over 30 prosjekter også i 2015. Prosjektene er blant annet

innenfor områder som velferdsteknologi, rus og kosthold. Som en konsekvens av denne

driftsformene blir belastningen på de kommunale budsjettene lavere enn budsjettert.

Fysio- og ergoterapitjenesten ble i 2015 redusert med 6 årsverk. Reduksjonen var et resultat av

overføring av stillinger til avdeling for hverdagsrehabilitering og helse- og sosialkontor i forbindelse

med Leve HELE LIVET-satsingen, samt reduserte rammer. Som et resultat av dette har

virksomheten arbeidet med ansvars-, rolle- og oppgaveavklaring overfor helse- og sosialkontorene

og avdeling for hverdagsrehabilitering.

Alle søknader om fysio- og/eller ergoterapibehandling sendes nå direkte til helse- og sosialkontoret

for vurdering. Ordningen gjør at innbyggerne i Stavanger kommune har ”én dør inn” når de skal
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søke om tjenester og får en tverrfaglig vurdering tidlig i forløpet.

Overføring av oppgaven fra fysio- og ergoterapitjenesten til helse- og sosialkontorene ble høsten

2015 gjennomført med bruk av endringsagenter i virksomhetene. Endringsagentene bidro

gjennom hospitering og casegjennomgang til overføring av god praksis, og etablering av lik

praksis, på de fire helse- og sosialkontorene.

For å sikre et målrettet tilbud med høy kvalitet gjennom hele pasientforløpet er det innført felles

kartleggingsverktøy. Kartleggingsverktøyene brukes nå for pasienter på korttidsopphold i sykehjem

og hjemmeboende. Fysio- og ergoterapitjenesten har i tillegg hatt kurs og opplæring i verktøyene

for helse- og sosialkontorene.

Et pilotprosjekt mellom fysio- og ergoterapitjenesten og Hillevåg hjemmebaserte tjenester som

handler om å gjennomføre tverrfaglige vurderinger av felles brukere, startet opp mot slutten av

2015. Prosjektet har fått støtte fra Fylkesmannen.

Aktiv skole har i løpet av 2015 blitt implementert på seks barneskoler i Stavanger kommune.

Samarbeidet mellom Universitetet i Stavanger, fysio- og ergoterapitjenesten og de involverte

skolene har fungert godt, og effekten av prosjektet har vært positiv. Resultater fra prosjektet er

under publisering, men erfaringen er at barn som deltar i Aktiv skole, skårer gjennomsnittlig

høyere på nasjonale prøver enn barn som ikke har deltatt.

Prosjektet har i 2015 fått støtte fra Fylkesmannen og Regionalt forskningsfond Vestlandet (RFF

Vest).

Det er i 2015 startet opp fem treningsgrupper for seniorer som tar sikte på å forebygge

funksjonssvikt og fall hos eldre. Dette er grupper som ledes av frivillige instruktører som læres opp

og får oppfølging av fysioterapeut fra fysio- og ergoterapitjenesten. Gruppene baseres på en

nasjonal modell for fallforebyggende gruppetrening, og har fått navnet Sterk og stødig.

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,8 mill. av en budsjettramme på kr 58,1 mill.

Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,6. Seksjonen har tilpasset den økonomiske situasjonen fra

et betydelig merforbruk i 2014 til et mindreforbruk i 2015. Reduksjonen er gjennomført ved ikke å

erstatte ledige stillinger hverken ved avgang eller ved permisjoner. Seksjonen er har redusert med 6

årsverk i løpet av 2015. Fysio- og ergoterapitjenesten har effektivisert driften i 2015. Selv med

reduksjon i årsverk ser man en liten økning i antall brukere og antall konsultasjoner fra 2014 til

2015. Hovedårsaken til økningen antas å være økt bruk av gruppebehandling og kvalitetssikring av

arbeidsprosesser og dokumentasjon i journalsystemet Cosdoc. Ventelisten for å motta tjenester har

økt med 59 % fra utgangen av 2014 til utgangen av 2015, og 297 personer stod på vent for fysio-

og/eller ergoterapitjenester pr. 31.desember.2015.
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Tekniske hjemmetjenester har fra 2015 ledet en prosjektgruppe som planlegger overgangen fra

analoge til digitale trygghetsalarmer i Stavanger kommune. Velferdsteknologi og telemedisin

vektlegges, og det skal arbeides frem et løsningsforslag som er i stand til å håndtere alle disse

teknologiene. Prosjektet har fått kompetanse- og innovasjonsmidler fra Fylkesmannen, og skal

være ferdig i 2016.

Tekniske hjemmetjenester har vært deltaker i og vært observatør på flere velferdsteknologiske

prosjekter gjennom året. Det har gitt økt innsikt i og kunnskap om temaet. Prosjektene har blant

annet omfattet testing og utprøving av Trygghetspakke 1 (fallsensor, trekksnor og røykvarsler

direkte til brannvakten), testing av varsling og lyssti ved Trekanten bofellesskap, og mobil

trygghetsalarm med GPS.

Bemanningen ble i 2015 styrket midlertidig. Arbeidsmengden ble noe redusert i andre halvdel av

2015. Dette førte til at virksomheten igjen var i stand til å opprettholde normal responstid og

kvalitet på tjenesten.

Det har vært nødvendig for Stavanger kommune å få til en ordning som sikrer rask og effektiv

hjelpemiddelformidling til brukere som er utskrivningsklare fra Stavanger Universitetssjukehus. Det

har vært en utfordring å komme frem til en rutine som Stavanger kommune og Nav

Hjelpemiddelsentral i Rogaland kunne enes om, men i løpet av sommeren 2015 kom dette på

plass. Rutinen har bidratt til at brukerne ikke må vente på hjelpemidler, men kommer raskere hjem

fra sykehus og ulike typer sykehjemsopphold.

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 0,26 mill. av en budsjettramme på kr 1,2 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 127,1. Hovedårsaken til merforbruket er et større innkjøp av

trygghetsalarmer som følge av økt etterspørsel og utskifting av defekte alarmer.

LAR-Helse Stavanger overtok 1. juni 2015 ansvaret for utdeling av medisiner til LAR-brukere

(legemiddelassistert rehabilitering) i Stavanger kommune. Fra samme dato ble avdeling LARiS i

Rehabiliteringsseksjonen avviklet.

Alle som mottar legemiddelassistert rehabilitering i Stavanger kommune, skal ha en LAR-

koordinator, i tillegg til koordinator ved helse- og sosialkontoret. I forbindelse med avvikling av

128



Stasjonen

Boliger med oppfølgingstjenester

Tilskuddsfinansierte tiltak

Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall

LARiS vil det i løpet av våren 2016 bli en gjennomgang av organiseringen av LAR-

koordinatortjenesten.

Fra 1. september 2015 åpnet Rehabiliteringsseksjonen et nytt tilbud: Stasjonen. Her kombineres de

tjenestene som tidligere var knyttet til Helsestasjonen for rusmiddelmisbrukere sammen med et

«værested». Det serveres mat og tas opp aktuelle temaer ved «værestedet». Tilbudet har siden

oppstarten raskt blitt populært og brukerne gir gode tilbakemeldinger. Dette tilbudet er finansiert

via tilskuddsmidler.

Miljøtjenesten ved Rehabiliteringsseksjonen gir oppfølging til ca. 200 personer i kommunale

boliger spredt rundt i hele Stavanger. En sentral suksessfaktor i dette oppfølgingsarbeidet er å tilby

individuelt tilpasset boligoppfølging. Erfaringsmessig har mange av beboerne i målgruppen

erfaringer fra å bo i egen leilighet, men har av ulike årsaker hatt problemer med å mestre en

selvstendig bosituasjon. Enkelte beboere kan tidvis utvise svært normbrytende og krevende atferd.

Dette har medført utfordringer i enkelte nabolag. Stavanger kommune ønsker å legge til rette for

god sameksistens og trivsel for alle byens borgere, inkludert personer med rusproblemer. Det har

derfor i 2015 vært arbeidet spesielt med å bedre oppfølgingen i enkelte områder, og dette

arbeidet vil fortsette i 2016.

Prosjekt Miljøterapeut – rus har etter at det ble samlokalisert ved Rehabiliteringsseksjonen, fått en

økt innsøking av brukere som har behov for oppfølging i bolig. I 2015 har det vært venteliste for

denne tjenesten. Flere brukere har klart å beholde bolig og jobb, og tilbakemeldinger fra

brukergruppen viser at tiltaket er ønsket.

Prosjekt Bomiljøtiltak på Midjord startet 1. september 2015. Bomiljøtiltaket er etablert i Midjord-

husene som består av totalt 57 kommunale utleieboliger. En leilighet er tatt i bruk som

personalbase. Hensikten er at tilstedeværelse i området skal dempe konflikter, og bomiljøet for

beboere og nærområde skal bli bedre. Det er etablert samarbeid med lag og organisasjoner, og

det er inngått formelt samarbeid med Levekårsløftet på Storhaug. I desember ble det arrangert

«Jul på Midjord» i gårdsrommet til Midjord-husene. Over hundre beboere fra Midjord-husene og

nabolag deltok.

Prosjektet ved sysselsettingstiltaket LØA ble avsluttet i 2015. Det har i prosjektperioden vært jobbet

med å få på plass bedre system for helse, miljø og sikkerhet for brukerne og de ansatte. Antall

brukere av sysselsettingstiltaket har også økt, som følge av at tilbudet er gjort bedre kjent for blant

annet ansatte ved helse- og sosialkontorene som har kontakt med målgruppen. Per desember

2015 var det 14 sysselsatte og 5 hadde fått tilbud om LØA. Til sammen er det 20

sysselsettingshjemler.

Stavanger kommune har fått midler i forbindelse med den nasjonale overdosestrategien til å

kartlegge overdoser og overdosedødsfall. Dette arbeidet er blitt gjennomført i 2015. Ulike
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arbeidsgrupper har vært nedsatt, blant annet med representanter fra Helsestasjonen for

rusmiddelmisbrukere, som har kommet med innspill til en handlingsplan. Denne handlingsplanen

skal gjøres ferdig og behandles politisk i 2016. Fra 2015 meldes alle kjente overdosedødsfall til

direktørens kvalitetsutvalg, med sikte på gjennomgang, læring og forbedring av tjenestetilbudet til

personer som er i risiko for overdose.

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 0,148 mill. av en budsjettramme på kr 44,3 mill.

Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100 prosent, og et driftsnivå i henhold til økonomisk ramme.

Avlastningsboligene har en kapasitet på totalt 9 000 døgn per år og i tillegg 4 kriseplasser. Ved

utgangen av 2015 hadde om lag 120 familier vedtak om avlastning i bolig. I tillegg var to av

kriseplassene i bruk. Brukerne er i alderen 3 til 67 år. 55 prosent av brukerne i avlastningsboligene

har diagnosen psykisk utviklingshemmet.

Summert for 2015 hadde avlastningsboligene 990 ledige døgn. Dette tilsvarer 2,75 plasser. Den

ledige kapasiteten har sammenheng med at mange har fått plass i nye bofellesskap som er etablert

de senere årene. I tillegg har en del brukere valgt avlastning fra privat leverandør etter at fritt

brukervalg ble innført.

Tjenesten Avlastningsturer for fysisk funksjonshemmede (AVF) fikk redusert budsjett for 2015.

Antall turer ble derfor redusert fra seks helgeturer og en sommerferietur til tre helgeturer og

sommerferietur. Til sammen sju brukere deltok på ulike helgeturer og sommerturen.

Våren 2015 gjennomførte Stavanger kommune en pårørendeundersøkelse for tjenesten avlastning

i bolig. Svarprosenten i undersøkelsen ble 57 prosent, og hovedinntrykket er at de pårørende er

godt fornøyd med tilbudet. De kommunale avlastningsboligene fikk en skår på 81 av 100 poeng

som helhetlig vurdering.

I desember 2015 var nye Austbø bofellesskap ferdig bygget, og det ble markert med åpning ved

ordføreren. Austbø bofellesskap er bygget med tanke på personer med diagnoser innen

autismespekteret og for personer med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser.

Det gis i dag dagtilbud/aktivitetstilbud fra fem ulike steder i byen. Det var ved utgangen av 2015

ingen personer på venteliste for dagtilbud. 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.

Aktivitetshuset Hjalmar Johansens gate er et lavterskel aktivitetstilbud. For å øke antall besøkende

tok aktivitetshuset i bruk nye aktiviteter i 2015. Det ble månedlig sendt ut aktivitetsplaner til alle
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bofellesskap for personer med utviklingshemming, sammen med informasjon om aktivitetshuset.

En kunstgruppe for brukere med utviklingshemming har nå ukentlig kursdag i huset, mens andre

brukere er med på å lage lunsj som selges til de besøkende. En arbeidsgruppe fra et annet

dagsenter kommer fast en dag i uken og gjør forefallende arbeid som blant annet innebærer å

plukke søppel rundt blokka.

Veiledningsteamet har som oppdrag å veilede ansatte som arbeider med utviklingshemmede

brukere med utfordrende atferd. Teamet ble i 2015 brukt i utviklingen av en 4-årig rullerende

kompetanseplan for ansatte som arbeider med utviklingshemmede og ansatte som arbeider med

brukere som motsetter seg hjelp, og har blant annet kurset ansatte som jobber med disse

brukergruppene.

Veiledningsteamet har til sammen tre årsverk der to er forbeholdt veiledning i Dagsenter og

avlastning, og det tredje årsverket er bydekkende. I 2015 ble ressursen fordelt med omtrent like

mye tid brukt i andre virksomheter som i egen virksomhet.

I 2015 hadde Veiledningsteamet 32 brukersaker som gjaldt andre kommunale virksomheter og 38

brukersaker i egen virksomhet der de veiledet direkte ute i avdelingene. I flere av brukersakene er

det levert individuelt tilpassede kurs for ansatte i den enkelte avdeling.

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 0,6 mill. av en budsjettramme på kr 180,7 mill.,

inkludert aktivitetsbaserte inntekter. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,3.

Merforbruket er sammensatt av resultatet til de 16 avdelingene som virksomheten leverte tjenester

fra i 2015. Dagsenter og avlastningsseksjonen tilbyr et spekter av pleie- og omsorgstjenester til

ulike brukergrupper. Det er spesielt kostnader knyttet til boligene som tilbyr tjenester til brukere

med omfattende behov for pleie- og omsorg som er høye. Kostnader på disse enhetene er ofte

høye i startfasen men stabiliseres og etterhvert reduseres når brukerne har bodd i boligene en

stund.

Avlastningsboligene har tidligere år hatt høye merforbruk som delvis har vært tilknyttet tilpasning

til ny finansieringsmodell. I løpet av 2015 har boligene hatt grundig gjennomgang av turnusene

sine med sikte på optimalisering av driften.

I 2015 mottok i underkant av 3 400 personer økonomisk sosialhjelp. Brutto utbetaling av

økonomisk sosialhjelp økte med 11 prosent, mens antall mottakere har økt med 5 prosent

sammenlignet med 2014. Antall langtidsmottakere har økt med 10 prosent. Veksten i mottakere

og utbetalinger har sammenheng med utviklingen i arbeidsmarkedet i regionen; ved utgangen av

2015 var arbeidsledigheten i kommunen økt med 107 prosent sammenlignet med 2014.
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Helseavklaring for langtidsmottakere av sosialhjelp

Barn i vanskeligstilte familier

Innsats rettet mot unge under 25 år

Kvalifiseringsprogrammet

Økonomi

Samtidig har utviklingen i arbeidsmarkedet i vår region påvirket bolig- og leiemarkedet og ført til at

husleieprisene har gått ned. Tilgangen til ledige utleieboliger på det private markedet har økt.

Dette sammen med Nav-kontorenes prioritering av arbeid med bostedsløse, har redusert utgiftene

til midlertidige boliger med 24 prosent.

I 2015 har Nav-kontorene i et tett samarbeid med bruker og helsetjenesten arbeidet målrettet med

helseavklaring av langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt. Drøyt 120 brukere har fått

avklart sine rettigheter etter folketrygdloven. Dette er flere enn måltallet på 100. Av disse har 32

prosent fått innvilget uføretrygd, og 46 prosent fått innvilget arbeidsavklaringspenger. De

resterende brukerne har søknad om trygd under behandling.

Barn i familier som er i kontakt med Nav-kontorene har fått økt oppmerksomhet. Stavanger

kommune har mottatt statlige fattigdomsmidler til to årsverk fordelt på tre Nav-kontorer for å

følge opp barn som lever i familier med lav inntekt. Det er foretatt en kartlegging av hvordan

barneperspektivet i Nav-kontorene ivaretas for å måle effekten av iverksatte tiltak. Det er også

utarbeidet egne retningslinjer for hvordan arbeid med barn i Nav-kontorene skal ivaretas. Bruken

av aktivitetstilskudd til dekning av fritidsaktiviteter er økt med 26 prosent, og det er betalt ut kr 0,8

mill. til vel 170 familier, en økning på 20 prosent fra 2014.

Nye mottakere under 25 år har økt med 26 prosent. Økningen kommer på tross av ulike Nav-tiltak,

og har sammenheng med en stor økning i ungdomsledigheten det siste året.

Ungdom er en prioritert målgruppe i Nav-kontorene. Nye ungdommer som søker sosialhjelp følges

tett opp, og det stilles vilkår om deltakelse i tiltaket Jobbverksted i regi av

Arbeidstreningsseksjonen, eller andre relevante tiltak for å motta sosialhjelp.

Ved utgangen av 2015 var det i underkant av 220 deltakere i Kvalifiseringsprogrammet i

Stavanger. Gjennomsnittlig antall deltakere i løpet av året har vært 205, som er noe over måltallet

på 200. Det ble betalt ut kr 33 mill. i kvalifiseringsstønad (inkludert barnetillegg) i løpet av året til

om lag 330 deltakere, og dette er det høyeste antall deltakere siden innføringen

av Kvalifiseringsprogrammet i 2008.

I løpet av 2015 ble programmet planmessig avsluttet for 100 deltakere. Av disse gikk 36 prosent

videre til arbeid eller ordinært arbeid med lønnstilskudd. Medregnet personer med

arbeidsmarkedstiltak, skolegang og arbeidsavklaringspenger hadde 63 prosent av deltakerne i

kvalifiseringsprogrammet gått videre i aktivitet, en oppgang fra 59 prosent i 2014. Kun 10 prosent

av deltakerne var tilbake på sosialhjelp uten videre avklaring, mot 14 prosent året før.

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 19,1 mill. av en budsjettramme på kr 232,5 mill.

Dette utgjør en forbruksprosent på 108,2. Merforbruket skyldes i hovedsak ytelser til livsopphold,
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Individuell tilpasning av tiltakene

Samarbeid med Nav

Bedre utnyttelse av START og Jobbverksted
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som isolert sett hadde et merforbruk på kr 11,3 mill. Sammenlignet med 2014 har Stavanger

kommune hatt en økning i disse utbetalingene på kr 11,2 mill. Veksten i utbetalinger til økonomisk

sosialhjelp er forventet å vedvare inn i 2016 og vil kunne medføre et betydelig budsjettavvik.

Utgifter til lønn og drift av NAV kontorene hadde et merforbruk på kr 0,7 mill., årsaken til

merforbruket skyldes økt behov for saksbehandlerressurs som følge av stor pågang av klienter siste

tertial. Kvalifiseringsordningen hadde i 2015 det høyeste antallet deltakere noensinne, og tilbudet

har som følge av økningen et merforbruk på kr 4,4 mill.

Virksomhetsområdet NAV omfatter også kjøp av behandlingsplasser til personer med

rusproblemer, denne tjenesten viste et avvik på kr 2,7 mill.

Arbeidstreningsseksjonen har i 2015 gitt tilbud om arbeidstrening i gruppe til om lag 90 personer,

fordelt på fem grupper. I tillegg har nesten 60 personer mottatt oppfølging fra

Arbeidstreningsseksjon mens de har vært utplassert i tiltaksplasser i kommunale eller private

virksomheter. Kapasitetsutnyttelsen har vært god i alle arbeidsgruppene. Det er til sammen gitt

tilbud til nær 340 personer inkludert tiltakene START og Jobbverksted.

Arbeidstreningsseksjonen tilrettelegger for individuelt tilpasset arbeidstrening i tråd med den

enkeltes aktivitetsplan. Fra høsten 2015 ble norskundervisning som tilbys for minoritetsspråklige

deltakere lagt om, og er nå i stor grad arbeidsrettet og nivådelt. Undervisningen foregår både i

klasserom og ute på den enkeltes praksissted. Tilgangen på arbeidsoppdrag til gruppene har vært

meget god, noe som har gitt varierte arbeidsoppgaver og har bidratt til å avklare deltakere mot

ordinært arbeid.

Virksomheten fikk i 2015 refundert deler av oppfølgingsutgiftene fra Nav for personer som mottar

kvalifiseringsstønad eller statlige livsoppholdsytelser. Samarbeidet og samhandlingen med Nav-

kontorene fungerer bra, og avtalen som regulerer dette ble revidert i 2015.

START som er et oppstarts- og avklaringstiltak, benyttes for brukere i oppstarten av et

kvalifiseringsprogram og som et avklaringstiltak for sosialhjelpsmottakere. Ca. 70 personer har fått

dette tilbudet i 2015. Tiltaket benyttes fleksibelt, både når det gjelder oppholdstid og varighet, og

brukes for å avklare helse- og rusproblematikk, oppmøtekompetanse, avklaring av

norskferdigheter med mer.

Antall ungdommer som er blitt henvist til Jobbverksted er noe redusert de siste årene. Samtidig har

ungdommene i snitt vært lenger i tiltaket. I 2015 gikk ventetiden for deltakelse

på Jobbverksted ned. Antall ungdommer som har gått videre til arbeid, skole og andre tiltak er på

nivå med tallene for 2014, omtrent 120 personer. Tilbudet er bedre utnyttet og er utvidet for
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Praksisplasser for funksjonshemmede

Økonomi

Bosetting av flyktninger

Forberedelse til økt bosetting i 2016
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deltakere som ikke når målsettingen om jobb etter den første kursperioden på fire uker. Det viser

seg at noen trenger annen type oppfølging, og ungdommene får fortsette i tiltaket frem til de er i

gang med arbeid, skole eller andre arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidstreningsseksjonens 42 praksisplasser ble brukt av 44 personer. 13 av disse plassene utløser

statlig refusjon og bidrar til at virksomheten kan finansiere oppfølgingen av personer i

praksisplassordningen.

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,5 mill. av en budsjettramme på kr 10,7 mill.

Dette utgjør en forbruksprosent på 95,5 prosent. Mindreforbruket skyldes i hovedsak høyere

refusjonsinntekter fra NAV enn budsjettert nivå.

I henhold til formannskapets vedtak for perioden 2014-2016 skulle Stavanger kommune bosette

120 flyktninger i 2015, herav 20 enslige mindreårige (EM). I tillegg fattet bystyret i forbindelse med

tertialrapporten i september 2015 vedtak om at Stavanger er positive til å bosette 250 syriske

kvoteflyktninger i 2015 og 2016.

Ved utgangen av året var i alt 136 personer blitt bosatt, inklusiv 20 enslige mindreårige flyktninger.

Kun seks syriske kvoteflyktningene av vedtaket på 250 ble bosatt i 2015, ettersom statlige

myndigheter hadde få klarerte personer å fordele til aktuelle kommuner. Siden Flyktningseksjonen

hadde ledige boliger, valgte kommunen å bosette 10 personer fra norske mottak utover vedtatt

antall for 2015.

I alt var 36 av de bosatte i 2015 kvoteflyktninger som kom direkte til kommunen fra flyktningleire i

utlandet.

Flyktningseksjonen tildelte i alt 41 kommunale boliger til nyankomne flyktninger i løpet av 2015.

10 av boligene ble tildelt enslige mindreårige etter planlagt utflytting av barneverninstitusjonen for

enslige mindreårige.

Flere kommunale boliger har blitt frigjort ved fraflytting i 2015 enn det som har vært vanlig, og det

har dermed vært lettere å bosette planlagt antall flyktninger. Endringer i boligmarkedet, med

lettere tilgang til å leie og kjøpe bolig, kombinert med veiledning fra kommunens

boligkonsulenter, antas å være grunnen.

28 flyktninger ble bosatt ved at de selv skaffet privat bolig i Stavanger.

Flyktningseksjonen flyttet inn i nye lokaler i september 2015, samlokalisert med Johannes
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Introduksjonsprogram og samarbeid med Nav

Psykisk helse

Økonomi

Kapasitet og lokaler
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læringssenter.

På grunnlag av formannskapets vedtak i oktober 2015 om ressursbehov ved bosetting av 250

syriske kvoteflyktninger, startet Flyktningseksjonen forberedelser for å håndtere den store

aktivitetsøkningen. Arbeidet med ansettelsesprosess for å doble antall ansatte, samt å leie inn

ekstra kontorlokaler kom godt i gang før årsskiftet, for gradvis å få opp kapasiteten utover våren

2016.

Introduksjonsprogram for flyktninger drives i tett samarbeid mellom Johannes læringssenter, Nav

og Flyktningseksjonen. Seksjonen er ansvarlig for forvaltning, programveiledning og deler av

innholdet. 72 personer avsluttet programmet i 2015. Av disse gikk 40 prosent videre til arbeid eller

utdanning, med fordeling på henholdsvis 16 prosent til arbeid og 24 prosent til utdanning. I tillegg

gikk 14 prosent fra introduksjonsprogrammet videre til grunnskoleopplæring (gjerne påbegynt

som en del av introduksjonsprogrammet).

Samarbeidet med Nav ble gjennomført i henhold til samarbeidsavtalen mellom Nav Rogaland og

introduksjonsprogrammet i Stavanger kommune. Årlig evaluering og revidering av

samarbeidsavtalen ble forskjøvet til 2016.

Gjennomgang og dokumentasjon av oppgave- og ansvarfordeling mellom Johannes læringssenter

og Flyktningseksjonen i introduksjonsprogrammet ble fullført i 2015. Dette danner grunnlag for

videre arbeid med å optimalisere oppfølging og resultat for deltakerne.

Arbeidet med oppfølging av psykisk helsehjelp til flyktninger har vært prioritert i 2015. 

Flyktningseksjonen har etablert godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten i enkeltsaker, og

konsulterer psykiatrisk ekspertise for egen oppfølging av enkeltpersoner ved behov. De ansatte har

økt sin kunnskap om traumebevisst omsorg, for å møte flyktninger med traumeerfaring på best

mulig måte.

Regnskapsresultatet viser ikke vesentlige avvik i henhold til budsjettrammen.

Stavanger kommune driver Krisesenteret for egne innbyggere, og for innbyggere i 17 andre

kommuner i Sør-Rogaland. Krisesenteret hadde i 2015 en økning i antall beboere på 31 prosent

etter en nedgang i 2014. Etterspørselen etter tilbudet nærmer seg nivået fra tidligere år.

Krisesenteret ser en utvikling mot mer ressurskrevende saker og brukere, ettersom det særlig er

høysikkerhetssaker som har økt. Høysikkerhetssaker krever normalt lengre botid og oppfølging.

I slutten av 2015 overtok Krisesenteret nye lokaler og bedre tilpassede lokaler med botilbud for

135



Oppfølging av barn og unge

Sikkerhet for beboere og personale

Kompetanseutvikling for personalet

Økonomi               

Nasjonalt nødnett og nasjonalt legevaktnummer 116117
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menn.

Krisesenteret har gjennom 2015 oppdatert hele internkontrollsystemet til nye lokaler, gjennomført

ettårsbefaring og laget rutiner for vedlikehold.

Høsten 2015 mottok Krisesenteret tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for å starte

opp barnehagetilbud for barn som bor på senteret. Tilbudet ble gitt fire dager per uke og har vært

vellykket både med hensyn til barnas trivsel og for mødrenes tid til å gjennomføre møter, boligsøk

og lignende. Det er søkt om midler til videreføring av tilbudet i 2016.

Krisesenteret jobber kontinuerlig med å tilpasse kartleggingsverktøyet til å gjøre gode

sikkerhetsvurderinger. I løpet av 2015 har Krisesenteret ferdigstilt arbeidet med å lage systematiske

kartleggingsverktøy som kan benyttes ved ankomst, og mer inngående sikkerhetsvurderinger som

gjøres sammen med beboerens primærkontakt. Siden Krisesenteret har beboere med ulik grad av

beskyttelsesbehov, er det utviklet sikkerhetsprosedyrer i tråd med deres risikovurderinger.

Krisesenteret samarbeider tett med politi om risikovurderinger, særlig i høysikkerhetssaker.

Flere av de ansatte på Krisesenteret har nå videreutdanning innen vold og traumer. Krisesenteret

har i løpet av 2015 utarbeidet en omfattende kompetansehevingsplan som alle ansatte skal

fullføre. Planen tilsvarer 40 timers kursing innen fire tema: lovverk, sikkerhet og etikk, teoretisk

forankring, flerkulturell forståelse og rus/psykiatri.

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,3 mill. av en budsjettramme på kr 11,4 mill.

Dette utgjør en forbruksprosent på 97,1. Mindreforbruket skyldes i hovedsak ubrukte midler til

drift.

Stavanger legevakt er kommunens fremste øyeblikkelig hjelp- og beredskapsvirksomhet.

Legevakten skal sørge for nødvendig helsehjelp når hjelpen ikke kan vente til pasienten får time

hos fastlegen, og ikke er av en slik art at den skal gis på sykehus.

Stavanger legevakt er et interkommunalt samarbeid med Sola og Randaberg kommune. På

Stavanger legevakt finner man også tjenestene voldtektsmottak, kriseteam og psykiatrisk

sykepleier. Disse er i ulik grad interkommunale samarbeid mellom kommuner i Sør-Rogaland.

Stavanger legevakt tok i bruk nødnett i juni 2015. Dette er et digitalt samband for politi,

brannvesen, helsetjenesten og andre viktige samfunnsfunksjoner. Bruk av nødnett vil bidra til
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Helsetjenester til asylsøkere

Økonomi

styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

Installasjonen krevde ombygging ved legevakten, både til det tekniske utstyret og arbeidsstasjoner

for operatørene. Utstyr og installasjon ble finansiert av statlige midler, men opplæring av personell

og drift medførte økte kostnader.

I forbindelse med innføringen av nødnett overtok Stavanger kommune 1. september

legevaktsentralansvaret for ryfylkekommunene Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy og Hjelmeland.

Stavanger legevakt har i tillegg fullt legevaktansvar for kommunene Randaberg og Sola.

Nytt nasjonalt legevaktnummer 116117 ble også tatt i bruk 1. september 2015.

Stavanger legevakt har vært sentral i arbeidet med å tilby helsetjenester til asylsøkere. Legevakten

opprettet legekontorer på akuttinnkvarteringene, og tilbød både sykepleier- og legetjenester.

Arbeidet var krevende og medførte behov for økte ressurser.

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 0,8 mill. av en budsjettramme på kr 32,9 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 102,3. Merforbruket skyldes etableringen av nasjonalt nødnett.

Denne etableringen ble budsjettert med kr 0,8 mill. på investeringsbudsjettet i 2014. Prosjektet ble

forsinket til 2015 og følgelig ble utgiftene bokført i år.

Utgiftene som Stavanger legevakt har hatt i forbindelse med helsetjenester ved

akuttinnkvarteringene til asylsøkere er finansiert av statlig tildelt vertskommunetilskudd og

skjønnsmidler.
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Prioriterte oppgaver i planperioden

Bjergstedvisjonen
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Kommuneplan 2014-2029 for Stavanger ble vedtatt av bystyret i juni 2015. Regionale

samarbeidsoppgaver som Bypakke Nord-Jæren og Interkommunal kommunedelplan for Forus har

fått etablert sine organisasjoner, og innledende arbeid er gjennomført. Store

områdereguleringsplaner som legger til rette for flere tusen boliger, næringsarealer og lokalsentre

på Forus øst og Madla-Revheim, er utarbeidet og har vært utlagt til offentlig ettersyn og høring.

Planaktiviteten generelt har vært høy. På kulturområdet ble en viktig milepæl i Kulturarenaplanens

«produksjonsløft» passert ved åpningen av atelierhusets første byggetrinn i 2015 ved Tou.

Virkningen av redusert aktivitet i næringslivet ble merkbar i 2015. Befolkningsveksten i regionen

flater ut og avtar. Stavangers folkevekst er redusert fra toppåret 2010 på 1,8 % til 0,4 % i 2015,

mens veksten i storbyområdet er redusert fra 2,0 % i 2010 til 0,95 % i 2015. I denne situasjonen

stopper etterspørselen etter boliger og næringslokaler opp, og priser justeres ned. Mange

planlagte byggeprosjekter stilles i bero. Kommunen har registrert 20 % færre byggesaker i 2015

enn året før.

Samtidig er planleggingsaktiviteten på nivå med tidligere år. Ikke minst er det høy aktivitet

innenfor planleggingen av transportsystemene i byområdet, med vekt på tilrettelegging for

kollektivtrafikk, sykling og gange. En del oppmerksomhet er i 2015 viet prosessen med lokalisering

av nytt sykehus, hvor kommunen har vært en aktiv samarbeidspart med Helse Stavanger.

Stavanger er vertskommune for de store profesjonelle kulturinstitusjonene Stavanger

Symfoniorkester, Rogaland Teater og MUST – Museum Stavanger. Kommunen bidrar økonomisk til

driften av disse basert på fordelingsnøkler med stat og fylkeskommune.

Realisering av Bjergstedvisjonen, Tou-visjonen – Nye Tou, en attraktiv by for kunstnere, og

universitets- og studentbyen har vært prioriterte hovedinnsatsområder i det overordnede

styringsdokumentet Kulturbyen Stavanger 2010-2017 – kommunedelplan for kunst og kultur.

Videre er atelierhus, øvingsfellesskap for rytmisk musikk, prøvelokale for dansekunst, ny

mellomstor scene for musikk og fri scenekunst og nytt lokale til Norsk grafisk museum (MUST) de

fem prioriterte prosjektene i Kulturarenaplan 2013-2025.

Stavanger konserthus er nå fullt operativt med tre store saler; Valen, Zetlitz og Kuppelhallen.

Samarbeidsutvalgets talentutviklingsrapport er lagt fram, og presentert for kulturlivet i byen. Den

vil bl.a. bli fulgt opp i det kommende kulturplanarbeidet.
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Tou-visjonen – Nye Tou

Oppfølging av kulturarenaplanen – produksjonsløftet

Universitets- og studentbyen

���������������

Første del av atelierhuset, med 20 atelier, ble offisielt åpnet av ordfører 5. februar 2015. Arbeidet

med prosjektering av resten av atelierhuset ble påbegynt, og fortsetter i 2016. Norsk kulturråd

bevilget kr 3 mill. til prosjektet etter søknad fra Stavanger kommune.

Det er arbeidet videre med realisering av Nye Tou som er ett av fem prioriterte kulturbygg i

kulturarenaplanen.

Prøvelokale for dans er et av de andre prioriterte prosjektene, og vil etter planen bli realisert som

del av resten av atelierhuset.

MUST – Museum Stavanger arbeider for å realisere nytt bygg til Norsk grafisk museum, som er et

tredje prioritert kulturarenaprosjekt. Stavanger kommune har bidratt i arbeidet med avklaringer om

eiendoms- og reguleringsmessige forhold, og innhold.

Studenttrivsel er et av innsatsområdene Universitetsmeldingen. Kommunalstyret for kultur og idrett

bevilget et ekstraordinært tilskudd til et spleiselag for oppussing av storsalen på Folken i juni (sak

51/15).

Arbeidet med rullering av kommuneplan 2014-2029 ble sluttført i 2015. Bystyret kunne

egengodkjenne ny kommuneplan 15. juni 2015, etter at innsigelser fra statlige og regionale

myndigheter var løst lokalt.

Høringen av foreløpig forslag til ny Kommunedelplan for sentrum ble avsluttet i mars 2015. Det er

jobbet med å bearbeide høringsmerknader, videreutvikle og detaljere planforslaget og klargjøre for

ny høring av bearbeidet forslag. Det er også igangsatt et samarbeidsprosjekt mellom kommunen,

Stavanger sentrum og Urban Sjøfront som skal utvikle virkemidler for å styrke sentrum. Prosjektet

følges med interesse av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som også har gitt

økonomisk støtte til arbeidet.

Kommunen deltar aktivt i arbeidet med Interkommunal kommunedelplan for Forus. I 2015 er

prosjektorganisasjonen kommet på plass, og et planprogram er utarbeidet for oppgaven.

Kommunen har også engasjert seg i arbeidet med vurdering av alternative lokaliseringer for nytt

universitetssykehus. I samarbeid med Helse Stavanger ble det laget en egen vurdering av

konsekvenser for byutvikling av de to lokaliseringsalternativene i Stavanger. Denne ble spilt inn til

utredningsarbeidet, og ble også vektlagt ved kommunens høringsuttalelse til helseforetakets

konseptrapport.

Det er utarbeidet reviderte befolkningsframskrivinger for perioden 2015-2029. Etter vedtak i

formannskapet 10/12 (sak 265/15) ble det utarbeidet framskrivinger basert på tre fremtidige
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Områderegulering

Madla-Revheim (utlagt til offentlig ettersyn)

Dusavik 1 og 2 (planprogram fastsatt, planarbeid pågår)

Forus Øst (ferdig). Detaljregulering er startet.

Områderegulering for universitetsområdet plan 2510 (planprogram fastsatt, planarbeid pågår)

Nytorget – tinghus (utarbeider program for arkitektkonkurransen. KVU for nytt tinghus pågår)

Mariero (ikke startet, men planprinsipper langs fv. 44 er utarbeidet)

Oppdatering av planer
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scenarioer: negativ, middels og høy vekst.

Det er inngått samarbeid med nabokommunene Sandnes, Sola og Randaberg om

befolkningsframskrivinger som innebærer at nabokommunene kjøper kompetanse fra Stavanger til

sitt framskrivningsarbeid.

Avdelingen har bidratt i regionalt plan- og utredningsarbeid; Strategi for næringsareal og

Regionalplan for massehåndtering.

Planer for boligbygging både i utbyggingsområdene, byomformingsområdene og enkeltprosjekter i

den utbygde byen har blitt prioritert. Planer for å sikre offentlig og privat tjenesteyting,

tilgjengelighet til rekreasjonsområder, friområder og nærservice er også en del av å tilrettelegge for

økt boligutbygging. Det er arbeidet med å oppdatere eldre planer, og utarbeidet nye planer for

områder som trenger nye utviklingsrammer. Det er lagt vekt på å sikre kvalitet i uterom,

miljømessig og estetisk kvalitet i stadig tettere bebyggelse og omgivelser.

Det har blitt illustrert prinsipper og utarbeidet mulighetsstudier i tilknytning til planarbeid for blant

annet områdeprogram for Hillevåg. Det er gjort mulighetsstudier for Mariero, Paradis, Storhaug

Øst, nytt tinghus, Nytorget, Forus Øst, universitetsområdet og områdene langs Lagårdsveien.

Avdelingen har også arbeidet med utredninger av lokaliseringsalternativer for større private og

offentlige bygg.

Byplanavdelingen har medvirket i flere større plansaker innenfor Kultur og byutvikling;

kommunedelplan Stavanger sentrum, rullering av kommuneplanen, større veiprosjekt,

lokaliseringsutredninger og kollektivutredninger.

Arbeidet med områdereguleringer for nye utbyggingsområder og byomformingsområder har vært

prioritert, samt planer for utvikling av sentrum og studentboliger.

Eksempler på områdereguleringer:

Planarbeid med områderegulering går over flere år.
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Vestre Platå (pågår)

Misjonsmarka (pågår)

Nådlandsberget (ferdig)

Deler av Hinna (ferdig)

Bruvikveien (ferdig)

Solåsveien/Auglendsdalen (ferdig)

Private planer

Andre oppgaver
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Arbeidet med oppdatering av eldre planer er viktig for å gi forutsigbarhet i søknader om deling og

byggetillatelser. I tillegg er det behov for planer i uregulerte områder og byfornyelsesområder, og

vurdering av områder til vern. En rekke planer mangler utnyttelsesgrad og er av den grunn

ugyldige – flere av disse er blitt satt på årsplanen i løpet av året.

Eksempler på oppdateringsplaner:

Det er også jobbet videre med opprydding i saker som omhandler kirke/gravlunder.

Flere planer har vært til politisk førstegangs- eller sluttbehandling i 2015. Det gjelder blant annet

planer for bolig- og næringsbygg i Hillevåg, Storhaug Øst, Mariero, Kvernevik, Kalhammeren,

Paradis, Jåttåvågen og Forusområdet. I tillegg kommer det flere planer i sentrum for hotell, kontor,

bolig og forretning.

Kommunedelplanen for Hillevåg og Paradis forutsetter byomforming til bolig- og næringsformål,

med hovedvekt på næring. Pågående planer i området dreier i større grad mot bolig. Revidering av

rekkefølgekrav til kommunedelplan Hillevåg og Paradis ble innarbeidet i kommuneplanen.

Områdeprogrammet for Hillevåg har vært nyttig i dialogen med private utbyggere, blant annet for

å vurdere boligers krav til grønnstruktur, lekeplasser og trygge skoleveier, og for å oppnå ønskede

bokvaliteter i området.

Byplanavdelingen har vært involvert i en rekke arkitektkonkurranser både i offentlig og privat regi.

Tildeling av byggeskikkprisen for 2015 er gjennomført, men et påbegynt arbeid med å definere en

arkitekturpolitikk for Stavanger er foreløpig lagt i bero.

Det er i løpet av året tatt ut 35 startpakker (http://stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Bolig-

bygg-og-eiendom/Reguleringsplan/Startpakke-ved-private-planforslag/), dvs. grunnlag for private planer. 53

private og 27 offentlige planer har vært til behandling. Bystyret har ferdigbehandlet 32 planer.

Avdelingen har behandlet 135 delesaker og gitt uttalelse til 90 seksjoneringssaker.

Ved årsskiftet 2015/2016 er det mange private planer til behandling. Det er lagt stor vekt på å

overholde lovkrav for saksbehandlingstid. Kvalitetsstyringssystemet og startpakken er oppdatert

kontinuerlig gjennom året.
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Bypakke Nord- Jæren

Kollektivplanlegging

Sykkelplanlegging

Overordnet veinett i regionen
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Trafikktallene har hatt en utflating og nedgang på utvalgte veistrekninger. Dette kan skyldes den

økonomiske situasjonen i regionen det siste året.

Stortingsbehandlingen av Bypakke Nord-Jæren er forsinket og forventet behandling er høsten

2016.

For strekningen fra Sundekrossen til Kvernevik nord ble det i 2015 besluttet midtstilt kollektivfelt i

bussveitraseen. Pågående reguleringsplaner for bussveien og oppgradering av sykkeltilbudet langs

riksvei 509 er deretter satt på vent i påvente av avklaringer om det skal bygges sidestilt,-

parallellført- eller midtstilt kollektivfelt.

Planprogram for reguleringsplan for bussveien gjennom Jåttåvågen er utarbeidet og sendt på

høring.

Regionen har fått midler fra den statlige Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og

mindre bilbruk i byområdene for 2015. Midlene er blant annet brukt til å øke rutefrekvens,

informasjonstiltak og etablering av forkjørsregulerte kollektivtraseer i Stavanger.

Planen for sykkelstamveien fra Schancheholen til Sørmarka er klargjort for sluttbehandling.

Planprogrammet for reguleringsplan med konsekvensutredning for hovedtrase for sykkel mellom

Litle Stokkavatn og Tasta er klargjort for fastsetting.

Det er gjennomført et forprosjekt for reguleringsplan 2551 E39 Smiene–Harestad, hvor det

anbefales å lage reguleringsplan basert på et forbedret alternativ 5. Alternativet svarer på

kommunens vedtatte krav og føringer, bl.a. om kulvertløsningen forbi Tasta skole.

Det var totalt 2 088 byggesaker i 2015. Dette er omtrent 20 % mindre enn fjoråret. Variasjonen i

antall saker, og dermed svingninger i inntektene, viser avdelingens sårbarhet for både

markedssituasjonen og endring av lovverket. Samtidig er det hyppige endringer av lover og

forskrifter, slik at det er nødvendig med kontinuerlig oppgradering av kompetanse og deltakelse i

lokale og nasjonale fagnettverk.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har vært 26 dager. Der saksbehandlingstid ikke er spesifikt

angitt i loven er målet en behandlingstid på 4 uker.

Prosjekt ikke-godkjente leiligheter er avsluttet. Det er levert en egen prosjektrapport, behandlet av

kommunalstyret for byutvikling på møte 01.oktober.2015, sak 280/15.
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lav saksbehandlingstid på lovpålagte oppgaver. I 2015 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid på

oppmålingssaker 35 dager.

et best mulig fakturagrunnlaget for eiendomsskatt. I 2015 var det 12 klagesaker (på 41.000

utsendte regninger), hvorav ingen omhandlet feil i fakturagrunnlaget.

oppdatert kart og matrikkel til enhver tid. Alle nye bygninger ble kartlagt i 2015 og sammenlignet

med informasjonen som ligger registrert i matrikkelen. Arbeidet fortsetter inn i 2016.

Kart og analyse

Veinett

Gatenavnskilt med undertekst

Kartlegging/ajourhold

Økonomi
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Det er registrert 376 tilsyn. Dette er under målsetting på 20 %, men godt over statens anbefaling

om tilsyn i 10 % av sakene. Tilsynene har hatt spesiell oppmerksomhet på universell utforming,

energi og brann- og konstruksjonssikkerhet.

En uforutsett oppgave var arbeidet med mottak av flyktninger høsten 2015.

Avdelingen har også i 2015 hatt stor oppmerksomhet på å sikre:

Geodataavdelingen har bidratt med plan- og utredningsgrunnlag til en rekke oppgaver i form av

forskjellige digitale temakart.

Geodataavdelingen har fått rettigheter til å jobbe direkte mot Norsk veg databank (NVDB) for å

holde en mest mulig oppdatert veigeometri. Dette er med på å sikre at både utrykningskjøretøy og

andre finner fram på en enkel måte.

Gatenavnutvalget har vedtatt at alle gatenavn som er oppkalt etter personer skal ha undertekster

som sier noe om hvem denne personen var. Kommunen startet arbeidet med å bytte ut

gatenavnskilt i sentrum. Planen var å bytte ut ca. 360 skilt over en 5-års periode. På grunn av

kommunens økonomi ble prosjektet stoppet før sommeren 2015. På dette tidspunktet var man

ferdig med å bytte ut skiltene i sentrum.

Det digitale grunnkartet ble ajourført for hele kommunen. Samtidig fikk kommunen også nye

fotografier som ble sydd sammen til et kart (ortofoto) som gjengir situasjonen på

fotograferingsdato. I tillegg leverte kommunen dataene mot betaling til Norge Digitalt slik at de

ble tilgjengelige for offentlige brukere over hele landet.

Regnskapsresultatet samlet for Kultur og byutvikling viser et merforbruk på kr 1,1 mill. av en

budsjettramme på 200,8 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,6. Kultur og

byutvikling fikk i handlings- og økonomiplan 2015-2018 en reduksjon i rammen på kr 2,7 mill.,
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herav kr 2,1 mill. på planavdelingene og kr 0,6 mill. på kulturavdelingen. For å redusere kostnader

har avdelingene utsatt prosjekter og stoppet ansettelse til ledige stillinger.

I kulturavdelingen viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 1,2 mill. av en budsjettramme

på kr 153,7 mill. Dette gir en forbruksprosent på 99,2 %. Mindreforbruket skyldes blant annet at

tilskuddspostene til produksjonsfellesskap og voksenopplæring ikke ble fullt ut disponert, samt at

to kulturstipend ikke er utbetalt som følge av få/ikke gode nok søknader.

Planavdelingene (Byplan, kommuneplan, transportplan), geodata, samt stab viser er mindreforbruk

kr 1,0 mill. av en budsjettramme på kr 46,7 mill. Dette gir en forbruksprosent på 97,8 prosent.

Mindreforbruket skyldes stram økonomisk prioritering, samt vakante stillinger.

Byggesak drives etter selvkostprinsipper. Regnskapsresultatet ved utgangen av 2015 viser et

merforbruk på kr 5,7 mill. Kr 2,3 mill. dekkes inn ved bruk av selvkostfondet som etter dette er

brukt opp. Gjenstående merforbruk på kr 3,4 mill. dekkes midlertidig i bykassen. Hovedårsaken til

merforbruket er en nedgang i antall byggesaker på 20 prosent som har gitt lavere inntekter enn

budsjettert.

145



7 Bymiljø og
utbygging

261 222 PASSERTE MØLLEBUKTA

BESØK IDRETTSHALLER OG ANLEGG

ANDEL GJENVUNNET
HUSHOLDNINGSAVFALL

VANNFORBRUK PER
INNBYGGER

7.1 Innledning

7.2 Utbygging og juridisk

7.3 Miljøenheten

7.4 Stavanger eiendom

7.5 Park og vei

7.6 Idrett

7.7 Vann og avløp

7.8 Renovasjon

7.9 Plan og anlegg

Årsrapport 2015
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Sentrale byggeprosjekter i 2015 var to nye svømmehaller, utendørsanlegget Gamlingen, skolebygg

på Eiganes og det nye store sykehjemmet i Lervig. Triangulum-prosjektet er fyrlys for nye måter å

utvikle samfunnet på og bygger Stavangers relasjoner ute i Europa. Samtidig bygges relasjoner til

Stavangers innbyggere gjennom kvalitet i den daglige drift og god dialog omkring tjenestene som

leveres.

Bymiljø og utbygging har gjennom året gjennomført flere store prosjekter, på bygg og uteområder

– over og under bakkenivå. Arbeid for å lede kommunen i en klimavennlig retning står sentralt.

Triangulum-prosjektet er i gang og bidrar til å gjøre Stavanger til et europeisk miljøfyrtårn og en

smartere by. Som en del av dette prosjekteres nå en løsning der avløpsvann blir energi for hele

rådhuskvartalet.

På Stavanger Forum-området ble uteområdet fullført, og det gjenstår kun mindre investeringer før

alle bygg er koblet til den nye energisentralen. I tillegg til et attraktivt messeområde er fasilitetene

på området, sammen med Vikinghallen, Turnhallen, Ynglingen og Lassa idrettspark, kommunens

viktigste knutepunkt for topp- og breddeidrett.

Svømmehallen på Hundvåg sto ferdig i 2015, mens tvillinghallen i Kvernevik skal åpnes i 2016. Nye

Eiganes skole skal tas i bruk i 2016, og arbeidet med prosjekter som Lervig sykehjem, Gamlingen

og Tasta skatepark pågår for fullt.

Brukerundersøkelser viser at renovasjonsabonnentene og vann- og avløpsabonnentene er godt

fornøyde med kommunens tjenester. Renovasjonstjenesten har tatt nye, viktige steg på vegne av

byen, med flere fullskala henteordninger for innbyggerne. Beslutninger om å realisere et

helautomatisk sorteringsanlegg vil bidra enda mer til å øke sortering og gjenvinning av avfall i

Stavanger. Arbeidet med å redusere vannlekkasjer er godt i gang og innkjøp av vann fra IVAR var i

2015 det laveste på 45 år.

Stavangers friområder kom på kartet i Friluftslivets år 2015, med flere arrangementer gjennom året

og stort engasjement rundt kåringen av byens beste friområde på Facebook. Stavanger kom på

andreplass i den nasjonale kåringen av årets friluftskommune.

Satsingen på sentral energistyring av kommunale bygg viser også god resultater.

Kontinuerlig dialog med innbyggerne er viktig og det legges til rette for dette i direkte møter ute

på anleggene, i gatene og friområdene samt på sosiale medier. Sommeren 2015 kom det inn over

tre hundre innspill til hvordan sentrum skal holdes rent for søppel. Tilbakemeldingene danner

grunnlaget for den videre strategien i dette arbeidet.

To nye kommunale foretak etableres våren 2016. Bymiljø og utbygging har hatt en aktiv rolle med

forberedelsene til å etablere Stavanger utbygging KF og Stavanger boligselskap KF.

I et år med økonomisk usikkerhet og omstilling har Bymiljø og utbygging utsatt vedlikehold av

bygg og uteområder for å bremse utgiftsveksten generelt i kommunen. Det kan på sikt påføre
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Friområdeprosjektet

Hovedutbyggingsområder

Byomformingsområder
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kommunen ytterligere vedlikeholdsutgifter.

I løpet av 2015 har arbeidet med å etablere et nytt kommunalt utbyggingsforetak krevd mye

kapasitet. Det nye kommunale utbyggingsforetaket skal overta oppgavene som er knyttet til

eiendom- og områdeutvikling, og sikre areal til kommunale og offentlige utbyggingsbehov. Dette

sammen med en rekke vakante stillinger i Utbygging (http://www.stavanger.kommune.no/no/Om-

kommunen/Administrasjon/Bymiljo-og-utbygging/Utbygging/) og Juridisk (http://www.stavanger.kommune.no/no/Om-

kommunen/Administrasjon/Bymiljo-og-utbygging/Juridisk-seksjon/) har medført en nødvendig nedprioritering av

andre oppgaver, blant annet rullering av utbyggingsplanen.

Kommunalutvalget ble i 2015 ny politisk styringsgruppe for arbeidet med å fullføre

Friområdeprosjektet. Utvalget har bekreftet rådmannens mandat til å etablere turveien i

Gauselstranden, med grunnlag i reguleringsplan 1811. Det er sluttført rettslig skjønnsprosess

knyttet til en eiendom og avtaleforhandlinger med andre på Boganeset. Det videre arbeidet med

turveistrekningen som mangler langs Gauselstranda har så langt ikke vært mulig å prioritere, på

grunn av endringer i organisasjonen og arbeidet med det kommunale utbyggingsforetaket.

Bystyrets vedtak om at grunneiere som har avgitt grunn til friområde i Stavanger etter 2007 kan

søke om å få vurdert grensejusteringer på ny, har blitt fulgt opp. Søknadsfristen gikk ut ved

årsskiftet.

I hovedutbyggingsområdet Madla-Revheim er områdeplanen avhengig av avklaringer til statlige

aktører: Statnett når det gjelder omlegging av høyspentlinjen gjennom området, og Statens

vegvesen ved utvidelse av Rv 509 og valg av løsning for kollektivfelt på strekningen. Det er

imidlertid etablert et godt samarbeid mellom kommunen og de største grunneierne i området, der

gjennomføringen av områdeplanen forutsetter at disse samarbeider om å få på plass overordnet

infrastruktur.

På Atlanteren forhandler kommunen med private utbyggere om ansvar for gjennomføring av

overordnet infrastruktur. På Nore Sunde og Jåtten Nord er det gjennomført forhandlinger om kjøp

og makebytte av grunn.

Det er arbeidet videre med overordnet infrastruktur i Urban Sjøfront. Dette gjelder blant annet

utfylling av ryfastmasser i Lervigsbukta som ferdigstilles i 2016, for å tilrettelegge for park,

tilrettelegging for ny brannstasjon og pumpestasjon, samt opparbeidelse av Rennesøygata mellom

Haugesundsgata og Ryfylkegata.

Det er også arbeidet med ny områdeplan for Forus Øst når det gjelder rekkefølgebestemmelser og

gjennomføringsmodeller, og med områdeprogram for Paradis og Hillevåg.
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Kommunale og offentlige utbyggingsbehov

Tilrettelegging for utbygging

Salg av eiendommer

Strategiske byutviklingsprosjekter

Grunnerverv

Nye skjenkeretningslinjer og kurs for bransjen

Det har blitt arbeidet med lokalisering og tomt for ny barneskole på Storhaug og rådmannen har

fått mandat til å kjøpe en tomt i Urban Sjøfront.

Videre har det blitt arbeidet med å sikre arealer i forbindelse med en tomt regulert til offentlige

formål (felt O2) i byomformingsområdet som utgjør nordre del av Jåttåvågen (Jåttåvågen 2).

Det har også blitt arbeidet med tilrettelegging av tomter for to nye brannstasjoner i henholdsvis

Lervigbukta og Schancheholen.

I tillegg er det arbeidet med tomt for nytt Tinghus i forbindelse med konseptvalgutredningen (KVU)

som Statsbygg har ansvar for. Alternativene i KVUen er Nytorget, Bekhuskaien, Stavanger stasjon

og Lagårdsveien sør for Skattens hus.

Det er særlig innenfor Jåttåvågen 2 det har foregått tilrettelegging for utbygging, blant annet med

utfylling av ryfastmasser i de to dokkene, opparbeidelse av underganger og rivning av IKM-bygget.

Det ble lagt til rette for salg av de kommunale eiendommene Hermetikkfagskolen og laboratoriet,

Norges bank og Utenriksterminalen. Salgsavtale for «Hermetikken» ble inngått i slutten av 2015.

De prosjektene som har hatt prioritet i 2015 er Stavanger Forum, Nytorget og sentrallagertomten

på Forus. I Stavanger Forum er kommunen i ferd med å fullføre uteomhusarealene, energisentralen

med det tilhørende fjernvarmenettet og nødvendige avtaler. I prosjekt Nytorget har og Byplan

arbeidet med en felles visjon for utvikling av Nytorget og utarbeidet grunnlag for en

arkitektkonkurranse, som avventer KVUen om lokaliseringen av det nye tinghus.

Kommunen har deltatt i Europan 13, verdens største arkitektkonkurranse, med sentrallagertomten

på Forus, for å se på utviklingsmuligheter for tomten. Dette har skjedd i samarbeid med det

interkommunale kommunedelplanarbeidet på Forus og Forus Næringspark.

Kommunen har gjennom året arbeidet med grunnerverv i forbindelse med utvidelse av vei,

etablering av gang- og sykkelveier og snuhammer for renovasjon. Dette gjelder blant annet

Gamleveien, Liveien, Krossbergveien og Forusskogen.

Skjenkeretningslinjene til kommunen skal revideres i 2016 og samtlige bevillinger skal fornyes.

Revisjonsarbeidet ble påbegynt i 2015, og det er nedsatt et politisk utvalg som skal foreslå nye

retningslinjer.

Det er i løpet av året behandlet nærmere 1000 søknader knyttet til serveringsbevillinger,

skjenkebevillinger, endringer i styrerforhold, ambulerende bevillinger, skjenkebevilling for en enkelt

anledning, utvidelser av eksisterende bevillinger og inndragningssaker.
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Klagesaker til formannskapet

Politianmeldelser

Innleie og kjøp av arealer til formålsbygg

Avtaler om leie og bruk av kommunens eiendommer

Økonomi

Klima- og miljøstatus i kommunen
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Det er behandlet 45 rapporter fra skjenkekontrollen og de har blitt fulgt opp med tildeling av

prikker, etter Skjenkekontrollens totalt 644 kontroller ved skjenkestedene. I tillegg har

Bevillingsseksjonen videreført arbeidet med å veilede bransjen og involverte etater, og har avholdt

11 kurs i Ansvarlig vertskap.

Juridisk har i 2015 forberedt 57 klager på politiske enkeltvedtak som skal behandles i

formannskapet. Dette gjelder klager på avkjørselsaker etter veiloven, søknad om startlån, tildeling

av barnehageopptak med mer.

Juridisk saksforbereder også politianmeldelser for rådmannen, og har levert inn 15 anmeldelser i

2015.

Juridisk bistår virksomhetene med innleie og kjøp av lokaler. I 2015 har Barneverninstitusjonen

EMbo, flyktningeseksjonen i kommunen, Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester og

Johannes læringssenter fått nye lokaler. I tillegg er en del avtaleforhold fornyet eller endret.

Juridisk har bistått ved kjøp av Bates tidligere kontorseksjon i Løkkeveien.

Juridisk inngår avtaler om utleie og forvaltning av kommunale arealer. Sentralt i 2015 har blant

annet vært å inngå avtaler med Statens vegvesen om midlertidig bruk og utfylling knyttet til

Ryfastutbyggingen.

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 3,9 mill. av en budsjettramme på kr 5,3 mill.

Dette tilsvarer en forbruksprosent på 26,8. Mindreforbruket skyldes i stor grad større netto

inntekter på prosjektet «Stavanger forum, ny energisentral» enn hva som var budsjettert.

Inntektene består blant annet av salg av islake til DnB Arena, samt varme/kjøling til ishallene og

Clarion Energy Hotel.

Miljøenheten (http://www.stavanger.kommune.no/no/Om-kommunen/Administrasjon/Bymiljo-og-utbygging/Miljo-og-

renovasjon/) utarbeider årlig en statusrapport med indikatorer på utviklingen i klima- og miljøarbeidet

i kommunen, i samsvar med målsettingene i den vedtatte klima- og miljøplanen

(http://www.stavanger.kommune.no/Documents/Natur%20og%20milj%C3%B8/Aktuelt/Klima-ogmiljoplan2010-

2025_190510_rev_zip.pdf). Bystyret fikk statusrapporten for 2014 lagt fram til behandling i juni 2015.

Høsten 2015 startet en statusgjennomgang av klima- og miljøplanen. En rapport
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Agenda 21

Bedre byluft

Forurenset sjøbunn

Økologisk mat

fra gjennomgangen vil bli lagt fram for bystyret medio 2016. Kontrollutvalget i Stavanger

kommune bestilte i juni 2015 en forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med å redusere

klimagassutslipp. Revisjonen konsentrerte seg om arealbruk, transport og stasjonær energi. I følge

revisjonsrapporten fra Rogaland Revisjon IKS er kommunen langt unna å nå målet om å redusere

utslippene med 20 prosent innen 2020.

Agenda 21-arbeidet (http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Natur-og-miljo/Internasjonalt-

engasjement/Lokale-samarbeidsprosjekt/Lokal-Agenda-21-arbeidsomrader/) fortsatte i 2015, og kommunens

miljøseksjon har utført en del oppgaver som tidligere ble utført av Grønn Hverdag, som ble nedlagt

i 2014.

Earth Hour, Den internasjonale Fairtrade-dagen, Folkefrokosten og Miljøsøndag

(http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Natur-og-miljo/Miljoinformasjon/miljosondag/) er

markert, som tidligere år. Grønn By har i samarbeidet med kommunen arrangert frokostseminar

om Miljøfyrtårn-sertifisering. Miljøenheten inviterte høsten 2015 barnehager og skoler til

inspirasjonssamling for Grønt Flagg-sertifisering. Flere skoler og barnehager har meldt seg ut av

ordningen i 2015 og er ikke lenger sertifisert som Grønt Flagg etter at ordningen ble gjort frivillig.

Økonomi og arbeidspress oppgis som grunner for utmeldingene. En del av Agenda 21-arbeidet har

blitt videreført med støtte fra folkehelsemidlene. Eksempler på dette er barnematkurs,

besøksopplegg for barnehager, skoler og studenter på Ullandhaug økologiske gård (UØG),

kjøkkenhagekurs i samarbeid med UØG, turer til Store Marøy i regi av Naturvernforbundet og

etablering av nabolagshager.

Prosjektet Giftfri hverdag har som formål å informere befolkningen om miljøgifter som omgir oss i

hverdagen, slik at de skal kunne velge produkter som gir minst mulig kjemisk belastning på helse,

natur og miljø. Prosjektet ble lansert i mars 2015 og omfattende informasjon er gjort tilgjengelig

via nettsiden www.giftfrihverdag.no (http://www.giftfrihverdag.no/). Det er også satt opp skilt som

fraråder fiske i de forurensede delene av Stavangers havnebasseng. Et informasjonsbrosjyre om

miljøvennlig stell av spedbarn er oversatt til ni språk og distribueres via helsestasjonene.

Det har blitt arbeidet med tiltak i prosjektet Bedre byluft og det ble lagt fram våren 2015 en sak

for politisk behandling. Det ble vedtatt at Pig free-kampanjen for å øke andel piggfrie vinterdekk til

85-90 prosent, skulle fortsette, og at Stavanger kommune skulle jobbe for å etablere to nye

stasjoner for å måle luftkvalitet. Høsten ble det lagt fram en sak om etablering av ny målestasjon i

Schancheholen.

Hovedoppmerksomheten i arbeidet med forurenset sjøbunn har i 2015 vært å utarbeide

tiltaksplaner. Norges Geotekniske Institutt (NGI) fikk høsten 2015 i oppdrag å utarbeide tiltaksplan

for Bangarvågen, Galeivågen og Jadarholm. Arbeidet er økonomisk støttet av Miljødirektoratet.

Den endelige rapporten fra NGI forventes å være klar i 2016.
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Oljefri Nord Jæren

Internasjonalt arbeid

Økonomi

Vedlikehold av boliger og vedlikeholdsstrategi
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Holte-modellen

Det har blitt arbeidet også i 2015 med å øke bruk og produksjon av økologisk mat, inntil bystyret i

juni vedtok at den videre satsingen skulle avsluttes.

Stavanger kommune deltar i prosjektet Oljefri Nord-Jæren. Prosjektet ledes av Naturvernforbundet,

og formålet er å få bolig- og byggeiere til å erstatte sine oljefyrte anlegg og ildsteder med

fornybare oppvarmingsløsninger. Arbeidet har gitt gode resultater i 2015, og ca 300 oljetanker er

nå sanert.

Høsten 2015 reiste en delegasjon til vennskapsbyen Antsirabé

(http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Natur-og-miljo/Internasjonalt-

engasjement/Internasjonalt-samarbeid/Gront-vennskap-Nord-Sor/) på Madagaskar for avsluttende møter og

evaluering av det tiårige KS-støttede demokrati- og miljøprosjektet MIC. På samme tur ble det

holdt møter og gjort befaringer i forbindelse med Stavanger kommunes klimakvoteprosjekt. Avtale

for prosjektet ble signert av nyvalgt ordfører i Antsirabé og Stavanger kommunes varaordfører.

Ved årsskiftet 2015/2016 ble en tilsvarende avtale underskrevet av ordførerne i Nablus (Palestina)

og Stavanger.

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,8 mill. av en budsjettramme på kr 5,0 mill.

Dette tilsvarer en forbruksprosent på 84,2. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig lavere forbruk på

flere prosjekter enn hva som var budsjettert (Miljøsøndag, Økologisk mat, Miljøsertifisering og

Giftfri hverdag). Miljøavdelingen har også gjennomført ytterligere omstilling i tråd med vedtatt

handlings- og økonomiplan, ved å redusere kostnader på prosjektet Endring av reisevaner.

Målsettingen i 2015 var å nærme seg de overordnede og langsiktige målsetningene i

vedlikeholdsstrategien for kommunale bygg, for å redusere verdiforringelsen og forfallet.

Strategien følger en fireåressyklus, og 2015 var første år i denne syklusen. Arbeidet med å

kartlegge tilstanden på byggene er i gang.

Kategorisering av standard for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunens bygningsmasse tar

utgangspunkt i Holte-modellen. Modellen har tre satser for løpende FDV. Lav sats som kun innebærer

forfallende vedlikehold, og som gradvis vil nedjustere standard på bygg. Middels sats som medfører

verdibevarende vedlikehold, og høy sats som gir mulighet for utvikling av byggene basert på standardheving

og forskriftskrav.

Nye bygg som er bygget i 2015 er inkludert i målsettingen om å disponere Holte middels sats til

fremtidig vedlikehold. Dette vil gi bedrede resultater etter hvert. Likevel har blant annet
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Selvbyggerordningen

Kommunale utleieboliger

Prosjekt- og byggeledelse

Madlavoll skole, tilbygg

Lenden skole

Kløverenga barnehage

Stokkatunet barnehage

Austbø bofellesskap

Hundvåg svømmehall

Energiledelse

økonomiske innstramminger ført til at arbeidet bærer preg av strakstiltak og hastevedlikehold.

Stavanger eiendom har revet ett kostnadskrevende bygg og solgt sju andre bygg, som etter hvert

krevde økt vedlikehold.

Selvbyggerfeltet Tastarusta B2 ble ferdigstilt våren 2015.

På Tastarustå, felt B1 med 88 boliger, startet grunnarbeidene høsten 2015. Selvbyggere er tildelt

tomt for 45 av boligene. For de samme boligene er også inngått avtale med totalentreprenør.

Entreprisekontrakt ble tildelt for feltet med etablererboliger på Husabøryggen. Det er forventet

oppstart av byggearbeider våren 2016.

Nødvendig oppussing av kommunale utleieboliger etter at en bolig blir fraflyttet skjer etter fastlagt

standard. I 2015 ble dette redusert til et minimum på grunn av den økonomiske situasjonen.

Det har vært 394 utflyttinger i 2015, med påfølgende innflytninger. Det betyr at mellom sju og

åtte boliger er pusset opp ukentlig gjennom hele året.

To boliginspektører ble ansatt i 2014 og hadde sitt første hele år i aktivitet i 2015. Deres

oppsøkende boveiledning forebygger mye slitasje og mange skader på boligene.

Stavanger eiendom står for planlegging og gjennomføring av kommunens byggeprosjekter. Dette

er i hovedsak prosjekter som vedtas i investeringsbudsjettet. Bruttoinvesteringsutgifter i 2015 ble

kr 1,1 mrd., hvorav kr 607,5 mill. ble gjennomført av Stavanger eiendom.

Av større prosjekter som ble startet opp i 2015 kan byggingen av Lervig sykehjem og Gamlingen

nevnes. I begge disse prøver Stavanger eiendom ut løpende kommunikasjon med berørte naboer

og andre interesserte gjennom egne Facebook-sider for prosjektene.

Byggingen av Eiganes skole og Kvernevik svømmehall fortsatte. Skolebygget skal står klart til

skolestart i august 2016, mens svømmehallen åpner i april 2016.

Noen av prosjektene som ble fullført i løpet av året er:

Gjennom omstillingsprosjektet for energisparing i kommunale bygg har drift- og energiseksjonen i
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Målt effekt og forbedret drift av varmepumper.

Installert strømmålere for driftsovervåking på elektrokjeler og ventilasjonsanlegg.

Skiftet ut ventilasjonsanlegg og gjennomført andre energitiltak ved skoler og sykehjem.

Økonomi

Gradagskorrigering

År Årsforbruk
(KWh)

%-endring,
reelt forbruk

Gradags-
korrigert

Areal
(m2 BTA)

Gradagskorrigert
%-endring 2010

2010 44 880 817 41 379 098 232 915

2012 40 171 101 -10,50 % 39 280 779 233 795 -5,10 %

2013 37 110 245 -17,30 % 36 700 140 232 418 -11,30 %

2014 33 984 103 -24,30 % 38 266 100 232 989 -7,50 %

2015 33 901 183 -24,50 % 36 274 300 232 989 -12,30 %

Tabell 7.1 Energiresultat for 46 bygg som inngår i omstillingsprosjektet, sammenlignet mot referanseåret 2010. 

Stavanger eiendom energiovervåket 46 kommunale eiendommer.

Prosjektet hadde mål om en energireduksjon på ti prosent i 2012, målt mot referanseåret 2010, og

nye tre prosent de neste fem årene – totalt 25 prosent i en femårsperiode. For 2015 var resultatet

24,5 % reduksjon i reelt forbruk, og en reduksjon på 12,3 % etter gradagskorrigering.

Gradagskorrigerte tall vil si at forbrukstall på energi er justert etter en middeltemperatur, slik at det er mulig å

sammenligne tall fra år til år, selv om temperaturen varierer. Graddagskorrigerte tall sier ikke noe om det

virkelige forbruket, men indikerer hvordan energiforbruket er i forhold til utetemperaturen.

Energiforbruket i 2015 sammenlignet mot 2010 er redusert med over 10 Gwh (10 millioner Kwh), i

hovedsak på grunn av driftsstyring av tekniske installasjoner og oppfølging gjennom

energiovervåkingen.

Drift- og energiseksjonen driftet ved utgangen av året 88 eiendommer, åtte flere enn ved

inngangen til 2015. Fem er nybygg. De tre andre er renoveringsprosjekt ved Lenden skole, Tou

Atelier og utskifting av anlegget for sentral driftskontroll ved Hundvåg skole.

Seksjonen har i 2015 arbeidet med følgende aktiviteter for å redusere energiforbruket i

bygningsmassen ytterliggere:

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 32,6 mill. av en budsjettramme på kr 295,2 mill.

Dette tilsvarer en forbruksprosent på 88,9. I 2014 hadde Stavanger eiendom et merforbruk på

totalt kr 15,1 mill. Overført merforbruk fra 2014 som måtte dekkes inn i 2015 var på kr 5,8 mill.

Merforbruket i 2014 skyldtes i all hovedsak høyere utgifter enn budsjettert til ekstern leie til

borettslag samt vedlikeholdsutgifter i forbindelse med inn- og utflytting i kommunale boliger.

Alternativet til merforbruk på inn- og utflyttingsbudsjettet, var at flere kommunale boliger ville stå

tomme til 2015, da disse var ubeboelige før rehabiliteringen var gjennomført. For å unngå samme
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Oppfølging av Årsprogram 2015 for Park og vei

Tilpassing til endrede driftsrammer

Trafikksikring og folkehelse i nærnatur
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økonomiske situasjon som i 2014, ble oppussingskostnadene i forbindelse med inn/utflytting av

kommunale leiligheter i 2015 redusert. Gjennomsnittprisen per oppusset bolig i 2015 var kr

93 300, mot kr 140 600 året før. I tillegg ble det kjørt en stram prioritering på vedlikehold av

administrasjons- og formålsbygg. Det ble også i større grad avsatt midler til uforutsette kostnader

til akutt vedlikehold som for eksempel skader og hærverk etc. En omfattende innsats for å bremse

kostnadsutviklingen samt avsetning til uforutsette utgifter, resulterte i et stort mindreforbruk ved

årets slutt.

Med noen få avvik ble det vedtatte årsprogram 2015 for Park og vei gjennomført. Det vil si rundt

100 små og store investeringsprosjekter og et 50-talls prosjekter knyttet til drift og omlegging av

driften.

Avvikene kommer hovedsakelig av manglende reguleringsmessige avklaringer, avtaler for bruk av

grunnen samt kapasitet i organisasjonen eller hos eksterne konsulenter. Dette vil bli fulgt opp i

2016.

I løpet av 2015 gjennomførte Park og vei en rekke tiltak for tilpassing til strammere økonomiske

rammer, i samsvar med vedtatt omstilling og nedskjæringer. I denne prosessen er det, så langt det

har vært mulig, lagt vekt på å skjerme tiltak og områder for barn og unge. Det betyr

trafikksikkerhet, miljøgater/gatetun, skolegårder, barnehager, lekeplasser, nærmiljøanlegg,

nabolagsparker, sosiale møteplasser og idrettsanlegg. I tillegg er også drift og vedlikehold av

sykkelveier i stor grad skjermet for nedskjæringer.

Det er gjennomført trafikksikringstiltak i samsvar med årsprogrammet

(http://epapir.info/stavangerkommune/arsprogram2015_hefte2/#/1/) og Trafikksikkerhetsplan 2015-2018

(https://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Vei-og-

trafikk/Trafikk/Trafikksikkerhet/Trafikksikkerhetsplan-2014-2017/). Flere snuplasser for renovasjonsbiler er

fullført, tiltak i Rappveien og Nymannsveien er fullført, arkeologiske undersøkelser er gjennomført i

Lundebakken, og en rekke kommende tiltak er prosjektert.

Byggingen av gang- og sykkelvei langs Krossbergveien er sterkt forsinket, fordi det har tatt lengre

tid enn planlagt å få på plass avtaler med berørte grunneiere.

Arbeidet med å videreføre 52 hverdagsturer i samarbeid med Stavanger Turistforening har fortsatt

med god effekt. Rundt årsskiftet ble det også anskaffet tellere for utplassering ved fire turveier, for

å skaffe tall på brukere og se utviklingen over tid i noen av friområdene.

I løpet av 2015, Friluftslivets år, ble Stavanger kåret til landets nest beste friluftskommune, og

kåringen av kommunens beste friområde vakte stort engasjement og god oppmerksomhet
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Stavanger på sykkel

Vedlikehold og verdibevaring

Handlekraftig organisasjon

Økonomi

omkring de samfunnsmessige konsekvensene av Friområdeprosjektet.

På Storhaug ble et parquoranlegg åpnet på Kyviksmarka og en ny diskgolfbane åpnet på

Egelandsmarka. Et trimanlegg og en sosial møteplass for godt voksne ble åpnet ved siden av

Skipper Worse på Eiganes.

Det er gjennomført en rekke mindre tiltak for å bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på

hovedrutenettet for sykkel. VOF (www.varsleomfeil.no (http://www.varsleomfeil.no/)) fungerer godt for å

rette opp feil syklistene melder inn og for å få inn forslag til forbedringer.

Det er gjennomført en rekke tiltak innen kommunikasjon og holdningsskapende virksomhet, med

mål om å øke sykkelandelen i Stavanger eller skape mer positive holdninger til sykling som

transportmiddel. Dette har ført til flere gode medieoppslag om temaet og satsingen.

Gjennomført spørreundersøkelse viser at flere bruker sykkel som transportmiddel, også om

vinteren, i Stavanger. Det er ikke minst en stigene interesse for å begynne å sykle til og fra jobb

blant dem som ennå ikke gjør det.

Prosjekter i skolegårder går i samsvar med  årsprogrammet for Park og vei. Tiltakene er prioritert

etter hvor de trengs mest. I 2015 ble tiltak i skolegårdene til Kvernevik, Madlamark, Teinå og

Tastarustå fullført, Nylund og Revheim påbegynt. I tillegg er det gjennomført prosjekteringer for

skolegårder som skal bygges i 2016.

Drift og vedlikehold av barnehagenes utearealer er begrenset til straks- og midlertidige tiltak. De

økonomiske rammene har i 2015 ikke gitt rom for rehabilitering og verdibevaring. For

uteområdene ved sykehjem og andre formålsbygg finnes bare midler til ordinær drift.

Tilbakemeldinger i internbrukerundersøkelsene på drift og vedlikehold av uteområder ved

formålsbygg viser at brukerne ikke er fornøyde med tjenestene.

Arbeidet med å komplettere og operasjonalisere de digitale bestiller- og forvaltningssystemene er

godt i gang. Dette dreier seg primært om systemet ISY Park for parker friområder, torg o.l. og

NVDB – Norsk veidatabank for gater og veier. ISY Park er oppgradert for Tasta og Hinna bydeler.

Etter vedtak i Kommunalstyret for miljø og utbygging ble det utlyst konkurranse og inngått

kontrakt med en privat entreprenør for det grønne vedlikeholdet i Tasta bydel. Stavanger natur-

 og idrettsservice benchmarker Hinna bydel mot Tasta.

Park og vei har laget en plan for å registrere alle parker, friområder og torg. Dette skal være ferdig

i løpet av 2017 og vil bedre forvaltningen av disse områdene. Det har ikke vært kapasitet til å

kartlegge veier på tilsvarende måte, slik at det blant annet kan bli en avklaring av forvaltning av

bruer og kaier og forholdet mellom offentlige og private veier.

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,5 mill. av en budsjettramme på kr 134,9 mill.
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Utbygging av idrettsanlegg

Svømmehallene på Hundvåg og Kvernevik. Hallen på Hundvåg åpnet dørene for brukerne i

august, mens Kvernevik svømmehall åpner i april 2016.

Gamlingen. Det har blitt arbeidet med midlertidige svømmealternativer for brukerne av

Gamlingen, da anlegget ble lagt ned og revet høsten 2015. Nye Gamlingen skal stå ferdig våren

2017.

Ny skatepark på Vardeneset. Byggingen startet opp i desember 2015 og første byggetrinn skal

bli ferdig til juni 2016.

Kommunalt garderobeanlegg og klubbhus for Brodd FK. Arbeidet med å etablere

garderobeanlegg og klubbhus på for Brodd FK på Midjord startet opp i august. Kommunen har

samarbeidet med klubben om funksjons- og romprogram og har lagt grunnlaget for

anbudsprosessen, som skjer tidlig i 2016. Første del av arbeidet var å utarbeide et detaljert

funksjonsprogram for bygget som grunnlag for anbudet. Bygget vil stå klart våren 2017.

AktivBy

Ny idrettshall i Siddishallen

Forum Expo
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Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,6. For å oppnå dette resultatet, har Park og vei

gjennomført omstillingstiltakene som ble vedtatt i handlings- og økonomiplanen. Dette inkluderer

blant annet redusert vedlikehold på gater og veier, redusert drift og vedlikehold av sentrum,

redusert vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg samt redusert bruk av

sommerblomster og julebelysning.

Idrettsavdelingen (http://www.stavanger.kommune.no/no/Om-kommunen/Administrasjon/Bymiljo-og-utbygging/Idrett/)

har i 2015 deltatt i prosjektering og bistått i utbygging av anlegg som er prioritert i

kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse og Fagplan idrett 2014 – 2029.

Dette gjelder disse anleggene:

Det har blitt arbeidet med å få på plass ny partner for å videreutvikle programvaren bak AktivBy,

den digitale arenaen for bestilling av treningstider i kommunale idrettsanlegg. Den opprinnelige

leverandøren la ned virksomheten i Stavanger, og avsluttet sitt arbeid med AktivBy. Programvaren

fungerte likevel godt for brukerne, og i november signerte kommunen avtale med firmaet Bouvet

om videre utvikling.

I slutten av januar 2015 ble den nye idrettshallen i Siddishallen tatt i bruk. Hallen er lagt til rette

med garderober, en etasje med aktivitetsflate for ulike kampsporter og en etasje med

aktivitetsflate for Stavanger vektløfterklubb. Stavanger kommune har inngått en leie- og

driftsavtale med Stiftelsen Stavanger ishall om bruk av den nye idrettshallen.

I februar tok idretten i bruk Forum Expo etter at hallen hadde fått idrettsgulv. Idrettsavdelingen
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Økonomi

Kvalitet på tjenestene

Tilsyn med bilvaskeanlegg

Redusere vannlekkasjer
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legger til rette for idrettens bruk av hallen, når Stavanger Forum ikke bruker den til messer og

konferanser. Hallen ble i 2015 i stor grad brukt av ulike idrettsaktiviteter, og den er blitt et viktig

supplement for idretten i Stavanger.

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,2 mill. av en budsjettramme på kr 123,0 mill.

Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,8. For å oppnå dette resultatet, har Idrett gjennomført de

omstillingstiltakene som ble vedtatt i handlings- og økonomiplanen. Dette inkluderer blant annet

redusert renhold i garderober, redusert tilbud om morgentrening, sommerstenging av haller samt

reduserte utbetalinger på større idrettsarrangement.

Stavanger kommune deltar hvert år i tilstandsvurderingen BedreVANN

(http://bedrevann.no/pdf/bedreVANN2014.pdf) sammen med 81 andre kommuner. Vann- og

avløpstjenestene får en kvalitetsindeks basert på en samlet vurdering av mange kriterier. I 2015

(for året 2014) oppnådde vannverket en score 3,6 av 4 mulige, som vurderes som et godt resultat.

Avløpsverket oppnådde en score på 3,2 som også betegnes som et bra resultat.

Resultatet er bedre enn året før. Det skyldes færre tilstoppinger i det offentlige avløpsnettet. IVAR

klarte ikke rensekravene på renseanlegget SNJ i 2014, men er i gang med å oppgradere anlegget

som skal være ferdig i løpet av 2016.

Tilstanden på vann- og avløpstjenestene vurderes stort sett på nivå med, eller over –

sammenliknbare bykommuner.

Annet hvert år blir det gjennomført en brukerundersøkelse blant vann- og avløpsabonnentene.

Resultatene fra 2015 viser framgang fra forrige undersøkelse – og er svært gode: 5,2 av 6 mulige

for vann og 5,1 for avløp. Dette er på nivå med eller høyere enn de andre kommunene som deltar

i undersøkelsen, og det tyder på at de fleste innbyggerne er fornøyde med vann- og

avløpstjenestene.

Stavanger har som eneste kommune i Rogaland deltatt i Aksjon bilvaskeanlegg i regi av

Fylkesmannens miljøvernavdeling. Hensikten var å kontrollere om anleggenes systemer for utslipp

av vaskevann tilfredsstilte kravene i regelverket. Dette har gitt nyttig lærdom om disse påslippene

til avløpssystemet, og har gitt god kjennskap til Miljøvernavdelingen og hvordan de arbeider.

Vann og avløp (http://www.stavanger.kommune.no/no/Om-kommunen/Administrasjon/Bymiljo-og-utbygging/Vann--og-

avlopsverket/) er godt i gang med å gjennomføre tiltak som vil gi bedre kontroll med vannforbruk og

lekkasjer. Så langt er arbeidet rute for å nå målene for vannforbruk i hovedplanperioden, og

innkjøpet av vann fra IVAR var i 2015 er det laveste siden 1971. Arbeidet som utføres er beskrevet
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Oppgradering og reparasjoner på avløpsnettet

Utbedring av stikkledninger

Veileder for utbyggingsområder

Resultater 2015 (kommentarer til avvik fra mål – jamfør Kap 9.1 Statistikk):

Vannforbruk: 17,97 mill. m3. (Mål var < 18,7 mill. m3). Vannkjøpet fra IVAR var det laveste siden

1971. Nedgangen skyldes godt arbeid med oppfølging av lekkasjereduksjonsplanen og tiltak

knyttet til at kommunen har overtatt eierskapet til private stikkledninger under offentlige gater og

veier. I tillegg kan lite frost ha betydning. Det gir mindre frosttapping og færre lekkasjer som følge

av tele.

0,66 prosent av de offentlige vannledningene ble skiftet ut i 2015, og 0,77 prosent av

avløpsledningene. Målet for utskiftingstakten er 1 prosent. Hovedårsaken til at målet ikke ble nådd

er redusert kapasitet til planlegging og oppfølging av investeringsprosjekter i Plan og anlegg, som

følge av mange nyansettelser, som i starten krever ressurser til opplæring. Det er gjennomført to

rehabiliteringsprosjekt på hovedavløpsnettet, og sju på offentlige avløpsstikkledninger i 2015.

Produksjonsavdelingen har oppnådd svært gode resultater ut fra målene for rørinspeksjon av

avløpsledninger og spyling og rengjøring av vann- og avløpsledninger.

Overløpsdriften er beregnet å være noe høyere enn i fjor, men dette skyldes at

beregningsmodellen er under utvikling og blir stadig bedre. Inntil modellen er helt ferdigstilt vil nok

disse tallene variere fra år til år.

i Temaplan for lekkasjereduksjon

(http://stavanger.kommune.no/Documents/Park%20og%20vei/Veileder/Lekkasjereduksjonsplan.pdf).

Stavanger har 104 avløpspumpestasjoner, og flere av dem trenger oppgradering. For å møte

vedlikeholdsbehovet er det ansatt nye medarbeidere, og bygget opp et sveiseverksted som skal

øke kapasiteten. Målet er å oppgradere tre til fire stasjoner årlig. I 2015 ble tre stasjoner

oppgradert.

I 2015 ble det igangsatt flere store prosjekter på Hinna, som vil gi bedre kontroll med utslipp av

avløpsvann i Jåttåvågen. I forbindelse med Statens vegvesen sine arbeider med Ryfast,

Eiganestunellen og Gamlingen på Mosvangen er det gjort betydelige tiltak og omlegginger på

vann- og avløpsnettet i 2015.

Stavanger har som eneste kommune i Norge overtatt ansvaret for stikkledninger i offentlig vei

(http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Bolig-bygg-og-eiendom/Vann-og-avlop/Stavanger-

kommune-overtarbrprivate-stikkledninger/). Det ble i 2015 utbedret 109 stikkledninger for vann og avløp,

mot 82 utbedringer i 2014. Arbeidet bidrar til færre lekkasjer og sikrere vannforsyning for

innbyggerne.

Park og vei og Vann og avløp utarbeidet i 2015 en nettveileder for private utbyggingsområder

(http://stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Vei-og-trafikk/Normer-og-

retningslinjer/Veileder_for_tekniske_planer/). Målet er å sikre en mer effektiv saksbehandling og øke

kvaliteten på anleggene som kommunen skal overta.

159

http://arsrapport2015.stavanger.kommune.no/9-statistikk-planer-og-brukerundersokelser/statistikk/9-1-23-vann-og-avlop/
http://stavanger.kommune.no/Documents/Park%20og%20vei/Veileder/Lekkasjereduksjonsplan.pdf
http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Bolig-bygg-og-eiendom/Vann-og-avlop/Stavanger-kommune-overtarbrprivate-stikkledninger/
http://stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Vei-og-trafikk/Normer-og-retningslinjer/Veileder_for_tekniske_planer/


Økonomi

Henteordninger

Nedgravde avfallscontainere

Forurenset grunn

Forberedelser til sentrale avfallsanlegg

IVARs ressurs- og avfallsplan 2016-2022

God regularitet

��������������

Vann og avløp finansieres av gebyrinntekter, og gebyrene som abonnentene betaler er blant de

laveste i landet. Dekningsgraden, gebyrinntekter i forhold til gebyrgrunnlaget, for vannsektoren var

103,3 % i 2015. Gebyrinntektene var altså 3,3 % høyere enn utgiftene. Merinntektene medfører

at selvkostfondet økte med kr 3,2 mill. og utgjør kr 22,0 mill. pr 31.12.15.

Dekningsgraden for avløpssektoren var 109,1 % i 2015. Gebyrinntektene var dermed 9,1 %

høyere enn utgiftene. Merinntektene medfører at selvkostfondet økte med kr 16,7 mill. og utgjør

kr 20,5 mill. pr 31.12.2015.

Det store mindreforbruket skyldes hovedsakelig vesentlig lavere kalkulatoriske rentekostnader på

grunn av lavere rentenivå enn det som ble lagt til grunn ved budsjetteringen.

I 2015 hadde Stavanger kommune henteordninger for både grovavfall (store gjenstander),

hageavfall, farlig avfall og tøy. I tillegg har mer enn 100 større borettslag og sameier tilsvarende

prøveordning for glass. Disse henteordningene innebærer bestilling på nettsiden hentavfall.no

(http://www.hentavfall.no/), med påfølgende henting hjemme hos abonnenten.

Antall nedgravde avfallscontainere har økt de siste årene. Rundt 25 prosent av byens innbyggere

benytter nå denne renovasjonsløsningen.

Fagenhet renovasjon er myndighet i forbindelse med behandling av saker med forurenset grunn.

De fleste sakene er behandling av tiltaksplaner, hvor hovedformålet har vært tilrettelegging av

områder for utbygging. I 2015 ble fire saker behandlet, mot 12 året før, og nedgangen skyldes

mindre aktivitet i byggebransjen.

Ved årsskiftet 2017-2018 vil etter planen IVARs sorteringsanlegg (Forus) og biogassanlegg

(Grødaland) stå klare. Disse anleggene innebærer en del mindre endringer kommunens

kildesorteringsordninger. Forberedelsene til å gjennomføre endringene er i gang i samarbeid med

IVAR IKS, Renovasjonen IKS og de øvrige IVAR-kommunene.

Renovasjonsenheten har bidratt i arbeidet med IVARs nye ressurs og avfallsplan. Planen er

behandlet og godkjent i IVARs styre, og Stavanger kommune vil behandle planen politisk på nyåret

2016.
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Andel resirkulert avfall

Søndagsåpne garasjer

Økonomi

Lavere investeringsnivå

Kommunikasjon med beboere

������������������

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 2015 ble 62,6 prosent av avfallet fra husholdningene i Stavanger kildesortert og levert til

materialgjenvinning. Dette er omtrent på samme nivå som året før. Resten gikk til forbrenning

med energiutnyttelse. Materialgjenvinningsgraden er høy sammenlignet med andre norske byer.

Søndagsåpne garasjer ble arrangert for tredje året på rad, også denne gangen sammen med Sola

kommune og Sandnes kommune. Arrangementet gikk av stabelen 19. april, med 232

garasjeutsalg.

Renovasjonen for private husholdninger finansieres av gebyrinntekter. Det var i 2015 budsjettert

med bruk av nærmere kr 3 mill. fra selvkostfondet for renovasjon, men på grunn av et godt

resultat for Renovasjonen IKS sitt selvkostområde, medfører dette i stedet at det selvkostfondet

tilføres vel kr 1,4 mill. Hvert år anslår Renovasjonen IKS forventede årlige kostnader. Disse

kostnadene fordeles på 12 mnd, og betales av Miljø og renovasjon hver mnd. Renovasjonen IKS

har i 2015 gjort flere kostnadsbesparende tiltak, som har gitt enda bedre effekter enn først antatt.

Deler av det gode resultatet skyldes utsatte investeringer i kjøretøy, noe skyldes et effektivt

vedlikeholdsprogram på kjørtetøy som gir utslag i færre dyre reparasjoner, og resten er effekten

knyttet til optimalisering av kjørerutene.

Plan og anlegg har ansvar for prosjektering og bygging av offentlig vei-, vann- og avløpsprosjekter

som utføres i regi av Stavanger kommune, samt andre aktører med ansvar for infrastukturtiltak.

Aktivitetsnivået i 2015 viste en økning fra året før, men er fremdeles lavt sett opp i mot planlagt

aktivitet for 2015 og også overfor tidligere år. Årsakene er utfordringer knyttet til tid og

ressurskrevende grunnerverv, manglende planberedskap når prioriterte prosjekter stopper opp,

utfordrende samhandling med mange ulike aktører i det offentlige rom og redusert kapasitet til

prosjektering og oppfølging av investeringsprosjekter som følge av store utskiftninger i

administrasjonen.

Plan og anlegg (http://www.stavanger.kommune.no/no/Om-kommunen/Administrasjon/Bymiljo-og-utbygging/Plan-og-

anlegg/) prioriterer fremdeles tradisjonelle graveløsninger i kommunens egenregivirksomhet. Det gir

mer helhetlige løsninger, bedre kvalitet og lengre levetid enn gravefrie løsninger.

Det er i 2015 produsert og formidlet informasjonsbrosjyrer til berørte beboere i over 90 prosent av
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Graveklubben

prosjektene, samtidig som arbeidsprogrammet og oppdatert informasjon om de igangsatte

prosjektene er lagt ut på kommunens hjemmesider. Slike tiltak fører til færre klager, mer effektiv

organisasjon og relasjoner preget av tillit og troverdighet.

Prioriteringen av god kommunikasjon rundt prosjektene bygger på resultatet av en

brukerundersøkelse fra 2014, som dokumenterer at berørte beboere er veldig fornøyd med

hvordan avdelingens gjennomfører anleggsprosjekter.

Graveklubben, med representanter fra Stavanger kommune, Lyse, Statens Vegvesen og Telenor,

har avholdt møter for å styrke samhandlingen mellom aktørene som legger og vedlikeholder

infrastruktur på og under bakken i det offentlige rom. Denne satsingen har stor nasjonal interesse.
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8 Kommunale
foretak

PRODUSERTE MÅLTIDER
PARKERINGSPLASSER

UTLÅN PÅ BIBLIOTEKET

PLANTEDE SOMMERBLOMSTER

8.1 Stavanger Parkering

8.2 Sølvberget

8.3 Stavanger byggdrift

8.4 Stavanger natur- og idrettsservice

8.5 IUA Sør-Rogaland

Årsrapport 2015
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ÅRSBERETNING 2015

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

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 nyttegjøre 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
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Stavanger Parkeringsselskap KF (Foretaket) ble etablert i april 2002 som et kommunalt foretak

under Stavanger kommune i medhold av Kommunelovens § 11. Dette var en videreføring av

særbedriften Stavanger Parkeringsselskap SB. Selskapet har et datterselskap, Rogaland Parkering

AS, og som er heleid av foretaket (morselskapet). Datterselskapet ble etablert i desember 2008 for

å ivareta de konkurranseutsatte forhold ved driften, jamfør eierstrategiens punkt 4 nedenfor.

Stavanger Parkeringsselskap KF sine oppgaver er tydelig definert i dokumentet Eierstrategier –

kommunale foretak (KF) av 2010:

Selskapets hovedformål er med andre ord håndheving av statlige parkeringsbestemmelser,

utøvelse av kommunens parkeringspolitikk samt drift av parkeringsanlegg og parkeringsplasser.

Selskapet utøver den parkeringspolitikk som til enhver tid er vedtatt av bystyret, og er dermed et

viktig redskap i kommunens byutviklingspolitikk. Stavanger Parkeringsselskap KF har som en

direkte konsekvens av dette organisert seg som følger:
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Ny forskrift

Hovedpilarene er Forvaltning og drift. Sistnevnte avdeling forestår all drift av de kommunalt eide

og drevne Parkeringshus. Dette innbefatter automater, bomstasjoner, visningskilt, brannvern og alt

av vedlikehold, oppgraderinger og øvrig teknisk utstyr. Avdelingen overvåker i tillegg alle P-husene

slik at kundene skal få best mulig hjelp når det trengs. Foruten all offentlig gateparkering i

Stavanger kommune driver foretaket 11 parkeringshus.

Avdelingen for forvaltning er to-delt. Håndhevingsavdelingen er den største gruppen med 19

ansatte. Avdelingens hovedoppgave er håndheving av parkeringsforskriften som er delegert til

Stavanger kommune av Politiet. Foretaket legger ned mye ressurser i opplæring blant

trafikkbetjentene der alle må gjennomføre og bestå to en-ukes kurs i offentlig og privat regelverk i

regi av Norpark. I tillegg har trafikkbetjentene opplæring i trafikkdirigering og HLR. Normalt tar det

ett år fra man startet opplæring til man er fullt opplært.

Våren 2014 ble forslag til ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering lagt ut på høring. Forslaget

medfører også endringer i vegtrafikklovens §8. Ny ordning har vært gjenstand for behandling i

stortinget og det er ventet at de nye reglene vi tre i kraft en gang i 2017. Endringer av reglene er

hovedsakelig rettet mot private selskaper som har en stor del av inntektene fra ileggelser. Dette vil

etter all sannsynlighet fremskynde et teknologisk skift i parkering som gjør at selskapene vil

nyttiggjøre seg ny teknologi som for eksempel skiltlesere. Dette vil for parkeringskundene fremstå

som mer ryddig og ikke minst brukervennlig. Stavanger Parkeringsselskap KF er positive til de

endringer som kommer også for offentlige parkeringsforetak, der blant annet en harmonisering av
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Økonomi og årsregnskap

ileggelsene virke mer rettferdig sammenliknet med dagens regime.

Stavanger Parkeringsselskap KF arbeider daglig for effektivisering og rutiner innen de fleste

områder. Rogaland Revisjon IKS sin oppsummering av revisjonen for 2015 konkluderer slik:

«Hovedinntrykket er at Stavanger Parkeringsselskap KF har forbedret rutinene på de fleste områder

slik at de nå skal fungere tilfredsstillende».

Foretaket vil berømme Stavanger kommune sin regnskapsavdeling, Rogaland Revisjon IKS samt

økonomiavdelingen i foretaket for godt og konstruktivt samarbeid i utviklingen av foretakets

økonomistyring.

Foretaket jobber videre med «digitaliseringsprosjektet» med mål om å digitalisere og effektivisere

så mange av foretakets arbeidsoppgaver som mulig. Eksempler på dette er at alle trafikkbetjenter

bruker standard smarttelefoner i tjenesten der det utprøves ANPR-løsninger for skanning av skilt

for mer effektiv håndheving og økt sikkerhet. Tiltaket vil på sikt medføre at oblater vil forsvinne.

Foretaket har i løpet av 2015 fått installert nye digitale visningsskilt ved hovedfartsårene.

Stavanger Parkeringsselskap KF har i løpet av en treårsperiode gitt eierne 85,5 millioner kroner i

utbytte. Foretaket har drevet med overskudd og har ved siden av utbytteutbetalingene

opparbeidet seg noe mer likvider. Kassebeholdningen ved årsskriftet var 39 millioner kroner og

frikjøpsfondet 26 millioner kroner.

Foretakets egenkapitalsituasjon vurderes som tilfredsstillende i forhold til ordinær drift.

Salgsinntektene for 2015 ble 75,6 millioner kroner en økning på 1,2 millioner kroner

sammenliknet med året før. Prisene på parkering har stått stille siden 2010 samtidig som belegget

er noe høyere enn året før. Finansinntektene var i 2014 2,2 millioner kroner mot 2,4 millioner

kroner i 2015.

Driftskostnadene er 5,1 millioner kroner lavere sammenliknet med 2014. Lavere

personalkostnader, lavere strømutgifter og forskyvning av vedlikeholdsutgifter til 2016 utgjør de

største postene her. Det bemerkes også at det ikke har vært de store investeringene i 2015 som

påvirker resultatet positivt. Her må en regne med økte kostnader i 2016 på grunn av forskyvninger.

Finanskostnadene har gått fra 4,5 millioner kroner i 2014 til 3,5 millioner kroner i 2015.

Hovedårsaken til nedgangen er bedre rentebetingelser.

Regnskap for 2015 gjøres opp med et driftsresultat i pluss på kr. 21 millioner kroner og et

årsresultat inkludert finans på 17,5 millioner kroner. Følgende disposisjoner av overskudd foreslås:

Frikjøpsfond:                                      492.625,-

Nedbetaling av gjeld:                    10.000.000,-

Foretaket står foran investeringer i nye anlegg og derfor er det viktig å få ned dagens gjeldsgrad

som per tid er 60%. Beløpet på 10 millioner er beregnet ut fra kapitalbehovet foretaket har i

forhold til planlagte investeringer i nytt teknisk utstyr i 2016.

Regnskapet for 2015 gir et rettvisende bilde av årets drift, og vi legger fortsatt drift av selskapet til
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Samfunnsansvar og miljø

HMS

Likestillings- og diskrimineringsarbeid

grunn.

Stavanger Parkering KF har et heleid datterselskap Rogaland Parkering AS. Selskapets formål er å

drifte private parkeringsanlegg/-plasser i tråd med eierstrategiens punkt 4. Selskapet inngår avtaler

med Stavanger Parkeringsselskap KF om kjøp av tjenester, som teknisk ettersyn, praktisk drift og

håndheving. Rogaland Parkering AS har en sunn økonomi, har økt kundemassen og inntekten i

2015.

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 fokus på minimering av energibruk noe som har resultert i

betydelig nedgang i energikostnader, blant annet som en følge av investeringer i LED-lys. Selskapet

har gjort flere konkrete tiltak i forhold til å forbedre informasjon om ledige parkeringsplasser,

deriblant gått til anskaffelse av nye visningssystemer og samarbeider med Stavanger Aftenblads

trafikkapp med opplysninger om ledige parkeringsplasser. Dette som tiltak for å redusere

letekjøring og dermed også forurensning.

HMS ansvar hviler på AMU samt den enkelte leder i selskapet. AMU har avholdt 3 møter i 2015.

Arbeidsmiljøet i selskapet er generelt godt i følge medarbeiderundersøkelsen i 2015. 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 stimulere

ansatte til fysisk fostring i fritiden.

Sykefraværet gikk fra 12,9% i 2014 til 9,5% i 2015. Reduksjonen på 3,4% skyldes at foretaket har

hatt mindre færre alvorlige sykdomstilfeller kombinert med tiltak som treningstilskudd for staben.

Gjennomsnittsalderen i foretaket er høy og det vil forekomme belastningsskader særlig blant

trafikkbetjentene. Samtidig er nivået fortsatt for høyt, og nye tiltak vil iverksettes i løpet av 2016.

Stavanger Parkeringsselskap KF benytter Stavanger kommune sitt system Synergi for

avviksrapportering. Det er i 2015 registrert 2 uønskede hendelser. Disse følges opp i henhold til

Stavanger kommune sine, og foretakets egne prosedyrer og retningslinjer.

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.

Alle ansatte har vært gjennom HLR- og kurs i bruk av hjertestarter i 2015.

Foretaket har i dag slik fordeling mellom kjønn: 18 kvinner og 17 menn. Foretaket har ikke hatt

utlysing av ledige stillinger i 2015, men vil være bevisst på å tilstrebe en god balanse mellom

kjønnene. 13% av staben er av utenlandsk opprinnelse.

Styret besto av 3 kvinner og to menn, der styreleder er kvinne. Selskapets ledergruppe består

167



Medarbeidertilfredshet

 Kundetilfredshet

Marked

Drift teknisk

halvdelen kvinner og halvdelen menn.

 Stavanger Parkeringsselskap KF gjennomførte også i 2015 Stavanger kommune sin

medarbeiderundersøkelse. Gjennomsnittlig score var høyere i 2015 sammenliknet med 2014. Det

er ingen temaområder som ligger i «rød sone». Størst fremgang viste temaområdet «etikk» som

foretaket har satt fokus på.

Det er ikke gjort undersøkelse i 2015, da den forrige ble laget i desember 2014. Generelt har

foretaket bidratt med trafikkdirigering på festivaler der inntrykket er at festivalene ønsker at

Stavanger Parkeringsselskap KF gjør et viktig jobb i denne sammenheng.

Foretaket har hatt en gjennomgang av verdi- og visjon. Fokus på samfunnsnytten er vesentlig for

foretaket og dets omdømme. Særlig viktig er dette med tanke på trafikkbetjentenes hverdag, at

publikum forstår hvilken jobb som gjøres og hvorfor. Stavanger Parkeringsselskap KF, som så

mange andre bedrifter i dag, inne i en rivende teknologisk utvikling. Dette medfører at det lanseres

nye produkter og tjenester som må markedsføres om de skal lykkes i markedet.

 2015 har vært en godt år i forhold til god og stabil drift på vårt teknisk utstyr. Det er samtidig

gjort store oppgraderinger på datamaskinparken og ikke minst i forhold til reserveløsninger og

sikkerhet.

Utfordringer og fremtidsplaner  

I investeringsbudsjettet for 2016 er det lagt til grunn investeringer i skiltlesere på parkeringshus og

innen parkeringshåndheving. Når det gjelder sistnevnte gjelder dette både i forhold til håndholdte

terminaler og kjøretøy. Hensikten er mer effektive løsninger og målet for hele foretaket, er en

digitalisering av de fleste av foretakets produkter og tjenester der dette er mulig.

Foretaket har vært en aktiv medspiller i diverse festivaler og arrangementer og særlig vil ONS

medføre en betydelig innsats fra våre trafikkbetjenter.

Selskapets økonomi er blitt styrket i 2015 og arbeidet med å videreutvikle en betryggende

økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon har høy prioritet fremover.

Stavanger Parkeringsselskap KF vil gjennom bransjeforeningen Norpark starte arbeidet med å

forberede foretaket på implementering av den nye parkeringsforskriften.
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Resultat Noter R-2015 B-2015 R-2014

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

Salgsinntekt 1 75 635 160 73 820 000 74 366 346

Frikjøp parkeringsplasser 492 625 0 2 218 125

Annen driftsinntekt 1 7 378 856 7 715 000 7 652 661

Sum driftsinntekter 83 506 641 81 535 000 84 237 132

Driftskostnader

Lønnskostnad 2,8 21 293 235 19 581 000 17 852 319

Avskrivning på varige driftsmidler 3 13 551 017 13 785 000 13 774 599

Tap på fordringer -32 945 500 000 996 268

Annen driftskostnad 1 27 704 045 29 688 000 25 814 112

Sum driftskostnader 62 515 351 63 554 000 58 437 297

Driftsresultat 20 991 290 17 981 000 25 799 836

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter

Renteinntekt 2 241 520 1 000 000 2 201 803

Sum finansinntekter 2 241 520 1 000 000 2 201 803

Finanskostnader

Rentekostnad 5 710 900 7 492 000 6 669 690

Annen finanskostnad 1 517 0 6 719

Sum finanskostnader 5 712 418 7 492 000 6 676 409

Sum netto finansposter -3 470 897 -6 492 000 -4 474 606

Årsresultat 17 520 392 11 489 000 21 325 230

Avsatt til bundnet fond 7 492 625 2 218 125
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Overføringer disposisjonsfond 7 17 027 767 19 107 105

Tilleggsutbytte/engangsutbytte 7 -6 500 000 -4 000 000

Fra annen egenkapital 7 6 500 000 4 000 000

Sum disponert 17 520 392 21 325 230

Tabell 8.1 Resultat 
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Balanse Noter 31.12.2015 31.12.2014

EIENDELER

Varige driftsmidler

Bygninger og annen fast eiendom 3 286 181 870 294 727 274

Tomt St. Olav 2 600 000 2 600 000

Anlegg under oppføring 3 0 1 176 487

Maskiner og inventar 3 9 069 917 10 877 856

Biler 3 570 121 465 742

Sum varige driftsmidler 298 421 907 309 847 359

Finansielle anleggsmidler

Aksjer i datterselskap 4 100 000 100 000

Egenkapitalinnskudd KLP 4,8 545 814 482 014

Sum finansielle anleggsmidler 645 814 582 014

Sum anleggsmidler 299 067 721 310 429 373

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 5 1 587 707 1 375 282

Andre fordringer 5 1 866 462 1 377 182

Sum fordringer 3 454 168 2 752 464

Bankinnskudd og kontanter 6 65 622 121 53 097 092

Sum bankinnskudd og kontanter 65 622 121 53 097 092

Sum omløpsmidler 69 076 290 55 849 557

SUM EIENDELER 368 144 010 366 278 930

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
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Innskutt egenkapital

Innskutt egenkapital 7 8 792 401 8 792 401

Sum bundnet egenkapital 8 792 401 8 792 401

Opptjent egenkapital

Bundne investeringsfond 6,7 26 643 192 26 150 567

Annen egenkapital 7 143 518 322 132 990 554

Sum annen egenkapital 170 161 513 159 141 121

Sum egenkapital 178 953 915 167 933 522

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 8 3 097 663 1 304 691

Sum avsetning for forpliktelser 3 097 663 1 304 691

Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld 9 175 070 623 185 890 827

Sum annen langsiktig gjeld 175 070 623 185 890 827

Sum langsiktig gjeld 178 168 286 187 195 518

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 10 3 838 358 4 587 995

Skyldige offentlige avgifter 10 3 008 869 3 185 056

Annen kortsiktig gjeld 10 4 174 583 3 376 838

Sum kortsiktig gjeld 11 021 810 11 149 889

Sum gjeld 189 190 096 198 345 408

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 368 144 010 366 278 930

Tabell 8.2 Balanse 
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Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Inntekt skal resultatføres når den er opptjent.

Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Urealisert tap skal resultatføres.

Ved sikring skal gevinst og tap resultatføres i samme periode.

Ved usikkerhet skal det brukes beste estimat, på bakgrunn av den informasjon som er tilgjengelig

når årsregnskapet avlegges. Ved endring av regnskapsestimat skal virkningen resultatføres i den

perioden estimatet endres, med mindre resultatføringen kan utsettes i samsvar med god

regnskapsskikk.

Alle inntekter og kostnader resultatføres. Virkning av endring av regnskapsprinsipp og korrigering

av feil i tidligere årsregnskap skal føres direkte mot egenkapitalen.

Andre unntak fra kongruensprinssippet skal gjøres når det er i samsvar med god regnskapsskikk.

Årsregnskapet skal utarbeides etter ensartede prinsipper, som skal anvendes konsistent over tid.

Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift så lenge det ikke er sannsynlig

at virksomheten vil bli avviklet. Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli  avviklet, skal

eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi ved avvikling.

Registrering av regnskapsopplysninger og utarbeidelse av årsregnskap skal foretas i samsvar med

god regnskapsskikk.

�����

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for mellomstort

foretak.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Selskapet har forsikrede pensjonsforpliktelser som er balanseført. Pensjonsordningen er

ytelsesbasert. Frikjøpsordning for boliger bygget etter 1965. I 1965 ble det satt krav i plan- og
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Note 1 Sammendratte poster

Note 2 Ansatte, godtgjørelse m.v

Spesifikasjon: 2015 2014

Salgsinntekter 74 274 561 72 827 854

Nærstående parter:

Rogaland Parkering AS (Leieinntekter iht. Kontrakt) 1 360 599 1 538 492

75 635 160 74 366 346

Annen driftsinntekt 156 777 951 853

Utleie av parkeringsplasser 6 173 821 5 715 446

Overføring fra Kommunen (Seniortiltak) 36 258 60 262

Rogaland Parkering AS 1 012 000 925 100

7 378 856 7 652 661

Kjøp av varer og tjenester 22 809 968 21 100 237

Nærstående parter:

Kjøp fra kommunen 178 250 220 714

Kjøp fra Kommunale Foretak 2 660 475 2 883 084

Revisjonshonorar 103 886 145 346

Regnskapshonorar 431 784 357 155

Overføring til kommunen (momskompensasjon) 567 681 498 739

Rogaland Parkering AS (leie av park.plass fra andre - utlegg) 952 000 608 836

27 704 045 25 814 112

Tabell 8.3 Note 1 

bygningsloven om at det skal bygges p-plass på egen grunn. Kravet er 1 plass pr. 100 kv.meter.

Den eneste måten å unngå kravet om egen p-plass, er å kjøpe seg fri. Pengene settes av til

utvikling av parkeringsplasser i det offentlige rom. Bystyret fastsetter satser for frikjøp. Inntektene

av frikjøp parkeringplasser avsettes til bundet investeringsfond (her frikjøpsfond iht. reglene i plan-

og bygningsloven).

Selskapet er ikke skattepliktig.
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Note 3 Driftsmidler

Ansatte, godtgjørelse m.v 2015 2014

Lønn 14 580 349 14 267 955

Arbeidsgiveravgift 2 578 864 2 152 584

Pensjonkostnader - Jfr. Note 8 3 416 479 713 899

Andre ytelser 717 542 717 880

Sum lønnskostnader 21 293 235 17 852 319

Antall årsverk pr 31.12. 34,7 36,4

Tabell 8.4 Note 2 

Driftsmidler Maskiner inventar Biler Bygg Anlegg
under

oppførelse

Sum

Anskaffelseskost 01.01 30 540 433 958 382 345 684 203 0 377 183 018

Årets tilgang 1 921 972 203 593 0 0 2 125 564

Årets avgang 4 264 436 0 0 0 4 264 436

Akkumulerte avskrivninger 31.12 19 128 055 591 854 59 502 333 0 79 222 242

Tomt St. Olav 2 600 000

Bokført verdi pr 31.12 9 069 914 570 121 286 181 870 0 298 421 906

Årets avskrivning 4 906 399 99 214 8 545 404 13 551 017

Årets avskrivning i % 10 % / 20 % 10 % 2,5 %

Tabell 8.5 Note 3 a) 

Kjøp og salg av driftsmidler: 2015 2014

Tilgang 1 921 972 2 603 055

Avgang 4 264 436 881 633

Tabell 8.6 Note 3 b) 

Det er i 2015 utbetalt kr 793 791 til daglig leder. Honorar til styrets leder er utbetalt med kr 58

056. Totalt er det utbetalt kr 169 002 i styrehonorar til selskapets styre. Det er for 2015

kostnadsført kr 103 886 i revisjonshonorar. Viderefakturert til Rogaland Parkering AS styrehonorar

inklusiv arbeidsgiveravgit kr 60 000.

Tilgang: Kostnader til nytt visningsutstyr og ny bil.
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Note 4 Aksjer og andeler

Note 5 Kundefordringer og andre fordringer

Note 6 Bundne midler

Note 7 Egenkapital

Navn Antall Pålydende Overkurs Totalt

Rogaland Parkering AS 100 1 000 0 100 000

Egenkapitalinnskudd KLP 545 814

645 814

Tabell 8.7 Note 4 

Kundefordringer og andre fordringer 2015 2014

Fordringer gebyr/tilleggsavgift 1 864 268 1 857 550

Andre kundefordringer 424 371 854 349

Avsetning tap utestående fordringer -800 000 -1 500 000

Fordring refusjon sykepenger 99 068 163 383

1 587 707 1 375 282

Andre fordringer:

Periodiserte inntekter - andre 1 831 993 1 377 182

Periodiserte inntekter - Rogaland Parkering AS 34 469 0

1 866 462 1 377 182

Tabell 8.8 Note 5 

Parkeringsanleggene er finansiert ved lån jf. note 9.

Selskapet har følgende aksjer:

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er gjort avsetninger for tap på krav med kr

800 000. Det er ingen kundefordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Det er i 2015 bokført 667 055 som tap på fordringer. Balanseført avsetning for tap på fordringer

er nedjusert med kr 700 000 og er nå på kr 800 000.

Selskapet har pr. 31.12.2015 bundne skattetrekksmidler på kr 695 330 og bundne frikjøpfond er

på kr 26 643 192. Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2015 utgjorde kr 695 330. Selskapets frie likviditet

er pr. 31.12.2015 på kr 38 776 224.
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Note 8 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Tekst Innskutt
egenkapital

Bundne
investeringsfond

Disposisjonsfond
parkeringsformål

Annen
egenkapital

Sum

Pr. 01.01. 8 792 401 26 150 567 89 494 793 43 495 761 167 933 522

Utbytte til
Stavanger
Kommune

0 0 -6 500 000 0 -6 500 000

Årets resultat 0 492 625 17 027 767 0 17 520 392

Egenkapital

Pr. 31.12. 8 792 401 26 643 192 100 022 560 43 495 761 178 953 915

Tabell 8.9 Note 7 

Det er i 2015 avgitt kr 6 500 000 i utbytte til Stavanger Kommune. Jfr. Bystyresak 99/15.

Deler av årets overskudd bør gå til nedbetaling av langsiktig gjeld.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og

har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter samtlige ansatte. Pensjonsordningen er organisert

gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er

i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen

på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt reguleringspremie med kr 549 378

til KLP. Selskapet har hatt kr 434 086 i utgifter til AFP. Andel egenkapitalinnskudd utgjør pr.

31.12.2015 kr 545 814.
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Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Kollektiv pensjonsordning:

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2 745 023

Rentekostnad av pensjonsforpliktelse 962 159

Avkastning på pensjonsmidler -809 352

Adm.kostnader/rentegarantipremie 130 659

Netto pensjonskostnad 3 028 489

Resultatført aktuarielt tap (gevinst) eks. arb.giv.avgift 678 167

3 706 656

Opptjente pensjonsforpliktelser 36 429 170

Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 0

Beregnet pensjonsforpliktelse 36 429 170

Pensjonsmidler (til markedsverdi/pensjonsfond) 26 507 688

Ikke resultatført estimatendring/-avvik -7 206 617

Pensjonsforpliktelser 2 714 865

Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser 382 798

Pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift 3 097 663

Økonomiske forutsetninger: 31.12.2014 31.12.2015

Diskonteringsrente 2,30 % 2,70 %

Forventet lønnsvekst 2,75 % 2,50 %

Forventet G-regulering 2,50 % 2,25 %

Forventet pensjonsøkning 1,73 % 1,48 %

Forventet avkastning på fondsmidler 3,20 % 3,30 %

Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:

Endring balanseførte pensjonsforpliktelser 1 571 404

Årets pensjonspremie 2 135 252

Netto pensjonskostnad (inkl. arbeidstakers andel) 3 706 656

Tabell 8.10 Note 8 
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Note 9 Langsiktig gjeld

Note 10 Kortsiktig gjeld

Lånegiver Bruk av lån Opptak
i år

Opptak
pålydende

Rente-
vilkår

Avdrag
pr. år

Bokført
verdi 2014

Bokført
verdi 2015

Gjenv.
løpetid

Kommunekreditt P-HUS Tjensvoll 2004 5 423 900 flytende 301 328 2 862 612 2 561 284 8,5 år

Kommunekreditt P-Anlegg Olav
Kyrres gate

2007 48 750 000 rentebytte-
avtale

3 046 876 37 324 215 34 277 339 11,5 år

Kommunalbanken Parketten 2009 94 000 000 flytende 3 760 000 73 320 000 69 560 000 18,5 år

Kommunalbanken P-HUS Olav
Kyrres gate

2009 5 600 000 flytende 224 000 4 368 000 4 144 000 18,5 år

Kommunalbanken Siddis P-Hus 2009 87 200 000 flytende 3 488 000 68 016 000 64 528 000 18,5 år

Samlede
lånegjeld

185 890 827 175 070 623

Tabell 8.11 Note 9 

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 448 072 for 2015.

Forutsetninger som normalt benyttes innen forsikring er lagt inn som aktuarmessige forutsetninger

ved beregningen av selskapets pensjonsforpliktelse pr. 31.12.15.

Virksomheten har per 31.12.2015 gjeld på kr 175 070 623 til kredittinstitusjoner.

Rentesatsen er flytende.Stavanger Parkeringsselskap KF har i 2008 inngått en rentebytteavtale med

hovedstol på kr 60 000 000 og en løpetid på 20 år. Beløpet ble endret i 2011 til kr 48 750 000.
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REVISORS BERETNING FOR STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF FOR 2015

Uttalelse om årsregnskapet

Kortsiktig gjeld 2015 2014

Leverandørgjeld.

Private 3 309 317 4 000 835

Herav gjeld til nærstående parter 529 041 587 160

3 838 358 4 587 995

Skyldige offentlige avgifter:

Skyldig forskuddstrekk 695 330 627 127

Skyldig arbeidsgiveravgift 436 435 564 248

Skattedirektøren - merverdiavgift 6. Termin 1 877 104 1 993 681

3 008 869 3 185 056

Annen kortsiktig gjeld:

Depositum 34 300 34 300

Avsatte feriepenger 1 693 878 1 768 385

Skyldig arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 235 438 249 342

Periodiserte kostnader/forsk.betalte inntekter private 577 846 595 905

Periodiserte kostnader/forsk.betalte inntekter nærstående parter 82 174 0

Forskuddsbetalte inntekter (Sonekort) 1 550 946 728 906

4 174 583 3 376 838

Tabell 8.12 Note 10 

������������������

Til Stavanger bystyre

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger Parkeringsselskap KF, som viser et overskudd på kr

17 520 392. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap,

kontantstrømoppstilling og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre

noteopplysninger.

181



Uttalelser om øvrige forhold

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende

fremstilling i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern

kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et

særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller

feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi

har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder

International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og

planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet

ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og

opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder

vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det

skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen

som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling.

Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men

ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon

omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede

presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for

vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende

fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger Parkeringsselskap KF per 31. desember 2015,

og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift

og god regnskapsskikk.

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som

ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i

særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og

forskrifter.
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Innledning – veksten fortsetter

1. Virksomheten – Stavangers største møteplass
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Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

 

Stavanger, 02.03.2016 

Rogaland Revisjon IKS 

 

Etter to år med drift av det nye bibliotektilbudet i 1. etasje fortsatte den positive utviklingen med

stabilt utlån og ytterligere besøksvekst.

«I Stavanger har det ombygde biblioteket på Sølvberget blitt den store møteplassen innendørs, et

stede å være, diskutere, lese og lære,» skrev Stavanger Aftenblad på lederplass, og slo også fast at

biblioteket er blant de aller, aller viktigste demokratiske institusjonene vi har. Sølvberget ble også

belønnet med Aftenbladets kulturpris, ble nominert til Markedsføringsprisen og ble tildelt

Byggeskikkprisen.

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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2. Økonomi – et nøkternt år

Visjonen gjennomsyrer arbeidet som foregår ved kulturhuset, og anses som 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 skolebiblioteksentralen og

Madla bibliotek. Sølvberget driver også bibliotek for innsatte ved Stavanger fengsel.

Regnskapet er gjort opp i balanse. Et overskudd på kr 1 386 539 er overført til foretakets

disposisjonsfond.

I løpet av året har Sølvbergets ledelse styrt mot et regnskap i balanse. Når det likevel er et såpass

stort positivt driftsresultat, skyldes dette at det er kjørt svært stramt når det gjelder ansettelser og

bruk av vikarer. I tillegg er det gjort tiltak for å holde andre driftsutgifter nede.

Driftsinntekter

Driftsinntektene er omtrent som budsjettert. Totalt tilskudd fra Stavanger kommune etter

budsjettrevidering var kr 65,4 mill. I tillegg fikk Sølvberget tilskudd til en rekke aktiviteter og

prosjekter. De viktigste bidragene kom fra Nasjonalbiblioteket, Fritt Ord, Norsk kulturråd, Den

kulturelle spaserstokken og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Sølvberget har egen samarbeidsavtale med Rogaland fylkeskommune som innebærer en årlig

støtte på kr 1 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 2015 var kr 5,5 mill.

Driftsutgifter

Utgiftene til lønn, inkludert sosiale utgifter var ca. kr 1 mill. lavere enn budsjettert. Dette skyldes

innstramminger som ble satt i verk i løpet av året både for å få ned bruken av vikarer og

ekstrahjelper og stillinger som ble satt helt eller delvis vakant. Gjennomsnittlig ansatt årsverk var 64

på årsbasis (67 i 2014).

Det er ble også kjørt stramt for å holde andre driftsutgifter nede. Bruken av vaktmester ble

redusert, og det ble generelt lagt opp til et nøkternt forbruk. Husleieavtalen med Stavanger

kommune er ennå ikke reforhandlet som følge av kinoombyggingen.

Det ble gjennomført konkurranse for bruk av rådgivende arkitekt for interiørdesign knyttet til

kontorfellesskap. Sølvberget valgte å slutte seg til Stavanger kommunes avtale om

trykkeritjenester, gjeldende fra 01.01.2016. Sølvberget har et utdatert biblioteksystem, noe som

bl.a. medfører mangelfull innkreving av gebyrer og dårlig kommunikasjon med økonomisystem.

Konkurranse for valg av nytt system ble i 2014 utsatt i påvente av nasjonale avklaringer. I 2015 ble

Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger enige om et felles forprosjekt for å definere behov

og utarbeide konsept som kan danne grunnlag for konkurranse. Arbeidet ledes av Sølvberget og

skal være ferdig høsten 2016.

Kulturbanken

184



3. Ansatte – arbeidsmiljø og HMS

Medarbeidere som er stolte og trives på arbeidsplassen

Jobbe smartere og unngå dobbeltarbeid

Driftsbudsjettet for Kulturbanken hadde et positivt driftsresultat på kr 719 805. Det foreslås at

disse brukes til finansiering av framtidige investeringer i Sølvberget.

Investeringer

Sølvberget hadde beskjedne investeringer i 2015 i forhold til det som var budsjettert. Dette skyldes

i hovedsak at utviklingsprosjektet «Nye Sølvberget» tar lenger tid enn planlagt. Det betyr også at

finanskostnadene i forbindelse med låneopptak fremdeles er håndterlige, men dette kan bli en

utfordring i årene framover.

Midler på bundne fond ble brukt til å finansiere deler av investeringene for 2015 slik at det ikke var

nødvendig å ta opp nye lån. Styret vedtok bl.a. å omdisponere kr 3 mill fra driftsfond Kulturbanken

til dette formålet.

Siden arbeidet med Nye Sølvberget trekker ut i tid, vedtok styret å fordele totalt

investeringsbudsjett på kr 22,25 mill på tre år og justere budsjettet for 2015. Revidert budsjett for

investeringen ble kr 6,25 mill i 2015, 9 mill i 2016 og 7 mill i 2017.

Faktisk forbruk i 2015 var bare kr 1,95 mill, noe som bekrefter at framdriften i prosjektet tar tid.

Dette skyldes delvis at prosjektet drives fram parallelt med full drift for publikum, og at tekniske

utfordringer når det gjelder ventilasjon o.a. har vært mer krevende enn forventet.

I 2015 ble det brukt kr 0,42 mill til investeringer i IT-utstyr og kr 0,18 mill til RFID (radiobrikker) til

alle medier. Hovedinvesteringen i det siste prosjektet er nytt innleveringsanlegg og nye

utlånsautomater. Dette krever anbudskonkurranse som ble påbegynt i 2015, men selve

anskaffelsen gjøres i 2016.

Disposisjonsfond og investeringsfond

Sølvbergets disposisjonsfond per 31.12.2015 var på kr 2 941 541. I tillegg er det i løpet av 2015

avsatt midler til et ubundet investeringsfond på kr 2 750 605. Det siste vil redusere behovet for

låneopptak i 2016.

Resultatmål:

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.

Sølvberget hadde 68 fast ansatte fordelt på 55,08 årsverk, og 2,5 årsverk knyttet til

prosjektstillinger ved utgangen av 2015. 35,8 % av arbeidstakerne var menn og 64,2 %

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 2015 ansatt 1,5 nye medarbeidere i faste stillinger, mens 2 sluttet.

På grunn av den økonomiske situasjonen ble det innført tiltak for å få ned bruken av vikarer, og

noen stillinger ble satt vakante. Fra september 2015 måtte alle nyansettelser godkjennes av
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4. Brukerne – økt besøk og digital vekst

Opprettholde besøkstallene fra 2014

Øke gjennomsnittsbesøket pr arrangement med 10 %

Balanse mellom egenproduserte arrangement, aktiviteter, arrangement og verksteder i samarbeid

med andre

Sølvberget skal være en god integreringsarena

Stimulere innbyggerne til økt bruk av digitale tjenester

Sølvbergets styre.

Sykefraværet var 3,6 % i 2015 (3,6 % i 2014). Sølvbergets IA-mål er en sykefraværsprosent på

under 5,6. Sykefraværet på Sølvberget er fortsatt lavt sammenlignet med resten av Stavanger

kommune.

Arbeidet med Nye Sølvberget involverte mange ansatte i 2015. Det ble nedsatt arbeidsgrupper for

utforming av arealene i 2. – 4. etasje og for planlegging av nytt felleskontor. Medvirkning fra de

ansatte er en avgjørende faktor for suksess, og blir vektlagt i alt utviklingsarbeid. Det ble også

igangsatt et arbeid for å utarbeide ny teamstruktur som skal bidra til bedre struktur, samt å gjøre

organisasjonen rustet for fremtidige utfordringer. Dette arbeidet skal være ferdig første halvår i

2016. For å hente inspirasjon i pågående utviklingsarbeid var mange ansatte på ulike studieturer i

2015.

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse for alle kommunens ansatte i perioden 28. januar

til 13. februar 2015. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen dannet grunnlag for tiltak som ble

innarbeidet i HMS-planen og ROS-analysen for 2015.

I samarbeid med BI ble det arrangert kurs i «Den gode kundeopplevelsen» for en stor gruppe

ansatte. Det er gjennomført flere interne kurs, bl.a. i bruk av kunnskapsdatabaser og sosiale

medier. Sølvberget hadde egen HMS-uke i mai, og det ble i løpet av året gjennomført en rekke

sosiale tiltak for å fremme et godt arbeidsmiljø

Den vedtatte etiske standarden for Stavanger kommune gjelder også for Sølvberget. Det er ikke

satt i verk spesielle tiltak på dette området i 2015.

Resultatmål:

Sølvberget er et senter som hver dag imøtekommer innbyggernes daglige ønsker og behov. Et hus

der venner møtes over en kopp kaffe. Et sted der bokskatter og filmperler finner nye lesere. Et hus

der studenter får ro og inspirasjon. Et hus som gir rom og armslag til ytringsfrihet og viktige

stemmer.

Besøk og utlån

Samlet besøk på Stavanger bibliotek økte med 10 % i 2015. Etter rekordbesøket i 2014 var dette

over målsettingen. Dette skyldes i stor grad at publikum har tatt i bruk den nye etasjen på en måte

som overgår alle forventninger. Sølvberget har her skapt en attraktiv møteplass og et byrom som

er viktig for Stavanger. Samtidig fortsetter publikum å bruke tilbudene i de andre etasjene. På
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Madla har brukerne tatt vel imot det meråpne bibliotek. I 2015 var totalt 14 806 personer på

Madla bibliotek i meråpen åpningstid, 11,7 % av totalt besøk.

Samlet utlån for biblioteket var 680 412. Dette var en ørliten nedgang fra året før. Det er gledelig

at utlånet av barnebøker økte mest, med 5 %. Fag- og skjønnlitteratur for voksne hadde en

økning på 4 %. Utlån av e-bøker gikk opp med 44 % og utgjorde 4,4 prosent av det totale

utlånet. Utlån av andre medietyper gikk ned, og størst var nedgangen for musikk og film med 19

og 18 %. En medvirkende årsak til at filmutlånet gikk kraftig ned, var nok at filmene ble flyttet til 3

etasje. Utlånet av film økte med 7 % på Madla. Statistikken viser at det er store bevegelser når det

gjelder utlån av ulike medietyper, noe som vil kreve god og strategisk styring av bestand og

innkjøp i årene framover.

Arrangementer

Det ble gjennomført 624 arrangementer og 183 klassebesøk/brukerorienteringer (480 og 215 i

2014). Arrangementene som ble gjennomført, var en blanding av Sølvbergets egenproduserte og

samarbeidsarrangementer. Det ble bl.a. gjennomført en rekke aktiviteter i forbindelse med

kommunevalget, som politikermøter og debatter, i samarbeid med Stavanger kommune. Stadig

flere aktører ønsket å legge sine aktiviteter til Sølvberget, et eksempel var Comic Night, et ukentlig

treff for tegneserieentusiaster. Samlet besøk på alle Sølvbergets arrangement var 44 156, som er

et gjennomsnitt per arrangement på 68. Dette var en økning på 4,6 %.

En del verksteder hadde lite besøk, noe som medførte at gjennomsnittet per arrangement ikke

økte som forventet. Andre arrangement var svært godt besøkt, f.eks. den ukentlige bokpraten

som hadde 5394 besøkende på 34 bokprater i 2015. Det er et gjennomsnitt på 156 per

arrangement (122 i 2014).

Prosjektet «Ung i sentrum» hadde i samarbeid med Stavanger Makerspace vekst i besøk og bruk

av lokalene med to medlemskvelder i uka. Arrangementene spenner fra kurs i 3D til bygging av

Arcademaskin til bruk på biblioteket. Det ble etablert et spennende samarbeid med Vitenfabrikken

i Sandnes, Creator på Forus og andre i makermiljøet på Nord-Jæren.

Barne- og ungdomsbiblioteket drev aktivt formidlingsarbeid for barn og ungdom ved å ha

skoleklasser på besøk på biblioteket, og ved å sende bøker til skolene. Prosjektet Leselyst på

toårskontrollen i samarbeid med helsestasjonene i Stavanger ble fornyet ved hjelp av støtte fra SR-

bank, slik at samtlige av de aller yngste Stavanger-borgerne fikk invitasjon til bibliotekbesøk.

I samarbeid med innvandrerorganisasjonene bidro Internasjonalt Kulturnettverk (IKN) til

samfunnsdeltakelse, utvikling av interkulturelle møteplasser og kulturtilbud for byens

internasjonale befolkning. 75 internasjonale organisasjoner utgjorde nettverket, som hadde fire

medlemsmøter med aktuelle tema fra kommunevalg til barnevernets oppgaver. Mange av

organisasjonene hadde egne aktiviteter på Sølvberget.  IKN hadde også ansvaret for kulturkafeer,

møteserien Global morgen og var en av aktørene bak Frivillighetstorget. Barnas verdensdag ble

ikke arrangert i 2015, da arrangementet ble flyttet fra november til mars 2016.

Litteraturfestivalen Kapittel styrket i 2015 rollen som en av de viktigste arenaene på litteraturfeltet i

Norge. Veksten i besøk og billettsalg fortsatte. Spesielt gledelig var 50 % vekst i billettomsetningen

og rekord i antall solgte festivalpass. Årets tema «Amerika» viste seg egnet til å skape engasjement

både blant de rundt 11 250 besøkende og de rundt 130 deltakerne. Tilbakemeldinger fra gjester
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og i en nettbasert publikumsundersøkelse var svært gode.

Nordisk barnebokkonferanse ble arrangert på Sølvberget i februar 2015. Konferansen rommet

over 30 arrangementer, 70 gjester og 300 deltakere fra hele Norden. Temaet var «Undergang –

eller overgang?» som både henviste til den stadig økende mengden dystopier i nyere

ungdomslitteratur, og til litteraturens overgang til nye medier. Målet var å etablere en biennal

møteplass for den barnelitterære bransjen i Norden, og skape en felles nordisk plattform for

kompetanseheving, inspirasjon og økt samarbeid på tvers av landegrensene. Responsen var

overveldende positiv, og nå planlegges en ny konferanse i 2017. Det var også vellykket å bruke

biblioteket som ramme for en slik fagkonferanse.

Hele Rogaland leser er et leseprosjekt som hadde sitt utspring fra Sølvberget. Rogaland

fylkeskommune har overtatt prosjektet, og Sølvberget leder styringsgruppen. I 2015 valgte

prosjektet for første gang en barnebok. Etter forslagsrunder og avstemning ble boka «Sov søtt,

herr Spiss» av Erna Osland og Inger Lise Belsvik valgt.

Digitale satsinger

Besøket på Sølvbergets nettsider økte med 33 % i 2015. Nord-Sør-biblioteket og særemnesidene

var de største enkeltstående trafikkmaskinene. Veksten var særlig stor på mobile flater. Sølvbergets

ulike Facebook-sider hadde 10931 følgere ved utgangen av 2015. Det er en vekst på 28 %. De

fleste av Sølvbergets ansatte er skolert i sosiale medier, og dette ga stor uttelling blant annet på

Instagram. Der endte vi på 2123 følgere, og hele 4923 bilder ble tagget med #sølvberget. 

Arbeidet med det digitale Nord-Sør biblioteket ble lagt ned i 2015 på grunn av opphør av statlig

støtte, og én stilling ble trukket inn som en følge av dette. Tjenesten eksisterer fremdeles og blir

mye brukt, men oppdateres ikke. Det arbeides med en mulig videreføring av hele eller deler av

tilbudet i samarbeid med andre aktører.

I 2015 ble det også gjort noen forsøk med bruk av video i den digitale formidlingen. Et eksempel

var «Vi hjelper deg før norskeksamen» i mai, der russen fikk råd og skrivetips med hensyn til

eksamen i sidemål. 700 avgangselever møtte på Sølvberget, 600 fulgte streamingen direkte og

hittil har sendingen hatt 3650 visninger på Sølvbergets YouTube kanal. Dette er nyttige erfaringer

når det gjelder videreutvikling av tilbudene i årene framover.

Sølvberget abonnerer på kunnskapsdatabaser til bruk for brukerne på biblioteket og hjemmefra via

«Min side» og lånekortet. Åtte abonnementsdatabaser er nå tilgjengelige for lånerne hjemmefra,

tre av disse ble tilgjengelige i 2015: Rocksbackpages, Naxos og Lesekroken.  Bruken av

ordbokdatabasene iFinger og Ordnett økte, og hadde til sammen 26 000 oppslag. Bruken av

PressReader hadde stor vekst i 2015, delvis på grunn av egen skjerm i 1. etasje.

SMS-litteratur ble integrert i Sølvbergets utlånstilbud i 2015 som et pilotprosjekt. Biblioteket kjøper

inn SMS-litteratur som er spesialskrevet for mobilformatet og dette sendes til lånerens telefon som

tekstmeldinger. Tilbudet startet i november 2015 og lisensavtalen gjelder foreløpig for ett år.

Tilbudet omfatter 13 SMS-noveller som til nå er brukt 297 ganger.

I løpet av 2015 hadde Sølvbergets brukere i større grad brukt mulighetene for kjøp av billetter på

nett. Det var stor økning i forhåndssalget ved arrangementer både i forbindelse med Kapittel og

ved andre arrangementer. Denne veksten har fortsatt inn i 2016. Å bruke ressurser på digitale

flater gir økt oppmerksomhet, økt salg, større synlighet og mer intern stolthet. Arbeidet på digitale
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5. Arbeidsprosessene

Arbeide langsiktig og strategisk for å utvikle Sølvberget som attraksjon og møteplass

Opprettholde Sølvbergets gode omdømme

Få på plass viktige avklaringer som gjelder Litteraturhus og Kiellandsenter i Kulturbanken

flater var også en stor del av årsaken til at Sølvberget ble nominert til Årets markedsfører i 2015.

Resultatmål:

Sølvberget gir et unikt tilbud til innbyggerne når det gjelder å forvalte vår felles hukommelse,

bygge kunnskap og tilby opplevelser og møteplasser for alle grupper i samfunnet. Bibliotekloven er

en bærebjelke i det norske samfunn, og Sølvberget er en stolt bærer av samfunnsoppdraget.

Kulturhusets ansatte skal også være forberedt på å dekke de behovene som kommer i framtiden.

Utviklingsprosjektet «Nye Sølvberget» er verktøyet som sikrer at kulturhuset kan fortsette å være

en attraktiv møteplass i sentrum, og at bibliotekets samfunnsoppdrag oppfylles. Siden høsten 2014

har Nye Sølvberget handlet om 2. – 4. etasje. De tre største underprosjektene her har vært nytt

galleri, nytt felleskontor for ansatte og utarbeidelse av planer for publikumsområdene.

September 2015 gjenåpnet Sølvberget galleri med utstillingen «Smellscapes» av Sissel Tolaas.

Dette er en internasjonalt kjent kunstner som svarer godt til galleriets programprofil der det bl.a.

heter: «Sølvberget skal årlig presentere utstillinger med samtidskunst av høy kvalitet. Utstillingene

skal tilstrebe å vise arbeider av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere».

Det er gjennom hele året arbeidet med utforming og innhold for publikumsområdene. Det er

utført et grundig og omfattende kartleggingsarbeid for å definere hvilke behov Sølvberget som et

moderne folkebibliotek har i dag, og hva som er forventet utvikling. Et bærende prinsipp for

planene er å synliggjøre Sølvbergets hovedpilarer; opplevelse, kunnskap og møteplass. Slik 1.etasje

representerer Møteplass skal 2. etasje bygges omkring Opplevelse og i 3.-4. etasje er det Kunnskap

som preger utforming og innhold. Arbeidet blir ferdig tidlig i 2016, slik at detaljplanlegging og

gjennomføring kan starte.

De nye arealplanene for publikumsområdene forutsetter felleskontor for alle ansatte i lokalene til

dagens barne- og ungdomsbibliotek. Det ble utarbeidet planløsning for dette i samarbeid med

rådgivende arkitekt. Etableringen av nytt felleskontor utløser flere krav om teknisk oppgradering av

bygget og da blant annet ventilasjonsanlegget. Dette er et omfattende arbeid og forventes utført

høsten 2016.

Sølvberget har siden november 2011 hatt forvaltningsansvaret for Kulturbanken. I forbindelse med

behandlingen av Handlings- og økonomiplanen for 2015-2018 vedtok bystyret i desember 2014 at

bygningen skulle selges. Som en konsekvens av dette ble avtalen med Sølvberget sagt opp, og

forvaltningsansvaret tilbakeført til Stavanger kommune fra 1. oktober 2015.

En annen konsekvens av vedtaket var at tidligere beslutninger om å innplassere Litteraturhus og

Kiellandsenter i Kulturbanken, ble gjort om. I stedet vedtok formannskapet at Sølvberget er og skal

videreutvikles som Stavangers litteraturhus, og at et Kiellandsenter innplasseres i forbindelse med

utvikling av Sølvbergets 2. – 4. etasje.
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6. 2016 – En by og dens forfattere

Besøk

�����������������

I 2015 ble 100-årsjubileet for forfatteren Alfred Hauge åpnet på Sølvberget. I 2016 markeres 150-

årsjubileet for Sigbjørn Obstfelders fødsel, og hovedansvar for gjennomføring er lagt til Sølvberget.

Samtidig med dette skal innholdet i et Kiellandsenter på Sølvberget utformes. Erfaringene fra

Obstfelder 150 år sammen med tidligere prosjekterfaringer og utredningsarbeid gir et godt

grunnlag for dette arbeidet.

I løpet av 2016 starter også ombygging av Sølvbergets 2. – 4. etasje. Det er et viktig og

utfordrende arbeid å videreføre suksessen fra 1. etasje til de andre etasjene, og slik skape

framtidens bibliotek og kulturhus til nytte og glede for byens befolkning i mange år framover.

Sølvberget har medarbeidere som er stolte over en arbeidsplass, som tør å gå foran, er nyskapende

og som har en profil rettet mot internasjonale forhold og ytringsfrihet. Det høye aktivitetsnivået på

Sølvberget forutsetter at ansatte strekker seg langt og gjør en stor innsats. Dette engasjementet er

det viktig å ta vare på også i årene som kommer.

Styret retter en stor takk til Sølvberget KFs medarbeidere som har lagt ned et imponerende arbeid i

2015. Det er kulturhusets ansatte som sørger for at Sølvberget lever opp til sin målsetting om å

være hele byens dagligstue. Styret vil også takke alle samarbeidspartnere for et rikholdig og

engasjerende 2015. Den største takken fortjener imidlertid Sølvbergets trofaste, nysgjerrige og

ivrige publikum.
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Utlån

Nettjenester

Besøk 2014 2015 % utvikling

Besøk Sølvberget 1 202 980 1 337 460 11 %

Stavanger fengsel 5 584 6 000 7 %

Madla filial 128 745 125 524 -3 %

Samlet besøk Stavanger bibliotek 1 337 309 1 468 984 10 %

Tabell 8.13 Besøk 

Utlån 2014 2015 %-utvikling

Utlån Stavanger bibliotek totalt 683 324 680 412 0 %

Faglitteratur for barn 25532 26159 2 %

Skjønnlitteratur for barn 192828 202121 5 %

Faglitteratur for voksne 105168 109671 4 %

Skjønnlitteratur for voksne 104824 109137 4 %

Lydbøker for barn 13177 12992 -1 %

Lydbøker for voksne 21232 21064 -1 %

Musikk for barn 1324 1168 -12 %

Musikk for voksne 26173 21315 -19 %

Film for barn 58236 52355 -10 %

Film for voksne 104734 86106 -18 %

Annet 9398 8534 -9 %

Ebøker 20698 29790 44 %

Tabell 8.14 Utlån 
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Arrangement (eksklusiv kapittel)

Bruk av nett-tjenester 2014 2015 %-utvikling

Besøk på Sølvbergets nettsider 426 127 565 220 33 %

Besøk på Nord-Sør biblioteket 102 579 170 288 66 %

Fornying av lån på nett 80 % 80 % 0 %

Reservering av bøker på nett 53 % 56 % 6 %

Facebook 2015 (antall følgere pr. 31.8)

Sølvberget 3 344 4 700 41 %

Kapittel 1 865 2 465 32 %

Musikk- og film 1 301 1 452 12 %

Barnebiblå 599 822 37 %

Internasjonalt kulturnettverk 386 685 77 %

Nordisk Barnebokkonferanse 670 807 20 %

FB totalt: 8 165 10 931 34 %

Instagram - følgere 693 2 405 247 %

Instagram - bruk av #sølvberget 4923

Twitter 2014 (antall følgere pr. 31.8)

Solvberget 1 382 1 822 32 %

Kapittel 1 521 1 626 7 %

Musikk- og film 865 949 10 %

Twitter totalt: 3 768 4 397 17 %

Tabell 8.15 Nettjenester 
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Driftsregnskap 2015

Arrangement (eksklusiv Kapittel) Totalt Av dette for barn Antall frammøtte

Klassebesøk 182 141 4 770

Brukerorienteringer 5 113

Arrangementer 623 164 42 547

810 305 47 430

Tabell 8.16 Arrangement (eksklusiv kapittel) 

����������

Årsoppgjør 2015 for Sølvberget FK

Org.nr. 982766184
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Driftsregnskap 2015 NOTER R-2015 B-2015 R-2014

Driftsinntekter

Andre salgs- og leieinntekter 2 3 842 396 3 577 000 3 154 128

Overføringer med krav til motytelse 3 4 812 070 5 683 000 6 072 467

Overføringer uten krav til motytelse 4 74 281 749 73 573 545 73 898 853

Sum driftsinntekter 82 936 215 82 833 545 83 125 449

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 5,9 35 814 160 38 098 000 34 754 874

Sosiale utgifter 5,9 10 685 936 10 195 000 9 214 644

Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod. 6 21 953 057 23 444 320 20 908 765

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon 7 7 024 696 6 831 000 7 360 540

Overføringer 8 2 914 784 3 194 000 5 327 011

Avskrivninger 10 1 398 159 2 000 000 978 965

Sum driftsutgifter 79 790 792 83 762 320 78 544 799

Brutto driftsresultat 3 145 423 -928 775 4 580 650

Finansposter

Renteinntekter og utbytte 438 055 300 000 568 286

Andre finansinntekter 25 800 0 15 165

Sum eksterne finansinntekter 463 855 300 000 583 452

Renteutgifter og låneomkostninger 348 708 450 000 481 222

Andre finansutgifter 42 259 0 8 724

Avdrag på lån 10 2 720 000 2 720 000 2 720 000

Sum eksterne finansutgifter 3 110 967 3 170 000 3 209 946

Resultat eksterne finanstransaksjoner: -2 647 112 -2 870 000 -2 626 494

Motpost avskrivninger 10 1 398 159 2 000 000 978 965

Netto driftsresultat 1 896 470 -1 798 775 2 933 121
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Investeringsregnskap 2015

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr 20 114 375 114 375 2 570 445

Bruk av disposisjonsfond 17 0 0 288 045

Bruk av bundne fond 8 382 369 8 348 775 2 756 901

Sum bruk av avsetninger 8 496 744 8 463 150 5 615 392

Overført til investeringsregnskapet 4 600 000 4 600 000 2 733 791

Avsetninger til disposisjonfond 17 114 375 114 375 2 570 445

Avsetninger til bundne fond 4 292 300 1 950 000 3 129 902

Sum avsetninger 9 006 675 6 664 375 8 434 138

Regnskapsmessig mindreforbruk 20 1 386 539 0 114 375

Tabell 8.17 Driftsregnskap 2015 Sølvberget 
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Balanse

Investeringsregnskap 2015 NOTER R-2015 B-2015 R-2014

Investeringer

Lønnskostnader 5,9,10 715 945 980 000 764 423

Sosiale utgifter 5,9,10 181 664 245 000 191 407

Investeringer i varige driftsmidler 10 1 808 905 8 675 000 -42 366

Utlån 11 112 042 112 042 3 500 000

KLP egenkapitalinnskudd 137 080 0 140 978

Avsetninger 19 2 750 605 0 0

Årets finansieringsbehov 5 706 240 10 012 042 4 554 442

Finansiering

Mottatte avdrag på utlån 92 408 350 000 350 000

Kompensasjon for merverdiavgift 301 790 0 489 847

Bruk av lån fra Stavanger kommune 21 0 4 350 000 402 169

Andre inntekter 600 000 600 000 0

Sum ekstern finansiering 994 198 5 300 000 1 242 016

Bruk av disposisjonsfond 17 112 042 112 042 578 636

Overføring fra driftsregnskapet 4 600 000 4 600 000 2 733 791

Sum finansiering 5 706 240 10 012 042 4 554 442

Tabell 8.18 Driftsregnskap 2015 Sølvberget 
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BALANSE NOTER 31.12.2015 31.12.2014

EIENDELER

Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg 10 14 324 488 12 635 129

Utstyr, maskiner og transportmidler 10 5 035 638 5 416 642

Utlån 11 3 169 634 3 150 000

Langsiktig fordringer egenkapital kommunen 5 000 000 5 000 000

Egenkapitalinnskudd KLP 9 1 447 759 1 310 679

Pensjonsmidler 9 59 532 687 56 380 698

Sum anleggsmidler 88 510 205 83 893 149

Omløpsmidler

Kundefordringer 12 9 323 966 7 771 089

Andre kortsiktige fordringer 13 2 191 913 3 975 007

Premieavvik 9 5 261 807 6 334 305

Kasse og bankinnskudd 14 12 627 618 13 905 310

Sum omløpsmidler 21 29 405 305 31 985 711

Sum eiendeler 117 915 510 115 878 860

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Disposisjonsfond 17 2 941 541 2 939 208

Bundne driftsfond 18 3 878 605 7 968 674

Ubundne investeringsfond 19 2 750 605 0

Regnskapsmessig mindreforbruk 20 1 386 539 114 375

Kapitalkonto 22 3 135 481 -791 774

Sum egenkapital 14 092 771 10 230 483

Langsiktig gjeld

Stavanger kommune 10 17 305 000 20 025 000
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All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av

driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også

for de interne finansieringstransaksjonene.

Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for

Pensjonsforpliktelser 9 72 944 572 69 566 630

Aga av netto pensjonsforpliktelser 9 1 891 076 1 859 216

Sum langsiktig gjeld 92 140 648 91 450 846

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 16 4 081 570 3 278 189

Annen kortsiktig gjeld 15 7 600 522 10 919 342

Sum kortsiktig gjeld 21 11 682 092 14 197 531

Sum egenkapital og gjeld 117 915 510 115 878 860

Memoria - Ubrukte lånemidler 6 765 923 6 765 923

Tabell 8.19 Balanse Sølvberget 

�����

 

Sølvberget KF er opprettet fra 1. januar 2001 som et kommunalt foretak under Stavanger

kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommune etter

kontinuitetsmetoden. Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og

årsberetning for kommunal og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel

i kommuneloven av 25.09.1992 nr 107 § 46 nr 8, §48 nr 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr forskriftens §7:
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vekommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.

For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i

investeringsregnskapet.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt

for regnskapsavleggelse, er beste estimat brukt.

Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når

det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen

årsregnskapet gir.

Eventuelle hendelser etter regnskapsårets utgang blir tatt hensyn til.

Noter til regnskapet

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Note 2 Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter

Note 3 Overføring med krav til motytelse

Antall årsverk R-2015 R-2014 R-2013

Gjennomsnittlig antall årsverk: 64 67 64

Tabell 8.20 Ansatte, godtgjørelser m.v. 

Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter R-2015 R-2014

Avgiftsfritt salg av tjenester 479 200 2 310

Diverse avgiftsfrie inntekter 1 066 781 1 014 564

Husleieinntekter avgiftspliktig 1 489 081 1 307 341

Andre leieinntekter 530 920 580 419

Avgiftspliktige inntekter 276 414 249 493

3 842 396 3 154 128

Tabell 8.21 Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter 

Daglig leder har i år mottatt lønn på til sammen kr 925 021.

Samlet styregodtgjørelse er kr 260 167. Herav kr 109 392 til styreleder.

Det er i 2015 kostnadsført kr 117 315 i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere m.v., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.
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Note 4 Overføringer uten krav til motytelse

Note 5 Spesifikasjon av lønnsutgifter

Overføring med krav til motytelse R-2015 R-2014

Momskompensasjon 2 531 367 2 457 830

Refusjon sykepenger og svangerskap 600 200 964 040

Refusjon tilretteleggingstilskudd fra NAV 147 540 103 435

Refusjon fra fylkeskommunen 91 889 1 080 158

Erstatning tapte dokumenter 428 757 424 309

Refusjon andre 450 184 395 239

Refusjon fra kino 562 133 647 457

4 812 070 6 072 467

Tabell 8.22 Overføring med krav til motytelse 

Spesifikasjon av overføringer mellom Sølvberget og Stavanger kommune /
andre foretak

R-2015 R-2014

Overføring fra Stavanger kommune 63 609 641 65 468 987

Tilskudd fra andre kommuner 40 000 0

63 649 641 65 468 987

Tabell 8.23 Spesifikasjon av overføringer mellom Sølvberget og Stavanger kommune / andre foretak 

Spesifikasjon overføringer fra andre R-2015 R-2014

Tilskudd fra statlige organisasjoner 4 003 667 3 852 000

Overføring fra fylkeskommunen 1 190 000 66 000

Tilskudd fra andre 5 438 441 4 511 867

10 632 108 8 429 867

Sum overføringer uten krav til motytelse 74 281 749 73 898 853

Tabell 8.24 Spesifikasjon overføringer fra andre 

Inkludert i overføringer fra Stavanger Kommune er kr 2 684 611 øremerkede tilskudd.
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Note 6 Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets
tjenesteproduksjon

Spesifikasjon av lønnsutgifter R-2015 R-2014

Lønn ansatte 34 884 056 34 084 920

Lønn ansatte (investering) 715 945 764 423

Lønn andre 930 103 669 954

Sum lønnsutgifter 36 530 104 35 519 297

Arbeidsgiveravgift 5 681 673 5 310 256

Arbeidsgiveravgift (investering) 110 423 118 713

Gruppeliv og ulykkefor. med motkonto 0 -61 488

Pensjonskostnader 5 004 262 3 965 876

Pensjonskostnader (investering) 71 241 72 694

Sum sosiale utgifter 10 867 600 9 406 051

Sum lønn inklusiv sosiale utgifter 47 397 704 44 925 348

Herav:

Driftsregnskap

Lønnsutgifter 35 814 160 34 754 874

Sosiale utgifter 10 685 936 9 214 644

Investeringsregnskap

Lønnsutgifter 715 945 764 423

Sosiale utgifter 181 664 191 407

Tabell 8.25 Spesifikasjon av lønnsutgifter 
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Note 7 Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Note 8 Spesifikasjon av overføringer

Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets
tjenesteproduksjon

R-2015 R-2014

Kontorkostnader 2 966 669 2 231 877

Annonser/reklame/representasjon 2 257 250 2 261 925

Kurs/reiser 376 720 734 618

Div. transport 1 668 510 1 422 291

Energi 1 190 428 856 431

Forsikring 108 622 100 300

Husleie/avgifter 1 331 718 1 414 020

Møbler/inventar/utstyr 986 703 726 345

Bøker/media 4 396 539 3 634 338

Vedlikehold/service 1 076 040 1 628 712

Renhold/vakttjenester 2 894 713 3 105 270

Arrangementsrelaterte honorarer 1 058 639 1 135 531

Konsulenttjenester 1 000 763 1 096 539

Regnskapshonorar 639 744 560 567

21 953 057 20 908 765

Tabell 8.26 Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon 

Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon R-2015 R-2014

Kjøp fra IKS 117 315 107 800

Kjøp fra kommunen 79 343 37 638

Kjøp av renholdstjenester 351 983 363 259

Kjøp av vaktmestertjenester 958 104 1 242 064

Husleie 5 483 092 5 375 656

IT-utstyr 34 859 234 123

7 024 696 7 360 540

Tabell 8.27 Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon 
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Note 9 Spesifikasjon av pensjon

Spesifikasjon av overføringer R-2015 R-2014

Mva på vederlag 2 531 367 2 457 830

Endring i avsetning tap på krav 0 140 000

Tap på krav 103 770 8 880

Andre tilskudd og erstatninger 279 647 386 482

Positivt premieavvik tilbakeført 0 2 333 818

2 914 784 5 327 011

Tabell 8.28 Spesifikasjon av overføringer 

Økonomiske forutsetninger 2015 2014

Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %

Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 %

Forventet G regulering 2,97 % 2,97 %

Forventet avkastning 4,65 % 4,65 %

Tabell 8.29 Økonomiske forutsetninger  

Sølvberget sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariff-festede tjenestepensjonsordningen

er dekket gjennompensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med

folketrygdens ytelser utgjør ensamlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig

pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder.

Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg

ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er

ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige

AFP-pensjoner. Selskapet har hatt kostnader til AFP med kr 474 524. Som en del av den årlige

pensjonskostnaden er det i år innbetalt kr 1 199 883 til reguleringspremie. Selskapet får dekket

utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.
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Årets netto pensjonskostnad spesifisert R-2015 R-2014

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 4 454 389 3 736 608

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 2 847 728 2 720 818

Brutto pensjonskostnad 7 302 117 6 457 426

Forventet avkastning på pensjonsmidlene -2 594 609 -2 414 102

Netto pensjonskostnader 4 707 508 4 043 324

Administrasjonskostnader 316 179 269 506

Sum amortisert premieavvik 705 226 361 396

Samlet kostnad (inkl. administrasjon) 5 728 913 4 674 226

Tabell 8.30 Årets netto pensjonskostnad spesifisert 

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik R-2015 R-2014

Pensjonsmidler 31.12. 59 532 687 56 380 698

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 72 944 572 69 566 630

Netto pensjonsforpliktelser 13 411 885 13 185 932

Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse 1 891 076 1 859 216

Akkumulert premieavvik 01.01. 5 551 539 3 506 124

Årets premieavvik -234 736 2 406 811

Sum amortisert premieavvik 705 227 361 396

Akkumulert premieavvik 31.12. 4 611 576 5 551 538

Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 650 232 782 767

Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift 31.12. 5 261 807 6 334 305

Tabell 8.31 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik 

204



Note 10 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon av estimatavvik R-2015 R-2014

Faktisk forpliktelse 67 835 149 65 458 470

Estimert forpliktelse -69 566 630 -61 333 340

Estimatavvik forpliktelse 01.01. -1 731 481 4 125 130

Faktiske pensjonsmidler 54 658 000 49 865 727

Estimerte pensjonsmidler -56 380 698 -48 478 339

Estimatavvik midler 01.01. -1 722 698 1 387 388

Tabell 8.32 Spesifikasjon av estimatavvik

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.15 på kr 1 447 759.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 1 042 646.

Det er i år investert i fase to av byggingen av Nye Sølvberget som gjelder andre til fjerde etasje.

Andre investeringer er RFID, Nye nettsider, Wayfinding, Kontor, IT-utstyr og Nye galleri. Prosjektet

Nye galleri er ferdigstilt i 2015.
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Note 11 Spesifikasjon av utlån

Note 12 Spesifikasjon av kundefordringer

Spesifikasjon av varige driftsmidler R-2015 R-2014

Anskaffelse 01.01. 22 963 295 21 394 788

Tilgang i år 2 706 514 913 464

Tilgang tidligere år 0 1 147 080

Avgang 219 558 492 037

Anskaffelse 31.12. 25 450 251 22 963 295

Akk.avskrivning 6 090 125 4 911 525

Bokført verdi 31.12. 19 360 126 18 051 772

Årets avskrivninger 1 398 159 978 965

Avskrivningssats 2%-20% 10%-20%

Lån fra Stavanger kommune 01.01. 20 025 000 22 745 000

Betalt avdrag lån -2 720 000 -2 720 000

Sum langsiktig lån 17 305 000 20 025 000

Tabell 8.33 Spesifikasjon av varige driftsmidler 

Spesifikasjon av utlån R-2015 R-2014

Utlån til Renaa 31.12. 3 169 634 3 150 000

Tabell 8.34 Spesifikasjon av utlån 

Det er i 2015 regnskapført et utlån på kr 112 042 til Renaa Express Sølvberget AS. Lånet er

egenfinansiert, og avdras over 5 år med første avdrag i 2015.
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Note 13 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer

Note 14 Spesifikasjon av bundne bankinnskudd

Note 15 Spesifikasjon av kortsiktig gjeld

Spesifikasjon av kundefordringer R-2015 R-2014

Kundefordringer Kulturhuset 9 014 208 7 548 970

Kundefordringer Biblioteket 549 758 462 119

Delkrederavsetning -240 000 -240 000

Sum utestående kundefordringer 9 323 966 7 771 089

Herav nærstående parter

Stavanger Kommune 7 331 865 6 264 459

Sum nærstående parter 7 331 865 6 264 459

Tabell 8.35 Spesifikasjon av kundefordringer 

Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer R-2015 R-2014

Periodiserte inntekter fra Stavanger Kommune 835 181 2 768 862

Periodiserte inntekter fra andre 1 024 199 412 227

Forskudd lønn 21 800 0

Netto lønn −817 0

Fordring refusjon sykepenger 80 588 263 235

Avsatte feriepenger 72 350 68 640

Forfalte avdrag utlån 133 704 350 000

Forfalte renter utlån 24 908 112 042

2 191 913 3 975 007

Tabell 8.36 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer 

Avsetning for tap på utestående krav er satt til kr 240 000. Tap på krav i år er kr 103 770, og kr 3

281ble innbetalt på tidligere avskrevne fordringer.

Av foretakets bankinnskudd er kr 1 505 881 avsatt på en egen bankkonto for skattetrekksmidler.

Skyldig skattetrekk er kr 1 506 179. Avviket korrigeres i 2016.
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Note 16 Spesifikasjon av leverandørgjeld

Note 17 Spesifikasjon av disposisjonsfond

Note 18 Spesifikasjon av bundne driftsfond

Spesifikasjon av kortsiktig gjeld R-2015 R-2014

Periodiserte kostnader 368 284 3 396 273

Periodisert lønn 146 281 308 693

Merverdiavgift 120 843 146 422

Skatt og Arbeidsgiveravgift 3 069 639 3 314 741

Avsatte feriepenger 3 895 475 3 753 213

7 600 522 10 919 342

Tabell 8.37 Spesifikasjon av kortsiktig gjeld 

Spesifikasjon av leverandørgjeld R-2015 R-2014

Stavanger kommune 1 535 170 1 611 430

Kommunale foretak 102 771 105 464

Private leverandører 2 443 629 1 561 295

4 081 570 3 278 189

Tabell 8.38 Spesifikasjon av leverandørgjeld 

Spesifikasjon av disposisjonsfond R-2015 R-2014

Disposisjonsfond 01.01. 2 939 208 1 235 443

Bruk av disposisjonsfond 0 288 045

Bruk av disposisjonsfond (investering) 112 042 578 636

Avsatt til disposisjonfond 114 375 2 570 445

Disposisjonsfond 31.12. 2 941 541 2 939 208

Tabell 8.39 Spesifikasjon av disposisjonsfond 
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Note 19 Spesifikasjon av ubundne investeringsfond

Spesifikasjon av bundne driftsfond R-2015 R-2014

Shahrazad 0 2 426 053

Friby 32 884 0

Fengselsbiblioteket 145 729 0

Cinematek 0 20 114

ICORN Emergency Fund 211 312 1 919

ICORN Reserve Fund 712 886 306 076

Den Kulturelle Spaserstokk 0 109 910

Kiellandsenter / Litteraturhuset 1 483 035 978 724

Internasjonalt Nettverk 0 92 145

Kulturbanken 719 805 3 005 292

Madla 0 110 136

DUS 45 284 18 774

Kapittel 0 175 000

Obstfelder 0 89 195

Ny Galleri 0 200 000

Ung i Sentrum 221 772 227 755

Aspirant hos Sølvberget 0 207 581

Nye Sølvberget 129 500 0

Voksenarrangement 160 955 0

Global Morgen 15 443 0

3 878 605 7 968 674

Tabell 8.40 Spesifikasjon av bundne driftsfond 

Kulturbankens overskudd på kr 719 805 vil bli foreslått brukt til finansiering av fremtidige

investeringer.
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Note 20 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk

Note 21 Endring i arbeidskapital

Spesifikasjon av ubundne investeringsfond R-2015 R-2014

Ubundet investeringsfond 01.01. 0 0

Bruk av ubundet investeringsfond 0 0

Avsatt til ubundet investeringsfond 2 750 605 0

Ubundet investeringsfond 31.12. 2 750 605 0

Tabell 8.41 Spesifikasjon av ubundne investeringsfond 

Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk R-2015 R-2014

Tidligere opparbeidet mindreforbruk 114 375 2 570 445

Disponert tidligere års mindreforbruk -114 375 -2 570 445

Nytt regnskapsmessig mindreforbruk 1 386 539 114 375

1 386 539 114 375

Tabell 8.42 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk 

Av det som er avsatt er kr 600 000 øremerket tilskudd fra Nasjonalbiblioteket. Resten er

udisponerte midler fra Kulturbanken.
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Note 22 Spesifikasjon av kapitalkonto

Endring i arbeidskapital 31.12.2015 31.12.2014 Endring

Balanseregnskapet

Omløpsmidler 29 405 305 31 985 711 -2 580 406

Kortsiktig gjeld -11 682 092 -14 197 531 2 515 439

Arbeidskapital 17 723 213 17 788 180 -64 968

Drifts- og invest.regnskapet

Inntekter driftsregnskap 82 936 215

Inntekter investeringsregnskap 901 790

Eksterne finanstransaksjoner 556 263

Sum anskaffelse av midler 84 394 268 84 394 268

Anvendelse av midler

Utgifter driftsregnskapet 78 392 633

Investeringer anlegg 2 706 514

Eksterne finanstransaksjoner 3 360 089

Sum anvendelse av midler 84 459 236 84 459 236

Anskaffelse - anvendelse av midler -64 968 -64 968

Ubrukte lånemidler 6 765 923 6 765 923 0

Sum anskaffelse og anvendelse av midler -64 968

Tabell 8.43 Endring i arbeidskapital 
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REVISORS BERETNING FOR SØLVBERGET KF FOR 2015

Spesifikasjon av kapitalkonto R-2015 R-2014

Debet

IB kapitalkonto 791 774 7 104 570

Bruk av lån 0 402 169

Nåverdi årets pensjonsopptjening 4 454 389 3 736 608

Rentekostnad påløpte pensjonsforpliktelser 2 847 728 2 720 818

Utbetalte pensjoner 2 192 694 2 349 266

Arbeidsgiveravgift 1 891 076 1 859 216

Avdrag utlån 92 408 350 000

Avskrivninger 1 398 159 978 965

13 668 229 19 501 612

Kredit

Anskaffelser 2 706 514 2 060 544

Utlån 112 042 3 500 000

Tilbakeført arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 1 859 216 1 812 555

Utbetalte pensjoner 2 192 694 2 349 266

Forventet avkastning på pensjonsmidler 2 594 609 2 414 102

Premieinnbetaling eksklusiv administrasjonskostnader 4 472 772 6 450 135

Amortiserte estimatavvik 8 783 -2 737 742

Egenkapitalinnskudd 137 080 140 978

Betalt avdrag lån 2 720 000 2 720 000

UB kapitalkonto 3 135 481 -791 774

13 668 229 19 501 612

Tabell 8.44 Spesifikasjon av kapitalkonto 

������������������
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Uttalelse om årsregnskapet

Uttalelser om øvrige forhold

Vi har revidert særregnskapet for Sølvberget KF, som viser et netto driftsresultat på kr 1 896 470

og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 386 539. Særregnskapet består av balanse per 31.

desember 2015, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret

avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre

noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende

fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern

kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et

særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller

feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi

har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske

krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at

årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og

opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder

vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det

skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen

som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling.

Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men

ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon

omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede

presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for

vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende

fremstilling av den finansielle stillingen til Sølvberget KF per 31. desember 2015, og av resultatet

for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god

kommunal regnskapsskikk.

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som

ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i
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særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og

forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

 

 

Stavanger, 15.3.2016

Rogaland Revisjon IKS

Stavanger byggdrift KF (SBD) ble etablert i 2001 som et kommunalt foretak opprettet i medhold av

kommuneloven §11. Foretaket forestår drifts-, vedlikeholds- og renholdstjenester for bygninger

tilhørende Stavanger kommune. Foretaket leverer også mat til sykehjem fra eget

produksjonskjøkken.

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:
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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.

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 (Eiendom) er foretakets største kunde og kommunens

bestiller på fagområdene. Det er en tett og utstrakt kontakt på operativt nivå. Samarbeidet er

godt. Foretaket driver også kommunens eneste storkjøkken som produserer etter «sous vide» -

metoden og leverer til 7 sykehjem med postkjøkken.

215



Budsjett
2015

Resultat
2015

Regnskap -
budsjett

Resultater h.i
fjor

Salg 231 011 420 227 197 464 -3 813 956 226 741 502

Varekost videresalg -70 505 000 -66 412 189 4 092 811 -73 817 189

Lønn -122 692 927 -120 320 500 2 372 427 -118 951 267

Dekningsbidrag 37 813 493 40 464 775 2 651 282 33 973 046

Lønn adm (kun avd 1000 i årsbud)* -15 141 128 -14 969 306 171 822 -14 676 451

Andre drifts og salgskostnader -19 225 000 -14 979 093 4 245 907 -15 792 937

Brutto driftsresultat 3 447 365 10 516 376 7 069 011 3 503 658

Finansinntekter 800 000 1 044 117 244 117 1 034 449

Finanskost. /avs. Pensjonsfond** -4 247 365 -1 242 4 246 123 -4 538 111

Regnskapesmessig
mindreforbruk

0 11 559 251 11 599 251 −4

Tabell 8.45 Økonomi og årsregnskap 2015 

* Lønn adm (drift og miljø) er eksklusiv poster som reguleringspremie/premieavvik, inklusiv NAV

adm lønn.

** Budsjettet inneholder kr 10 000 i finanskostnader og kr 4 237 365 til pensjonsfond.

Regnskapet viser kr 1 242 i finanskostnader og kr 0,- til pensjonsfond.Oversikten er hentet fra

foretakets interne regnskap. Det opplyses for ordens skyld at vi ikke budsjetterer med refunderbar

merverdiavgift som hhv. utgifts- og inntektspost, mens årsregnskapet er satt opp med denne

forutsetning. Selv om bunnlinjen er lik, blir det innbyrdes avvik mot postene i årsregnskapet.

Foretaket har for 2015 et regnskapsmessig mindreforbruk på nesten 11,6 millioner kroner, mens

budsjettet la opp til null-resultat. Den positive trenden ble etterhvert mer tydelig utover året, men

vi har uansett ikke anledning til å regulere prisene underveis.

Budsjettet ble lagt med forventning om positivt premieavvik også for 2015, og prisene våre tok

hensyn til en avsetning på hele kr 4 237 365 til pensjonsfond for å dekke inn økningen. Når

akkumulert premieavvik faktisk gikk ned i stedet for opp ble det imidlertid uaktuelt å foreta slik

avsetning. Også andre pensjonsrelaterte posteringer (lønnsføringer) gikk i vår favør: avkastningen i

KLP ble langt høyere enn forventet, reguleringspremien ble betydelig lavere og kostnadene til AFP

ble mindre enn budsjettert.

Den delen av vår omsetning som gjelder videresalg av varer har gått betraktelig ned de siste årene,

og budsjettet for 2015 ble ikke nådd. På den annen side kom likevel flere andre viktige faktorer

216



HMS

Jevnlig oppfølging av saker meldt i Synergi, systemet for avviksregistrering

Info fra bedriftshelsetjenesten

Sykefravær

Systematisk HMS arbeid gjennom bl. annet vernerunderAndre særlige saker:

Gjennomgang og oppfølging etter gjennomført medarbeiderundersøkelse

Retningslinjer for tobakksbruk

Sosiale tiltak

Sykefraværet

Netto driftsresultat Drift og vedlikehold Avd.
1100

Renhold Avd.
1200

Kjøkken Avd.
1300

Totalt

Salgsinntekt 115 012 88 180 24 005 227 197

Netto driftsresultat etter
felleskostn.

4 141 6 172 1 247 11 560

Tabell 8.46 Netto driftsresultat

bedre ut enn budsjettert: inntektene fra arbeidstimer er høyere, samtidig med at både netto

lønnskostnader (etter sykepenger) og andre drifts- og salgskostnader er lavere. Årsaken til avvikene

er nok sammensatt, men blant annet mangelfullt IT-verktøy og forsiktighetsprinsipper spiller inn

her.

Alle våre tre produksjonsavdelinger har stort fokus på økonomi, og for 2015 viser samtlige et

positivt netto driftsresultat etter fordeling av felleskostnader:

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 39 saker. Blant

disse nevnes:

Faste saker til hvert møte:

Obligatoriske kurs for verneombud er gjennomført.
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Likestilling og integreringsarbeid

Styret

Etikk

Avdeling \ År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Driftservice 11,6 7,7 7 8 8,2 4,9 4,5 6,4 7,7 5,9 6,49 11,74

Renhold 13 15,6 11 14,1 12,2 12,4 12,4 11,4 12,9 12,5 10,41 12,3

Kjøkken 11,8 3,6 3,5 5,4 9 8,4 8,9 14,3 6,75 8,37 3,63

Administrasjon 3,5 3,6 6,6 7,9 7,3 11,1 1,3 2,4 1 2,9 2,29 5,03

Samlet 12,9 12,3 12,9 9 11,9 10,5 9,8 9,3 9,3 11,9* 10,65 8,76 8,56 11,43

Tabell 8.47 Sykefravær 

*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.

Foretaket har arbeidet aktivt med tiltak for å redusere sykefraværet gjennom hele året. Det er et

vedvarende stort fokus på arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Målet for 2015 var satt til

8,5%. Foretaket fremholdes som dyktige på oppfølgingsarbeidet blant kommunenes virksomheter.

Det er fremdeles langtidssykefraværet som er utfordringen, dette står for ca. 70% av fraværet.

Foretaket har også utarbeidet en folder som beskriver enkle tilretteleggingstiltak. Folderen skal

være til hjelp for sykemelder og arbeidstaker når sykemelding skal vurderes.

Antall ansatte tilsvarer 253 årsverk. Innen renhold er det 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. Foretaket har en bevisst holdning til dette ved

ansettelser.

I foretakets styre var det 2 kvinner av 5 faste medlemmer.

Foretaket har et multikulturelt miljø med ansatte fra nærmere om lag 40 forskjellige nasjonaliteter.

Det er ikke blitt rapportert hendelser om diskriminering av ansatte gjennom året.

Foretaket har hatt 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 2015 vært holdt 7 styremøter. Styret har hatt 33 saker til behandling.

Styret får en jevnlig oppdatering på foretakets økonomi, og er fornøyd med rapporteringen. Det

anmerkes at eiers valgte system for økonomiforvaltning (FS) er lite hensiktsmessig og må følges

opp med tidkrevende, manuelle rutiner.

Stavanger kommune har utarbeidet etisk standard og regelverk for ansatte og folkevalgte.

Foretaket har implementert dette regelverket som sitt og tilgjengeliggjort det i en enkel folder.
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Marked

Utfordringer og fremtidsplaner

DISPONERING AV ÅRSRESULTATET

Etikk skal jevnlig stå på agendaen når foretakets ansatte har møter. Det har ikke vært meldt noen

varslingssaker.

Foretaket leverer det vesentligste av sin produksjon i egenregi, det vil si til at Stavanger kommune

er kjøperen. Eiendom er den klart største enkeltkunden og Levekår ved sykehjemmene er nest

størst. Det er et mål for Foretaket å prøve seg mot ny eksterne kunder. En vil her til å begynne med

gå forsiktig frem, dels for å vinne kunnskap, dels fordi vårt økonomisystem ikke er egnet til å

håndtere mange eksterne kunder. Det vurderes å opprette et eget datterselskap for denne driften.

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 system,

som igjen ville tatt oss videre mht. digitalisering av mange arbeidsprosesser. Foretaket har ikke

kunnet gjøre dette på egenhånd grunnet eiers valg av økonomistyringssystem.

Foretaket ligger langt tilbake med digitalisering av driften. Både Drifts- og Renholdsavdelingene

ville kunne oppnådd smartere drift ved en digitalisering av rapporterings- og registreringsrutinene.

Noe som igjen ville medført en effektivisering av både regnskapsføringen og data for

eiendomsinformasjon. Med et tidsmessig økonomisystem ville også identifisering av

effektiviseringsmuligheter i produksjonsapparatet kunne bidra til rasjonalisering av driften. I dag er

vi overlatt til tunge manuelle rutiner for å overvåke driften.

Foretaket og Eiendom har nærmest en «åpen bok» ved fakturering. Effektivisering med en time i

Foretaket medfører en time mindre fakturert til Eiendom. På denne måten bidrar Foretakets

effektivisering med direkte besparelse i Eiendoms regnskap. Ulempen med denne metoden er

imidlertid at effektivisering ikke blir synliggjort.

For 2015 ble den regnskapsmessige effekten av estimatavvik og tilhørende pensjonsføringer

positiv, og bidro sammen med årets resultat til at egenkapitalen er styrket fra -1,9 millioner ved

årets begynnelse til 11,2 millioner ved årets slutt. Egenkapitalandelen er på 2,95% og er fortsatt

ikke tilfredsstillende.

Styret sier seg tilfreds med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11,6 mill. Det behøver for

2015 ikke gjøres avsetning til pensjonsfond, og styret foreslår følgende disponering av

regnskapsmessig mindreforbruk:

Til disposisjonsfond             kr. 11.559.253
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Resultatregnskap Noter R-2015 B-2015 R-2014

Driftsinntekter

Overføringer med krav til motytelse 2 252 866 300 235 130 220 251 571 492

Andre overføringer 3 158 907 110 000 122 012

Sum driftsinntekter 253 025 207 235 240 220 251 693 504

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 1,4 110 143 819 106 629 561 107 479 023

Sosiale utgifter 1,4 33 918 528 35 451 294 32 144 590

Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen.
prod

5 78 601 210 86 775 000 87 208 372

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen 6 2 640 035 2 887 000 2 427 811

Overføringer 7 17 205 174 50 000 19 930 048

Avskrivninger 8 532 632 0 512 364

Sum driftsutgifter 243 041 399 231 792 855 249 702 208

Brutto driftsresultat 9 983 809 3 447 365 1 991 297

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte 11 1 044 054 800 000 1 034 450

Sum eksterne finansinntekter 1 044 054 800 000 1 034 450

Finansutgifter

Renteutgifter 12 1 242 10 000 3 435

Sum eksterne finansutgifter 1 242 10 000 3 435

Resultat eksterne finanstransaksjoner 1 042 812 790 000 1 031 014

Motpost avskrivninger 8 532 632 0 512 364

Netto driftsresultat 11 559 253 4 237 365 3 534 675

Interne finansieringstransaksjoner

Bruk av tidligere års mindreforbruk - - 4 756 448
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Bruk av disposisjonsfond 0 - 1 000 000

Sum bruk av avsetninger 0 0 5 756 448

Overført til investeringsregnskapet 24 - - -

Avsatt til disposisjonsfond/pensjonsfond 18,19 0 4 237 365 9 291 123

Sum avsetninger 4 237 365 9 291 123

0

Regnskapsmessig mindreforbruk 11 559 253 0 0

Tabell 8.48 Resultatregnskap 2015 

Investeringsregnskap 2015 Noter R-2015 B-2015 R-2014

Investeringer 8 188 121 125 000 281 751

Investeringer i anleggsmidler 9 666 339 660 000 628 154

Kjøp av aksjer og andeler

Avdrag på lån

Avsetninger 854 460 785 000 909 905

Årets finansieringsbehov

Finansiert slik 8 26 111 0 0

Inntekter fra salg av anleggsmidler 26 111 0 0

Sum ekstern finansiering

24 37 624 25 000 56 350

Kompensasjon for merverdiavgift 24 0 0 0

Overført fra driftsdelen 18,2 790 725 760 000 853 555

Bruk av avsetninger 854 460 785 000 909 905

Sum finansiering

Udekket/udisponert 0 0 0

Tabell 8.49 Investeringsregnskap 2015 
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Balanse Noter 31.12.2015 31.12.2014

Eiendeler

Anleggsmidler

Utstyr, maskiner og transportmidler 8 2 437 113 2 781 624

Langsiktige fordringer egenkapital kommunen 26 20 000 000 20 000 000

Egenkapitalinnskudd KLP 9 6 384 964 5 718 625

Pensjonsmidler 10 264 681 915 245 768 048

Sum anleggsmidler 293 503 992 274 268 297

Omløpsmidler

Kundefordringer 13 21 453 686 24 816 645

Andre kortsiktige fordringer 14 8 771 445 8 398 760

Premieavvik 10 18 812 272 22 741 451

Kasse, bankkonto skattetrekk 15 38 346 040 25 124 766

Sum omløpsmidler 87 383 444 81 081 622

Sum eiendeler 380 887 436 355 349 919

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Disposisjonsfond 18 20 724 627 21 390 966

Avsetning pensjon/premieavvik 19 21 230 265 21 230 265

Ubundne investeringsfond 20 1 267 436 1 391 822

Regnskapsmessig mindreforbruk 21 11 559 253 0

Regnskapsmessig merforbruk

Kapitalkonto 22 -43 548 794 -45 877 090

Sum egenkapital 11 232 787 -1 864 037

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser 328 109 497 310 954 147

Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser 10 8 943 289 9 191 240
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Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Sum langsiktig gjeld 337 052 786 320 145 387

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 16 7 654 364 10 858 189

Annen kortsiktig gjeld 17 24 947 499 26 210 380

Sum kortsiktig gjeld 32 601 863 37 068 569

Sum egenkapital og gjeld 380 887 436 355 349 919

Tabell 8.50 Balanse 

�����

Ansatte, godtgjørelser m.v. R-2015 R-2014 R-2013

Antall årsverk: 253 254 255

Tabell 8.51 Note 1 

 

Det er i år utbetalt kr 937 618,- til daglig leder. Avsetning til pensjonspremie utgjør kr 89 109,- .

Total styregodtgjørelse er kr 254 523,- herav kr 60 395,- til styreleder.

Det er for 2015 utgiftsført kr 98 318,- i revisjonshonorar. Selskapet har ikke lån- og

sikkerhetsstillelser.
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Note 3 Andre overføringer

Note 4 Lønnskostnader

Overføringer med krav til motytelse R-2015 R-2014

Salg til kommunen 217 290 162 217 093 566

Salg til foretak 2 967 002 3 479 922

Kompensasjon for merverdiavgift 17 164 203 18 930 048

Eksterne overføringer 8 416 308 5 844 686

Tilretteleggingstilskudd fra NAV 24 322 24 813

Andre salgs- og leieinntekter 7 004 303 6 198 457

252 866 300 251 571 492

Herav nærstående parter 237 421 367 239 503 536

Tabell 8.52 Note 2 

Andre overføringer R-2015 R-2014

Tilretteleggingstilskudd/seniortiltak fra kommunen 158 907 122 012

158 907 122 012

Herav nærstående parter 158 907 122 012

Tabell 8.53 Note 3 

Det er registrert følgende lønnskostnader de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:
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Note 5 Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen

Lønnskostnader R-2015 R-2014

Lønn ansatte 110 143 819 107 479 023

Sosiale utgifter:

Arbeidsgiveravgift 16 796 227 16 573 160

Pensjonskostnader 16 723 205 15 184 483

Forsikringer 399 096 386 947

Sum 33 918 528 32 144 590

Sum lønnskostnader 144 062 347 139 623 613

Tabell 8.54 Note 4 

Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon R-2015 R-2014

Kontorkostnader 2 114 267 2 395 943

Annonser/reklame/representasjon 36 797 58 605

Kurs/reiser 349 397 462 736

Transportutgifter 4 935 191 5 078 875

Husleie/avgifter 1 191 390 1 141 400

Møbler/inventar/utstyr 794 983 784 003

Vedlikehold/materialkjøp 54 478 744 62 274 139

Konsulenttjenester 558 829 1 125 254

Matvarer/varm mat 14 141 612 13 887 416

78 601 210 87 208 372

Tabell 8.55 Note 5 

Dette gjelder varer og tjenester som inngår i/erstatter foretakets tjenesteprodusjon, eksterne

leverandører.
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Note 7 Overføringer

Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen R-2015 R-2014

Kjøp fra kommunen 1 204 168 1 234 738

Kjøp fra foretak 204 394 40 821

Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker 98 858 141 949

Regnskapstjenester 1 132 616 1 010 304

2 640 035 2 427 811

Tabell 8.56 Note 6 

Overføringer R-2015 R-2014

Momskompensasjon 17 164 203 18 930 048

Tap på krav 40 971 0

Overføring til kommunen (480) 0 1 000 000

17 205 174 19 930 048

Tabell 8.57 Note 7 

Gjelder varer og tjenester som inngår i/ erstatter foretakets tjenesteproduksjon, interne

leverandører.

Sak mellom Stavanger kommune og Skatt Vest vedr. momskompensasjon på boliger er ennå ikke

avgjort.

Stavanger byggdrift KF har likevel fått postert full kompensasjon i sitt regnskap og det forutsettes

atforetaket holdes skadesløst.
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Note 9 Egenkapitalinnskudd KLP

Note 10 Spesifikasjon av pensjon

Spesifikasjon av varige driftsmidler R-2015 R-2014

Anskaffelseskostnad 1/1 7 146 324 6 991 279

Tilgang 188 121 281 750

Avgang -588 653

Akk. avskrivninger 31/12 -4 308 679 -4 491 405

Bokført verdi 31/12 2 437 113 2 781 624

Årets avskrivning 532 632 512 364

Avskrivningssats 10 % 10 %

Tabell 8.58 Note 8 

Egenkapitalinnskudd KLP R-2015 R-2014

I.B. 5 718 625 5 090 471

Egenkapitaltilskudd KLP. 666 339 628 154

U.B. 6 384 964 5 718 625

Tabell 8.59 Note 9 

Stavanger byggdrift sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede

tjenestepensjonsordningener dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse,

KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med

folketrygdensytelser utgjør en samlet bruttopensjon på inntil 66% av pensjonsgrunnlaget.

Framtidig pensjonsytelse blirberegnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder.

Ordningen sikrer en bruttouførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg

ektefellepensjon ogbarnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er

ikke forsikringsmessigdekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-

pensjoner. Som en del av denårlige pensjonsutgiften har selskapet i 2015 hatt utgifter til

reguleringspremie med kr 5 642 200,-, og til AFP med  kr 1 701 299,-. I tillegg til dette kommer

arbeidsgiveravgift.

228



Spesifikasjon av pensjon R-2015 R-2014

Årets pensjonskostnader spesifisert

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 13 802 259 13 006 443

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 12 858 828 12 170 646

Forventet avkastning på pensjonsmidlene -11 723 429 -10 688 004

Netto pensjonskostnad 14 937 658 14 489 085

Adm.kostnader 1 154 601 1 002 276

Sum amortisert premieavvik 2 629 491 1 638 462

Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) 18 721 750 17 129 823

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert
premieavvik

Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.2015 264 681 915 245 768 048

Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2015 328 109 497 310 954 147

Netto pensjonsforpliktelser (før aga) 63 427 582 65 186 099

Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse 8 943 289 9 191 240

Akkumulert premieavvik pr. 31.12.14 19 931 160 14 632 421

Årets premieavvik -814 137 6 937 201

Sum amortisert premieavvik -2 629 491 -1 638 462

Akkumulert premieavvik pr. 31.12.15 16 487 532 19 931 160

Arbeidsgiveravgift av premieavvik 2 324 739 2 810 291

Sum premieavvik inkl arbeidsgiveravgift 18 812 271 22 741 451

Tabell 8.60 Note 10 Pensjon 

Økonomiske forutsetninger 2015 R-2015 R-2014

Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %

Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 %

Forventet G regulering 2,97 % 2,97 %

Forventet avkastning 4,65 % 4,65 %

Tabell 8.61 Note 10 Pensjon - økonomiske forutsetninger 
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Note 11 Renteinntekter

Note 12 Renteutgifter

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik R-2015 R-2014

Faktisk forpliktelse 01.01.2015 313 888 459 296 742 364

Estimert forpliktelse 01.01.2015 -310 954 147 -255 535 736

Årets estimatavvik forpliktelse 2 934 312 41 206 628

Faktiske pensjonsmidler 01.01.2015 251 275 014 224 619 064

Estimerte pensjonsmidler 01.01.2015 -245 768 048 -200 075 563

Årets estimatavvik pensjonsmidler 5 506 966 24 543 501

Tabell 8.62 Note 10 Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik 

Renteinntekter R-2015 R-2014

Renter av bankinnskudd 1 044 054 1 034 450

Tabell 8.63 Note 11 

Renteutgifter R-2015 R-2014

Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter 1 242 3 435

Tabell 8.64 Note 12 

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP og netto

pensjonskostnad. Hvis pensjons-premien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal

årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres)og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld).

Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske

premien, nemlig pensjonskostnaden.

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående

regnskap. Ved nyberegning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn.

Avviket mellom avlagte tall forpensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets

etimatavvik for pensjonsforpliktelser.

Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler kalles

årets estimatavvikfor pensjonsmidlene.

Det ble fra 2011 gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i

kommuner og  fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011, herunder

tidligere års estimatavvik.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 4 751 554 ,-.
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Note 13 Kundefordringer

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Note 15 Kasse, bank

Kundefordringer R-2015 R-2014

Kundefordringer Stavanger kommune 20 437 005 23 419 523

Kundefordringer foretak 364 490 563 024

Eksterne kundefordringer 899 666 1 050 743

Avsetning tap -250 000 -250 000

Kundefordringer for mye utbetalt lønn 2 525 33 355

21 453 686 24 816 645

Herav nærstående parter: 20 801 495 23 982 547

Tabell 8.65 Note 13 

Andre kortsiktige fordringer R-2015 R-2014

Depositum Felleskjøpet 144 803 141 359

Fordring lønn 3 284 -22 988

Refusjon syke-/svangerskapspermisjon 901 403 1 043 243

Til gode mva komp 4. og 6 termin 5 199 395 3 455 396

Anordning inntekter 2 522 561 3 781 750

8 771 445 8 398 760

Spesifikasjon anordning inntekter:

Inntekter Stavanger kommune 3 146 246 3 884 466

Inntekter foretak 7 466 6 420

Inntekter private kunder 115 346 8 025

Nettoeffekt manuelle anordninger -746 497 -117 161

2 522 561 3 781 750

Tabell 8.66 Note 14 

Skyldig forskuddstrekk blir ved hver lønnskjøring overført til egen konto for skattetrekk.

Skyldig skattetrekk pr 31.12.2015 utgjør kr 3 684 925,-.
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Note 16 Leverandørgjeld

Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld R-2015 R-2014

Leverandørgjeld nærstående parter:

Leverandørgjeld Stavanger kommune 131 888 368 786

Leverandørgjeld foretak 44 198 18 676

Sum 176 086 387 462

Ekstern leverandørgjeld: 7 478 278 10 470 727

Sum leverandørgjeld 7 654 364 10 858 189

Tabell 8.67 Note 16 
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Note 18 Disposisjonsfond

Note 19 Avsetning pensjon/premieavvik

Annen kortsiktig gjeld R-2015 R-2014

Avsatte feriepenger 11 814 491 11 531 126

Skyldig arbeidsgiveravgift 2 870 194 4 038 304

Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 1 665 844 1 624 065

Skyldig skattetrekk 3 684 925 3 752 081

Diverse kortsiktig gjeld 4 976 0

Mva 120 426 161 157

Sum anordninger 4 626 643 4 943 647

Tilfeldig kortsiktig gjeld 160 000 160 000

24 947 499 26 210 380

Spesifikasjon anordning utgifter.

Anordning utgifter Stavanger kommune 234 245 −103 207

Anordning utgifter kommunale foretak 0 2 500

Anordning utgifter eksterne leverandører 3 251 009 3 719 123

Anordning lønn 1 141 389 1 325 231

4 626 643 4 943 647

Tabell 8.68 Note 17 

Disposisjonsfond R-2015 R-2014

IB 21 390 965 19 910 772

Bruk av disposisjonsfond til kjøp av aksjer -666 339 -628 154

Bruk av disposisjonsfond til overføring kommunen (480) 0 -1 000 000

Avsetning 0 3 108 347

U.B 20 724 626 21 390 965

Tabell 8.69 Note 18 
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Note 20 Ubundne investeringsfond

Note 21 Regnskapsmessig mindreforbruk

Note 22 Kapitalkonto

Avsetning pensjon/premieavvik R-2015 R-2014

IB 21 230 265 15 047 489

Bruk av pensjon/premieavvik 0 0

Avsetning 0 6 182 776

UB 21 230 265 21 230 265

Tabell 8.70 Note 19 

Ubundne investeringsfond R-2015 R-2014

I.B 1 391 823 1 617 224

Avsetning til investeringsfond

Bruk av ubundne investeringsfond -124 386 -225 401

1 267 436 1 391 823

Tabell 8.71 Note 20 

Regnskapsmessig mindreforbruk R-2015 R-2014

Årets mindreforbruk 11 559 254 0

Totalt mindreforbruk til disponering 11 559 254 0

Tabell 8.72 Note 21 
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Note 23 Endring i arbeidskapital

Kapitalkonto R-2015 R-2014

Debet

IB 48 658 714 38 189 586

Nåverdi årets pensj.opptjening 13 802 259 13 006 443

Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse 12 858 828 12 170 646

Amortisert estimatavvik - forpliktelse 41 206 628

Utbetalte pensjoner 12 440 049 10 965 306

Amortisert estimatavvik 2 934 312

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 8 943 289 9 191 240

Regnskapsmessig avskr. 532 632 512 364

Salg 2015

UB

Sum debet 100 170 083 125 242 213

Kredit

IB 2 781 624 3 012 238

Utbetalte pensjoner 12 440 049 10 965 306

Forventet avkastning på pensjonsmidlene 11 723 429 10 688 004

Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader 14 123 521 21 426 286

Egenkapitaltilskudd 31.12.15 666 339 628 154

Amortisert estimatavvik 5 506 966 24 543 501

Anskaffet 2015 188 121 281 750

Tilbakeført arb.giv.avgift 9 191 240 7 819 884

Styrking egenkapita

UB 43 548 794 45 877 090

Sum kredit 100 170 083 125 242 213

Tabell 8.73 Note 22 
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Note 24 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

Note 25 Varetelling avd 1300 kjøkken

Note 26 Langsiktige fordringer EK kommunen

Endring i arbeidskapital R-2015 R-2014 Endring

Balanseregnskapet:

Omløpsmidler 87 383 444 81 081 622 6 301 822

Kortsiktig gjeld 32 601 863 37 068 569 4 466 706

Arbeidskapital 54 781 581 44 013 053 10 768 528

Anskaffelse av midler:

Drifts- og investeringsregnskapet:

Inntekter driftsdel 253 025 207

Inntekter investeringsdel 63 735

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 1 044 054

Sum anskaffelse av midler 254 132 997 0 254 132 997

Anvendelse av midler:

Utgifter driftsdel 242 508 767

Utgifter investeringsdel 188 121

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 667 581

Sum anvendelse av midler 243 364 469 0 243 364 469

Anskaffelse - anvendelse av midler 10 768 528

Tabell 8.74 Note 23 

F.o.m. 2014 skal merverdiavgift vedr. anleggsmidler føres som inntekt direkte i

investeringsregnskapet.

Sum mva-kompensasjon mottatt vedr anleggsmidler i 2015 er kr 37 624.

Varelageret for avdeling kjøkken balanseføres ikke. Opptelling nærmest mulig 31.12.2015 viste

imidlertid en totalverdi på kr 699 509 når ferdige middagsporsjoner verdsettes til 70% av

salgsverdi.

Tilsvarende tall per 31.12.2014 var kr 687 733.
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REVISORS BERETNING FOR STAVANGER BYGGDRIFT KF FOR 2015

Uttalelse om årsregnskapet

������������������

Informasjon vedr. langsiktige fordringer egenkapital kommunen:

På grunn av endret amortiseringstid for estimatavvikforpliktelse fra 15 til 1 årvar foretakets

egenkapital negativ per 31.12.2011.

For å bøte på dette vedtok bystyret i sak 41/12 å styrke egenkapitalen med kr 20 000 000, som ble

postert som økning på Stavanger byggdrift sin kapitalkonto i 2012.

Føringen ble gjort i hht. KRS nr 10 som ren balanseføring, og hadde ingen resultateffekt.

Til Stavanger bystyre

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger Byggdrift KF, som viser et netto driftsresultat på kr

11 559 253 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11 559 253. Særregnskapet består av

balanse per 31. desember 2015, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter

for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte

regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende

fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern

kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et

særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller

feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi

har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske

krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at

årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og

opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder

vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det

skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen

som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling.

Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men

ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon
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Uttalelser om øvrige forhold

omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede

presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for

vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende

fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger Byggdrift KF per 31. desember 2015, og av

resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god

kommunal regnskapsskikk.

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som

ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i

særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og

forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

 

Stavanger, 09.03.2016 

Rogaland Revisjon IKS
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STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF

ÅRSBERETNING FOR 2015 TIL STAVANGER BYSTYRE BASERT PÅ

REGNSKAP ETTER KOMMUNELOVEN

Foretakets formål er presisert i §3 i vedtektene slik:

Foretakets driftsområder

��������������������������������������

������������

Stavanger natur- og idrettsservice KF ble opprettet 1. januar 2006.

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.

Park, vei og anlegg er delt inn i seks hovedavdelinger. Park har ansvar for grønt miljø rundt

offentlige og private uteområder, parker, beplantning av kommunale bed, 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, turstier og opparbeidelse og rehabilitering av

infrastruktur.  Prosjektgruppen ivaretar spesialområder som fri sikt og friområder.  Verkstedet er

også underlagt denne avdelingen og har blant annet teknisk vedlikehold og reparasjoner av
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GRUNNMUREN

«VI JOBBER FOR LIVET»

Eierstyring kommunale foretak

Hendelser og utfordringer i løpet av året

maskiner og utstyr.

Bad og idrett har ansvar for drift, vedlikehold og tilsyn av kommunens svømmehaller, 

idrettshaller og kombinert bygg.  Ansatte i avdelingen foretar forefallende vedlikehold, følger

opp brukere av anleggene og besørger generelt orden og drift.  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 nødvendig kompetanse. I tillegg har Bad og idrett avdelingen

Uteidrett som har ansvar for uteområder rundt idrettsanleggene.

Ekstern gruppe er nyetablert avdeling direkte underlagt økonomileder.  Avdelingen har ansvar for

alle private oppdrag og andre offentlige oppdragsgivere enn Stavanger kommune.  Hensikten med

å etablere dette ansvarsområdet som en egen gruppe er å få større fokus på gjennomføringen,

samt unngå kryss-subsidiering.

Foretakets visjon er:

Formål: Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende,

fleksibel og tilpasningsdyktig

Visjon: Bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livsopplevelser

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

ansvarlig gjøre eierrollen overfor foretakene. Stavanger kommune har derfor utarbeidet eierstrategi

for Stavanger natur- og idrettsservice KF jfr 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 det er mulig og formålstjenlig, benytte leveranser fra Stavanger natur- og idrettsservice

KF.  Plan og anlegg og Stavanger eiendom er gode eksempler på det.

Daglig leder har vært ansatt siden november 2012. Det er i løpet av året foretatt store
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driftsmessige endringer i administrasjonen, men ledelsen preges fortsatt av stor faglig kompetanse,

stabilitet og god ansiennitet innen alle ansvarsområder.  Som et ledd i budsjettkuttene i Stavanger

kommune ble inntektene til foretaket redusert betydelig for 2015 som i 2014.  Av den grunn ble

ytterligere en 100 % stilling redusert i ledelsen og oppgavene fordelt på øvrige i administrasjonen.

Personalleder gikk av med pensjon i april 2015 og ny personalleder ble ansatt med oppstart august

2015.

Det er i 2015 gjennomført optimalisering og effektivisering i hele foretaket.  Park ytre og Park

sentrum er slått sammen til en avdeling (Park) og Vei og Renhold er slått sammen til en avdeling

(Vei og renhold) som et ytterligere tiltak.  Videre er det også iverksatt tiltak i organisasjonen der

flere ansatte i øvrig organisasjon har fått mer ansvar og arbeidsoppgaver.

I avdeling Bad og idrett har foretaket innført samdrift som driftsmodell for å kunne redusere

kostnader med å unngå flere ledere.  Arbeidsledere for hhv Hundvåg hall/bad og Kvernevik

hall/bad må i fremtiden lede begge haller til tross for geografisk avstand mellom hallen og bad.

Alle reduserte stillinger er gjennomført ved naturlig avgang og i samråd med tillitsvalgte i foretaket

og hovedtillitsvalgte.  I etterkant av dette arbeidet mener ledelsen å ha lykkes godt i alle nivå

takket være ansvarlige og resultatorienterte ansatte.  Tillitsvalgte og verneombud har også spilt en

sentral rolle i dette arbeidet.

Våre oppdragsgivere er primært Stavanger kommune ved Idrettsavdelingen og Park og vei. 

Foretaket opplever samarbeidet som godt og vi har i 2015 funnet frem til innovative og gode

løsninger for gjennomføring av våre tjenester.  Oppdragsgivers ansvar er i første omgang

planlegging og kontroll av arbeidet og foretaket har ansvar for utførelsen.  Vi har i 2015

samarbeidet godt på alle nivå til tross for vesentlig reduksjon i driftsbudsjettene.  Arbeidet er

ytterligere styrket gjennom kontraktsmøter og driftsmøter med våre oppdragsgivere som har en

forventning til leveransene gjennom rammeavtaler og ekstrabestillinger.  Dette viktige arbeidet

fortsetter i 2016.

Konkurranseutsetting av Tasta bydel ble besluttet oppstart 01. november 2014, men konkurransen

ble på grunn av liten interesse fra det private avlyst og det ikke ville bli en reell

benchmarkingsmulighet.  Saken ble prøvd på ny i 2015 med bedre rammevilkår for

entreprenørene og større risiko for oppdragsgiver.  NIS ble fortsatt utelatt fra konkurransen. 

Entreprenør ble valgt og har oppstart 04. januar 2016.  Grunnet dette politiske vedtaket  etablerte

foretaket egen avdeling for grøntvedlikehold av Hinna bydel for å oppnå reell sammenligning med

entreprenør på Tasta.  Arbeidet som ble lagt ned i denne forbindelse og påfølgende inntektstap

har foretaket dekket med egne midler.

På grunn av pålagte kutt i våre driftsbudsjetter og konkurranseutsetting av foretakets tjenester og

oppgaver svekkes foretakets evne til å dekke den årlige faste kostnaden.  Denne utfordringen må

foretaket håndterte videre i 2016.

I forbindelse med kutt i driftsbudsjettene har det vært viktig å tilpasse kostnadssiden til reduserte

inntekter.  Dette har generelt gitt enda større fokus på kostnader og da med spesielt fokus på

økende pensjonskostnader.  Foretaket har siden 2010 båret betydelige pensjonskostnader som

tilhører andre avdelinger i Stavanger kommune og dermed gitt et skjevt bilde av resultatpotensialet

i foretaket.  Økonomileder og andre i foretaket og kommunens økonomiavdeling har brukt 2015
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Etikk

Likestilling

til å kartlegge omfanget av dette.  Det vil tidlig i 2016 bli opprettet en sak for å kunne rette opp

denne skjevheten. Det har også vært gjennomført gode prosesser for å ivareta nyetablerte

avdelinger med riktig fordeling av kontoer og avdelingsregnskap.

Det kom i 2014 forespørsel fra politiske utvalg om det er mulig å sette ut drift av svømmehaller til

lokale svømmeklubber samt overføre driftsansvar av idrettshaller til lag og organisasjoner.  Dette

har ført til spekulasjoner om foretaket vil miste store deler av sin oppdragsportefølje, noe som slik

vi ser det vil være lite gunstig både for foretaket, brukere og kommunen for øvrig med tanke på

eiendommene og HMS ansvaret. Denne saken ble ytterligere fulgt opp i 2015 der også Delta og

Fagforbundet hadde kritiske spørsmål til prosessen.  Det er uvisst om saken fortsetter i 2016 og er

nå tilbake til politisk vurdering.

Vårt vaktpersonell lykkes godt med arbeidet i 2015.  Beredskapsarbeidet er i samråd med

Stavanger kommune beredt for å håndtere krisesituasjoner som for eksempel flom, storm,

storbrann etc.  Flere hendelser i 2015 viste at vi nå er bedre rustet til å håndtere denne type kriser

og at vi nå spiller en sentral rolle sammen med beredskapsavdelingen i Stavanger kommune,

nødetatene og andre aktører.  Litt mindre synlig, men dog like viktig, er vårt forebyggende

beredskapsarbeid som inngår i den daglig drift. Kort kan nevnes vintervedlikehold, livreddere i

svømmehaller og annet driftsarbeid i haller og uteområder som utføres for å ivareta innbyggere i

Stavanger.  Det er i 2015 ikke registrert alvorlige ulykker innenfor våre ansvarsområder.

Det bør også fremheves de resultater som er oppnådd innen HMS arbeidet.  Sykefraværet endte

på 6,3% og er tett på våre måltall som for 2015 er 6,0%.  I tillegg har foretaket økt fokus på

registreringer av avvik og dette arbeidet fremstår nå mer representativt for driften enn tidligere. 

Det gode arbeidet med å registrere og følge opp avvik fortsetter i 2016.

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.

Styret består av 2 kvinner og 3 menn, styreleder er mann ved utgangen av 2015. Ansattes

representant var mann i 2015.

Daglig leder av foretaket er mann. Det er 2 kvinner i ledergruppen hvorav en av dem er i

fødselspermisjon til august. Blant foretakets arbeidsledere er det 1 kvinne og 17 menn.

Foretaket har en kjønnsfordeling blant ansatte med ca. 21 % kvinner og 79 % menn.

En kvinne og to menn er verneombud, herav mannlig hovedverneombud. Hovedtillitsvalgt er

mann.
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Inkludering

Helse, miljø og sikkerhet

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 kvalifikasjonene 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 denne vurderingen.

Alle personalprosesser i forbindelse med arbeidstakers rettigheter og plikter er i tråd med

arbeidsmiljøloven og arbeidstakere blir behandlet på lik linje uavhengig av kjønn.

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

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 2015 hatt som målsetting å tilby

arbeidstrening til rundt 10 personer i samarbeid med NAV og andre instanser. Nytt av året er at

det er etablert et samarbeid med IRIS da foretaket er valgt til å delta i et forskningsprosjekt hvor

hensikten er å finne velfungerende metoder for å ivareta og integrere ansatte med særskilte

behov. Da med hovedfokus på unge voksne, eldre arbeidstakere og ansatte med

innvandrerbakgrunn.

Hovedmålet med det sosiale entreprenørskapet er å integrere målgruppene til å bli selvstendige

arbeidstakere som er kvalifisert til å utføre arbeid i foretaket på lik linje med øvrige ansatte.

Foretaket har eget Arbeidsmiljøutvalg (AMU), som er sammensatt av tre representanter fra

arbeidsgiver og tre representanter fra arbeidstakerne. Arbeidsgiveren har hatt ledervervet i 2015.

Fra kommunens HMS-avdeling møter faglig rådgiver som observatør. Det var 5 AMU-møter i 2015.

Det er registrert totalt 64 synergiavvik i 2015 for Stavanger natur- og idrettsservice KF. Til

sammenligning ble det registrert totalt 84 avviksmeldinger for hele 2014, men likevel er

rapporteringen høy i forhold til 2013 hvor vi kun hadde registrert 23 avvik.  Vi opplever at

utnyttelsen av å bruke Synergi har forbedringspotensialer og at rapporteringsfrekvensen dermed er

synkende. Synergi er et av temaene på årets ledersamling for å øke fokus på dette og økt

tilgjengeliggjøring av systemet.  Bedre tilgang til systemet forventes å gi en positiv effekt.  Det vil

også bli en tettere overordnet oppfølging av innmeldte saker.

Vi mener vi også har forbedringspotensial i bruken av systemet som kan føre til at vi får en enda

bedre læring for den enkelte samt erfaringsoverføring til øvrige ansatte og bedre synliggjøring av

kostnader ifm avvik.

Hver enkelt sak blir meldt inn fulgt opp av driftsleder, personalleder eller daglig leder og rapportert

til verneombud.
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Sykefravær

NÆRVÆRSPROSENT 93,7%

Figur 8.1 Nærværsprosent

Periode 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv Hittil i år

Sykefravær % 6,5 7 6 6 6,3

Tabell 8.75 Sykefravær 

Nærværsprosent: 93,7 %

Sykefravær: 6,3 %

Foretaket hadde i 2015 et sykefravær på 6,3 % totalt. Av dette er 1,1 % egenmeldt, noe som er

stabilt fra tidligere år. Målsetningen var <6%. Dette har vi overveiende grunn til å tro at vi når i

2016.

For å ha et mer positivt fokus har nærværsprosenten/ tilstedeværelsen hele 93,7 % for 2015.

Nedenfor er en oppstilling av sykefravær de siste 5 år. Sykefraværet holder seg stabilt lavt.

Foretaket har oversikt over de bakenforliggende årsaker som sykefraværet representerer og det

skyldes i stor grad helseutfordringer det ikke er mulig å tilrettelegge ytterligere for.

Flere ansatte i denne kategorien er i en utredningsfase som i flere tilfeller ser ut til å lede mot

uføretrygd, avslutning av arbeidsforhold eller friskmelding som vil påvirke statistikken. Den

viktigste rollen til foretaket i den forbindelse er hovedsakelig å sikre at den ansattes rettigheter blir

ivaretatt på en god måte. NIS som arbeidsgiver skal oppleves som et trygt og godt støtteapparat

og styrer prosesser ifm sykefravær på en forutsigbar og trygg måte som innebærer at den ansatte

kan føle seg trygg på at foretaket har til hensikt å være en støttespiller for den ansatte.

Det bør også bemerkes at langtidssykefravær hovedsakelig er på bakgrunn av sykdomsbilde som
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Figur 8.2 Sykefravær, Mål <6.
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ikke er arbeidsrelatert. Stavanger natur- og idrettsservice KF sysselsetter også rundt 10 personer

årlig som i utgangspunktet har helsemessige utfordringer og tatt dette i betraktning er

nærværsprosenten til ansatte i NIS god.

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. Hensikten med tilretteleggingen som

blir gjort er økt tilstedeværelse/ nærvær i stillingen. I enkelte tilfeller anses det ikke som

hensiktsmessig med ytterligere tilrettelegging og her har vi god dialog med den ansatte for å

komme frem til gode løsninger som ivaretar både den ansattes og foretakets interesser.

Foretaket fikk arbeidsmiljøprisen 2015 som også er et resultat av personalpolitikken i Stavanger

natur- og idrettsservice KF.

I foretakets formål står det blant annet beskrevet at NIS skal ha en klar miljøprofil og være

nyskapende. I godt samarbeid med bestiller har NIS i 2015 implementert alternative

produksjonsmetoder for bekjempelse av ugress i Stavanger kommune.  Dette er i tråd med forbud

mot kjemiske sprøytemidler innført av Park og vei, gjeldende fra og med 01. januar 2015. 

Stavanger kommune er så langt vi vet den første kommunen i Norge til å gjennomføre og etterleve

et slikt vedtak.

Foretaket tok også initiativ til å bygge eget lager for veisalt på Åsen som forbedrer tilgangen på

salt da alternativet er Skurve, sør for Ålgård.  Med vårt initiativ fremstår også denne tjenesten mer

bærekraftig.

245



Oppdragssituasjonen

Inntekt fra: Omsetning 2015 Prosent: Omsetning 2014

Stavanger kommune fast: 88,6 62 92

Stavanger kommune ramme: 12,2 9 12

Stavanger kommune variabelt: 19,9 14 21

Refusjoner: 12,4 8,7 11,8

Privat omsetning: 9,1 6,4 9,5

Renteinntekter: 0,2 0 0,2

Totalt: 142,4 100 146

Tabell 8.76 Omsetningstall i hele millioner 

Det er viktig for både Stavanger kommune og Stavanger natur- og idrettsservice KF å stå frem som

et godt forbilde innenfor miljøvennlig drift av grøntarealer, og vi er stolte av å kunne kutte all bruk

av sprøytemidler samt bidra til bedre og mer bærekraftige løsninger for å opprettholde våre

ansvarsområder.

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 Stavanger kommune.

Foretakets hovedinntektskilder er driftsavtalene 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, idrettsavdelingen og Stavanger eiendom har gitt inntekter

på 88,6 mill.kr. (62,2 %) eksklusive refusjon for materialkjøp. Rammen for materialkjøp er

fakturert med ca 12,2 (8,6 %) mill. I tillegg har Park og vei, Idrettsavdelingen, Stavanger eiendom

andre kommunale enheter eller selskap eid av Stavanger kommune bestilt tjenester for kr 19,9

mill. (14 %) utover den faste kontrakten. Disse tjenestene er tildelt foretaket direkte eller via

anbudskonkurranser.

Det er i løpet av 2014 mottatt diverse inntekter og refusjoner knyttet til blant annet mva -

kompensasjon, sykelønn, NAV refusjoner osv på 12,4 mill. kr (8,7 %).

I tillegg har foretaket utført tjenester for private og offentlige kunder utover Stavanger kommune

for til sammen ca. kr 9 mill. (6,4 %).

Finansinntekter utgjør ca kr 0,2 mill. (0,1%).

Under ligger tabell som viser omsetning sett opp mot 2014:

Det har gjennom 2015 vært en kraftig reduksjon i bestillinger fra Stavanger kommune, både i den

faste kontrakten og ekstrabestillinger på til sammen ca. 4,9 mill kr. Dette kommer i tillegg til
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Framtidsutsikter

Styret/daglig leder

lønnsøkning som i realiteten skulle økt bestillingene fra Stavanger kommune med ca kr 2,5 mill.

Grunnet reduksjoner i bestillingene har det vært gjort et stort arbeid for å redusere kostnader

tilsvarende.

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 ande kunder ikke går ut over leveransen til

Stavanger kommune. Dette ivaretas ved at egne ansatte fortrinnsvis jobber med eksterne

kontrakter. Samtidig sørger eksterne kontrakter 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 rimeligere priser. 

Foretaket har fortsatt arbeidet med å bedre forholdet til bestiller gjennom god dialog og åpenhet i

samarbeidet. Det er et meget god kommunikasjon og konstruktivt samarbeid med våre

hovedbestillere i Stavanger kommune.

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 så fremstår foretaket sterkt og synlig i Stavanger

kommune.

Dagens organisasjon gjenspeiler formålet med foretaket. Stavanger kommune, ved bystyret som

eier, kan se frem mot enda flere år der ansvarsområdene våre blir ivaretatt til det beste for

innbyggerne i Stavanger kommune.

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 våre ledere blir trent til å arbeide innenfor de

rammebetingelser foretaket har å forholde seg til.  Det er sannsynlig at NIS kan ansette 5-10 nye

medarbeidere hvert år de neste 5 årene.  Fremtidig rekruttering i årene fremover vil naturligvis

også være avhengig av samfunnskonjunkturene og eiers vilje til å satse på foretaket.  NIS stiller

fortsatt sterkt i konkurransen om arbeidskraft og arbeidsvilkår.  Sykefraværet er på nivå med de

beste i bransjen og ved behov for nyansettelser er pågangen stor fra søkere fra både eksternt og

internt.  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

tilfelle bekrefte at parallellsatsingen på eksterne kunder er riktig og fremtidsrettet.

På kort sikt ser vi at 2016 vil bli et år med økonomiske utfordringer, grunnet økte

pensjonsforpliktelser og reduserte inntekter på grunn av nevnte kutt i 2014 og 2015. Dette er noe

administrasjonen har fokus på.

Foretaket ser generelt positivt på fremtiden, og evner stadig å bli en enda bedre samarbeidspartner

for Stavanger kommune både med hensyn til kvalitet, økonomi, beredskap og innovasjon.

Styret har behandlet 58 saker. Styrehonorar har utgjort:
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Daglig leder

Årsregnskap 2015

Det ble i løpet av 2014 og i 2015 kuttet betydelig i bestillinger fra Stavanger kommune, i

størrelsesorden kr 4,9 mill pluss ca kr 2,5 mill i lønnsjustering for 2015.

Et betydelig premieavvik på pensjon på ca kr 3 000 000,- inklusive arbeidsgiveravgift som påvirket

driftsresultatet negativt. Denne reduksjonen i resultatet kom i løpet av årsavslutningen, og det var

ikke tilstrekkelig overskudd i forkant for å gå i balanse.

Et systematisk fokus på driftskostnader i samtlige avdelinger for å redusere kostnader for å dekke

ovennevnte kutt. Det har vært fokus på kostnader som har vært mulig å påvirke; andre

driftskostnader, verne- og tilrettelegningsutstyr, småverktøy og håndverktøy, skader på biler,

annonser/reklame og velferdsgoder egne ansatte. Den største kostnaden for foretaket er lønn, og

det er derfor vært fokus på å redusere dette. Det er gjort ved å ikke erstatte personell som slutter,

og å redusere overtidskostnader ved å innføre vaktordninger og skiftarbeid på enkelte avdelinger.

Det er også satt fokus på kjøring og skader i løpet av året, noe som har ført til betydelig mindre

utgifter. Det har samtidig vært viktig for administrasjonen at ansatte ikke skal merke betydelig

endringer i arbeidshverdagen eller sikkerheten i arbeidet.

Styreleder (nåværende) 45 480

Ansattes representant 23 606

Andre styremedlemmer pr medlem 35 376

Tabell 8.77 Styrehonorarer 

Det er i år 2015 utbetalt kr. 897 718,- til daglig leder Kurt Idland.

Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 86 794,-.

Særregnskapet for Stavanger natur- og idrettservice KF viser et netto driftsresultat på kr -219 365,-

og et regnskapsmessig merforbruk på kr 0,- etter at avsetning til disposisjonsfond er strøket med

219 365.

Forskriftene innebærer dermed at foretakets disposisjonsfond reduseres med kr 219 365 for å

dekke inn regnskapsmessig merforbruk.

Det var i 2015 budsjettert med et driftsresultat på kr. 0,-

Det er et negativt avvik mellom budsjett og netto driftsresultat på kr 219 365,- når en

sammenligner budsjettert nullresultat med regnskapsmessig merforbruk før overføring til

investeringsregnskap.

Resultatet skyldes følgende forhold:

Grunnet meget god innsats og samarbeid har foretaket nesten klart å holde nullbudsjettet til tross

for store utfordringer med pensjonskostnader og kutt i 2015

Det ble ikke foretatt låneopptak i 2015.
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Styrets oppsummering

Regnskapsår 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Resultatregnskap:

Driftsinntekter: 142 193 146 452 143 276 144 716 143 678 153 089

Brutto driftsresultat: 3 294 -1 699 −620 264 -5 783 -7 957

Netto driftsresultat: −219 4 481 1 909 3 273 -2 508 -4 273

Regnskapsmessig mer/midreforbruk 0 3 163 1 308 108 -2 929 -

Balanse: 28 563 29 688 31 608 37 097 25 120 29 112

Anleggsmidler: 176 048 172 872 152 704 145 383 126 749 127 664

Sum eiendeler 204 611 202 560 184 384 182 480 151 870 156 776

Kortsiktig gjeld: 20 133 19 524 20 240 23 897 20 019 20 736

Langsiktig gjeld: 192 025 183 958 163 205 156 469 143 551 131 525

Egenkapital: -7 547 −922 938 2 114 -11 699 4 515

Sum egenkapital og gjeld 204 611 202 560 184 384 182 480 151 871 156 776

Tabell 8.78 Utvalgte nøkkeltall for 2015 og utvikling siden 2010 

Tabellen under viser utvalgte nøkkeltall for 2015 og utvikling siden 2010:

Tabellen viser at foretaket har en negativ egenkapital på kr 7 547 000,- Årsaken til den negative

egenkapitalen er meget høye pensjonsforpliktelser. Det er bekymringsverdig for foretaket å ha

negativ egenkapital, og foretaket bør sammen med eier se på muligheter for å løse denne

problemstillingen. Som vi ser av tabellen øker den langsiktige gjelden kraftig år for år, og kun et

resultat av økte pensjonsforpliktelser. Øvrig langsiktig gjeld er redusert med kr 1 750 000,- i løpet

av 2015.

Styret vurderer foretakets prosesser i 2015 som grundige, fremtidsrettet og ikke minst nødvendige

i en tid med reduserte rammebetingelser og utfordringer. Foretaket har plikt på lik linje med andre

aktører i Stavanger kommune å tilpasse organisasjonen til de konjunkturendringer som oppstår

både i nedgang og i oppgang.  Styret har god dialog med ledelsen og sett at foretaket har etablert

en robust og bærekraftig organisasjon som også bidrar til samfunnet for øvrig med innovative

løsninger innenfor sine ansvarsområder.  Stavanger kommune er tjent med å opprettholde det

gode samarbeidet med Stavanger natur- og idrettsservice KF for videre utvikling.

Styret nytter anledning til å takke alle ansatte for innsatsen i 2015.

249



Resultatregnskap 2015
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Resultatregnskap 2015 Noter R-2015 B-2015 R-2014

Driftsinntekter:

Andre salgs- og leieinnteketer 8 022 845 6 700 000 9 019 822

Overføringer med krav til motytelse 2 133 942 664 120 209 035 137 218 992

Overføringer uten krav til motytelse 3 227 958 0 213 512

Sum driftsinntekter 142 193 467 126 909 035 146 452 326

Driftsutgifter:

Lønnsutgifter 1,4 65 486 015 61 235 724 67 472 459

Sosiale utgifter 1,4 21 776 828 22 894 900 20 600 535

Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets
tjen.prod.

5 40 071 370 37 944 411 38 837 749

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon 6 3 979 110 2 755 000 3 589 363

Overføringer 7 9 304 473 99 000 9 672 189

Avskrivninger 8 4 870 221 4 500 000 4 580 764

Sum utgifter 145 488 017 129 429 035 144 753 059

Brutto driftsresultat: -3 294 550 -2 520 000 1 699 267

Finansposter:

Renteinntekter og utbytte 11 206 543 300 000 281 767

Sum eksterne finansinntekter 206 543 300 000 281 767

Renteutgifter og låneomkostninger 12 251 580 320 000 329 872

Avdrag på lån 12 1 750 000 1 400 000 1 750 000

Sum eksterne finansutgifter 2 001 580 1 720 000 2 079 872

Resultat eksterne finanstransaksjoner: -1 795 037 -1 420 000 -1 798 105

Motpost avskrivninger 8 4 870 221 4 500 000 4 580 764

Netto driftsresultat: -219 365 560 000 4 481 925

Interne finasieringstransaksjoner:
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Investeringsregnskap 2015

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 4 481 925 1 308 847

Bruk av disposisjonsfond 0

Sum bruk avsetninger 4 481 925 - 1 308 847

Overført til investeringsregnskapet 560 000

Dekning av tidligere års merforbruk 0

Avsatt til disposisjonsfond 4 262 560 0 1 308 847

Sum avsetninger 4 262 560 560 000 1 308 847

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 - 4 481 925

Tabell 8.79 Resultatregnskap 2015 
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Balanse

Investeringsregnskapet 2015 R-2015 B-2015 R-2014

Investeringer:

Kjøp av driftsmidler 8 1 800 812 2 800 000 6 345 833

Kjøp av aksjer og andeler 345 096 - 334 030

Avsetninger 1 318 437 1 318 437

Årets finansieringsbehov 3 464 344 4 118 437 6 679 863

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler - 1 300 000 1 647 239

Inntekter fra salg av anleggsmidler 345 000 29 620

Sum ekstern finansiering 345 000 1 300 000 1 676 859

Kompensasjon for merverdiavgift 24 286 597 500 000 892 227

Overført fra driftsdelen 560 000

Bruk av disposisjonsfond 2 832 747 1 318 437 2 792 340

-

Sum finansiering: 3 464 344 3 678 437 5 361 426

Udekket/udisponert - 440 000,00 kr 1 318 437,00

Tabell 8.80 Investeringsregnskap 2015 

Komp. for mva avgift kr. 286 597- er ikke 25% av kjøpte driftsmidler: kr. 1 800 811,5, men ca

16%. Dette skyldes at det ikke er 25% mva på alt som blir kjøpr, eks. bruktbiler.
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Balanse 31.12.2015 31.12.2014

Eiendeler

Anleggsmidler

Utstyr, maskiner og transportmidler 8 21 744 738 25 289 713

Fordring Stavanger kommune 14 000 000 14 000 000

Egenkapitalinnskudd KLP 9 2 407 341 2 062 245

Pensjonsmidler 10 137 896 712 131 520 427

Årsoppgjør 2015 176 048 791 172 872 385

Omløpsmidler

Kundefordringer 13 10 531 016 10 387 091

Andre kortsiktige fordringer 14 5 169 411 3 718 902

Premieavvik 10 7 455 039 10 456 122

Kasse,bankinnskudd, bankkonto skattetrekk 15 5 407 813 5 126 039

Sum omløpsmidler 28 563 279 29 688 154

Sum eiendeler 204 612 071 202 560 539

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Disposisjonsfond 19 6 084 814 5 000 001

Ubundne investeringsfond 345 000 -

Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) 20 - 4 481 925

Regnskapsmessig merforbruk Drift.) 20 - -

Kapitalkonto 21 -13 976 894 -9 086 382

Udekket inv. regnskapet -1 318 437

Sum egenkapital -7 547 080 -922 893

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser 10 174 863 384 165 471 645

Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser 10 5 212 301 4 787 122
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All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av

driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også

for de interne finansieringstransaksjonene.

Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for

vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.

For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i

Langsiktig gjeld 18 11 950 000 13 700 000

Sum langsiktig gjeld 192 025 685 183 958 767

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 16 5 503 412 5 029 020

Annen kortsiktig gjeld 17 14 630 046 14 495 674

Sum kortsiktig gjeld 20 133 467 19 524 695

Sum egenkapital og gjeld 204 612 071 202 560 570

Memoria konti

Herav:

Ubrukte lånemidler - -

Motkonto til memoriakonti - -

0 0

Tabell 8.81 Balanse 

�����

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årberetning for

kommunale og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i

kommuneloven av 25.09.1992 nr. 107 § 46 nr. 8, §48 nr. 6 og §75.

Årsoppgjør 2015:
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investeringsregnskapet.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt

for regnskapsavleggelsen, er beste estimat brukt.

Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når

det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjon årsregnskapet

gir.

Konsernbidrag til eier avviker fra forskriftens oppstillingsplan og vises under interne

finanstransaksjoner og ikke under overføringer. Dette for å gi et mer riktig bilde av selskapets drift.

Det føres ikke varelager i KF.

Note 1 Ansatte, godtgjørelser mv.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Note 3 Overføringer uten krav til motytelse

Ansatte, godtgjørelser m.v. 2015 2014 2013 2012

Antall årsverk tre siste år: 148 145 150 146

Tabell 8.82 Note 1 

Overføringer med krav til motytelse R-2015 R-2014

Salg til Stavanger kommunen 120 644 375 125 014 555

Salg til kommunale foretak 1 118 264 321 189

Overføring fra Stavanger kommunen 9 080 727 8 631 053

Refusjoner sykepenger og fødselspenger 2 020 466 1 815 893

Tilretteleggingstilskudd fra NAV 0 0

Refusjoner arbeidspraksis fra NAV 1 078 831 1 436 301

133 942 664 137 218 991

Tabell 8.83 Note 2 

Det er i år 2015 utbetalt kr. 897 718,66,-  til daglig leder Kurt Idland. Arbeidsgivers utgift til andel

pensjonspremie utgjør kr 86 794,24. Styreleder Bjarne Kvadsheim har mottatt kr 45 480,- , Anette

Bull kr.35 376,- Kari Nessa Nordtun kr. 35 376,- ,Petter Mallberg Næsheim har mottatt kr. 23

606,- Nils Fredrik Gjerpe  kr.16 000,-  Marion Flanagan kr. 4 000,-  og Liv-Kristin Ims kr. 6 666,65.

Det er utbetalt kr. 142 165,- i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere mv., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.
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Note 4 Lønnsutgifter

Note 5 Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Overføringer uten krav til motytelse R-2015 R-2014

Refusjon seniortiltak 227 958 213 512

Refusjon lønnsoppgjør

227 958 213 512

Tabell 8.84 Note 3 

Lønnsutgifter R-2015 R-2014

Lønn ansatte 65 486 015 67 472 459

Sosiale utgifter:

Arbeidsgiveravgift 10 479 069 10 691 267

Pensjonskostnader 11 304 925 9 834 401

Forsikringer -7 165 74 868

Sum 21 776 828 20 600 535

Sum lønnsutgifter 87 262 843 88 072 994

Tabell 8.85 Note 4 

Reguleringspremie samt AFP må dekkes av foretaket fra 2010.

Det er registrert følgende lønnsutgifter de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:
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Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Note 7 Overføringer

Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon R-2015 R-2014

Kontorkostnader 3 273 858 3 091 074

Annonser/reklame/representasjon 132 034 94 885

Kurs/reiser 401 555 295 098

Transportutgifter 6 316 216 8 029 511

Energi 384 785 337 784

Husleie/avgifter 926 346 1 342 500

Møbler/inventar/utstyr 305 221 568 527

Vedlikehold/materialkjøp 20 942 620 18 813 836

Eksternt renhold 1 792 357 1 758 569

Konsulenttjenester 5 596 378 4 505 964

40 071 369 38 837 749

Tabell 8.86 Note 5 

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon R-2015 R-2014

Kjøp fra kommunen 1 096 933 597 700

Husleie 1 756 837 1 606 028

Kjøp fra foretak 320 720 289 904

Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker 223 746 298 139

Regnskapshonorar Stavanger kommune 804 620 797 592

4 202 856 3 589 363

Tabell 8.87 Note 6 
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Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivninger

Note 10 Spesifikasjon av pensjon

Overføringer R-2015 R-2014

Momskompensasjon 9 080 727 8 631 054

Overføring til Stavanger kommune 0 1 000 000

Overføring til andre

Tap på krav 0 41 135

Erstatning

9 080 727 9 672 189

Tabell 8.88 Note 7 

Spesifikasjon av varige
driftsmidler og
avskrivninger

Biler - 10 år Anleggsmaskiner
- 10 år

Invent/utst/mask
- 10 år

Biler - 5
år

Totalt

Anskaffelseskostnad 1/1 22 450 475 32 507 771 9 714 833 401 897 65 074 976

Tilgang 941 124 859 688 1 800 812

Avgang -475 565 -475 565

Akk. avskrivninger 31/12 -18 612 761 -19 937 407 -5 983 990 -121 326 -44 655 484

Bokført verdi 31/12 3 837 714 12 094 799 4 671 967 1 140 259 21 744 739

Årets avskrivning 1 374 849 2 475 360 907 536 112 476 4 870 221

Avskrivningssats 10 % 10 % 10 % 3 %

Egenkapitaltilskudd KLP pr
31/12

2 407 341 2 062 245

Tabell 8.89 Note 8 

Stavanger Natur og Idrettsservice sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede

tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse

KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med

folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig

pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder.

Ordningen sikrer en brutto  uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg

ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er

ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige
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Økonomiske forutsetninger 2014 2015 2014

Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %

Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 %

Forventet G regulering 2,97 % 2,97 %

Forventet avkastning 4,65 % 4,65 %

Tabell 8.90 Note 10 Økonomiske forutsetninger 

AFP-pensjoner. Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt kr. 6 276 522,- til

reguleringspremie.

Selskapet har hatt utgifter til AFP med kr.1 520 148,- eksklusiv arbeidsgiveravgift.

Selskapet får ikke dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.
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Spesifikasjon av pensjon R-2015 R-2014

Årets netto pensjonskostn spesifisert

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 9 866 205 8 951 056

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 6 862 115 6 478 804

Brutto pensjonskostnad 16 728 320 15 429 860

Forventet avkastning på pensjonsmidlene -6 081 394 -5 681 326

Netto pensjonskostnader 10 646 926 9 748 534

Adm.kostnader 627 661 576 535

Sum amortisert premieavvik 1 151 823 648 102

Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.) 12 426 410 10 973 171

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert
premieavvik

Pensjonsmidler pr. 31.12.2015 137 896 712 131 520 427

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.2015 174 863 384 165 471 645

Netto pensjonsforpliktelser 36 966 672 33 951 218

Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse 5 212 301 4 787 122

Akkumulert premieaavvik pr.1.1 9 163 998 6 286 052

Årets premieavvik -1 478 398 3 526 048

Sum amortisert premieavvik 1 151 823 648 102

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 6 533 777 9 163 998

Arb.giv.avg. av akkumulert premieavvik 921 263 1 292 124

Premieavvik ink.arb.giv.avg pr. 31.12 7 455 040 10 456 122

Spesifikasjon av estimatavvik

Faktisk forpliktelse 165 238 289 155 996 278

Estimert forpliktelse -165 471 645 -143 508 724

Estimatavvik forpliktelse IB 1.1. -233 356 12 487 554

Akkumulert avvik tidl år IB 1.1. 233 356 -12 487 554

Amortisert avvik i år 233 356 -12 487 554
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Note 11 Finansinntekter

Note 12 Finansutgifter

Note 13 Kundefordringer

Gj st samlet avvik forpliktelse UB 31.12 0 0

Estimerte pensjonsmidler 131 520 427 113 390 497

Faktiske pensjonsmidler -129 750 015 -118 519 012

Estimatavvik midler IB 1.1. 1 770 412 -5 128 515

Akkumulert avvik tidl år IB 1.1. 0 0

Amortisert avvik i år -1 770 412 5 128 512

Gj.samlet avvik midler UB 31.12 0 0

Tabell 8.91 Note 10 Spesifikasjon av pensjon 

Finansinntekter R-2015 R-2014

Renter av bankinnskudd 206 543 281 767

Tabell 8.92 Note 11 

Finansutgifter R-2015 R-2014

Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter 251 580 329 872

Avdrag på lån 1 750 000 1 750 000

2 001 580 2 079 872

Tabell 8.93 Note 12 

Det er gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og

fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011. Premieavviket skal fra og

med 2014 amortiseres på 7 år.

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.2015 kr. 2.407.341.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr. 2 562 072
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Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Note 15 Kasse, bank

Note 16 Leverandørgjeld

Kundefordringer R-2015 R-2014

Kundefordringer Stavanger Kommune 8 401 544 9 309 663

Kundefordringer foretak 296 408 253 630

Kundefordringer IKS 118 172 21 418

Eksterne kundefordringer 1 949 923 1 037 416

Avsetning tap på utestående fordringer -242 036 -242 036

10 524 011 10 380 091

Herav nærstående parter 8 697 952 9 563 293

Tabell 8.94 Note 13 

Andre kortsiktige fordringer R-2015 R-2014

Fordring lønn 94 094 36 128

Refusjon sykepenger/svangersk. 508 364 515 889

Til gode mvakomp 6. Termin 3 080 060 2 029 664

Til gode forskuddsbetalte utgifter 428 206 458 788

Anordning inntekter 1 058 687 678 433

5 169 412 3 718 902

Spesifikasjon anordning inntekter:

Inntekter Stavanger kommune 227 415 142 335

Forskuddsbetalt utgifter 696 855 527 781

924 270 670 116

Tabell 8.95 Note 14 

Av foretakets bankinnskudd er kr.2 581 233,05,- avsatt på en egen konto for skattetrekk, av dette

beløpet utgjør kr.2 360 221,- skyldig skattetrekk pr. 31.12.2015.
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Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld R-2015 R-2014

Leverandørgjeld Stavanger kommune 430 135 471 268

Leverandørgjeld foretak 14 742 0

Leverandørgjeld IKS 988 3 297

Ekstern leverandørgjeld 5 057 547 4 543 907

Leverandørgjeld utland 0 10 548

Sum 5 503 412 5 029 020

Herav nærstående parter 444 877 471 268

Tabell 8.96 Note 16 

Annen kortsiktig gjeld R-2015 R-2014

Avsatte feriepenger 6 918 689 7 376 022

Skyldig arbeidsgiveravgift 1 930 358 2 569 286

Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger 975 535 1 049 835

Skyldig skattetrekk 2 360 221 2 403 013

Skyldig påleggstrekk 16 474 0

Mva 391 061 123 978

Velferdskasse 185 171 109 408

Forsikringstrekk 0 0

Sum anordninger 1 893 633 871 623

14 671 141 14 503 165

Spesifikasjon anordning utgifter:

Anordning utgifter Stavanger kommune 472 167 212 549

Anordning renter lån Stavanger kommune 2 388 5 994

Anordning utgifter eksterne leverandører 381 578 109 986

Anordning lønn 1 037 501 543 095

1 893 633 871 624

Tabell 8.97 Note 17 
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Note 18 Langsiktig gjeld

Note 19 Disposisjonsfond

Note 20 Regnskapsmessig mindreforbruk

Note 21 Kapitalkonto

Langsiktig gjeld R-2015 R-2014

Gjeld til Stavanger kommune 1/1 15 450 000 15 450 000

Avdrag på lån -1 750 000 -1 750 000

Nytt låneopptak 0 0

Lånesaldo / UB 3112 13 700 000 13 700 000

Tabell 8.98 Note 18 

Disposisjonsfond R-2015 R-2014

I.B 5 000 001 6 483 494

Bruk av disposisjonsfond -3 177 747 -2 792 340

Avsetning 4 262 560 1 308 847

U.B 6 084 814 5 000 001

Disposisjonsfond 1 084 813 0

Avsetning pensjon/premieavvik 5 000 001 5 000 001

Sum 6 084 814 5 000 001

Tabell 8.99 Note 19 

Regnskapsmessig mindreforbruk R-2015 R-2014

Årets mindreforbruk 4 481 925

Årets merforbruk 0

Totalt mindreforbruk til disponering 0 4 481 925

Tabell 8.100 Note 20 
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Note 22 Vesentlige forpliktelser

Kapitalkonto R-2015 R-2014

Debet

IB 36 376 095 32 439 443

Nåverdi årets pensj.opptjening 9 866 205 8 951 056

Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse 6 862 115 6 478 804

Utbetalte pensjoner 7 103 225 5 954 493

Amortisert estimatavvik 1 770 412 12 487 554

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 5 212 301 4 787 122

Bruk av lån 0 1 647 239

Regnskapsmessig avskr. 4 870 221 4 580 764

Anleggsmidler nedskrevet / solgt 475 565 61 083

Amortisert estimatavvik 0

Sum debet 72 536 139 77 387 558

Kredit

IB 25 289 713 25 585 727

Utbetalte pensjoner 7 103 225 5 954 493

Tilbakef. Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforp. 4 787 122 4 246 670

Forventet avkastning på pensjonsmidlene 6 081 394 5 681 326

Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader 9 168 528 13 274 582

Amortisert estimatavvik 233 356 5 128 515

Egenkapitalinnskudd 345 096 334 030

Tilgang 1 800 812 6 345 833

Avdrag lån 1 750 000 1 750 000

Styrking egenkapital 0 0

UB 15 976 893 9 086 382

Sum kredit 72 536 139 77 387 558

Tabell 8.101 Note 21 

Stavanger Natur og Idrettsservice har inngått leasingavtale med Ford Credit Forso Norge. Avtalen
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Note 23 Endring i arbeidskapital

Note 24 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

Endring i arbeidskapital 31.12.2015 31.12.2014 Endring

Balanseregnskapet:

Omløpsmidler 28 563 279,94 29 688 184 -1 124 904

Kortsiktig gjeld 20 133 465,57 19 524 695 608 771

Arbeidskapital 8 429 814,37 10 163 489,80 -1 733 675

Drifts- og investerignsregnskapet:

Inntekter driftsregnskap 142 193 467

Inntekter investeringsregnskap 631 597

Bruk av lån 0

Renteinntekter 206 543

Sum anskaffelse av midler 143 031 607 143 031 607

Anvendelse av midler

Utgifter driftsregnskap 145 488 017

Utgifter investeringsregnskap 2 145 908

Avskrivninger -4 870 221

Renteutgifter 251 580

Avdrag på lån 1 750 000

Sum anvendelse av midler 144 765 285 144 765 285

Endring i ubrukte lånemidler

Anskaffelse - anvendelse midler -1 733 675

Tabell 8.102 Note 23 

er klassifisert som operasjonelle og er inngått for en periode fra 5 måneder til 60 måneder.

Fra og med 2014 skal merverdiavgift vedr. anleggsmidler føres som inntekt direkte i

investeringsselskapet. 

Sum mva-komp. mottatt vedr anleggsmidler i 2015 er: kr. 286 597,30. 

Hovedsakelig kjøp av bruktbiler.
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REVISORS BERETNING FOR STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF FOR
2015

Uttalelse om årsregnskapet

������������������

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Stavanger bystyre

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger natur- og idrettsservice KF, som viser et netto

driftsresultat på kr – 219 365 og et regnskapsmessig merforbruk på 0. Særregnskapet består av

balanse per 31. desember 2015, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter

for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte

regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende

fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern

kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et

særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller

feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi

har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske

krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at

årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
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Uttalelser om øvrige forhold

opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder

vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det

skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen

som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling.

Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men

ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon

omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede

presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for

vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende

fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger natur- og idrettsservice KF per 31. desember

2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov,

forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Presisering

Det presiseres herved at foretakets egenkapital per 31.12.2015 er negativ med kr 7 547 080.

Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om regnskapet.

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som

ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i

særregnskapet stemmer med regulert budsjett, bortsett fra at budsjettert låneopptak på kr

1 300 000 ikke er gjennomført.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og

forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.
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STYRETS ÅRSBERETNING 2015

Virkeområdet
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������������

Stavanger, 8.3.2016 

Rogaland Revisjon IKS 

 

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 den 7.4.2016. Den politiske styringen utøves gjennom årsmøte hvor en

representant fra hver av kommunene deltar.

Årsmøte behandler følgende saker:

Sak 1/16        Valg av møteleder 

Sak 2/16        Årsberetning 2015 

Sak 3/16        Regnskap 2015 

Sak 4/16        Regulering deltager avgift medlemskommunene 2017 

Sak 5/16        Regulering honorar arbeidsutvalg 2017 

Sak 6/16        Forslag til budsjett 2017 

Sak 7/16         Valg av leder og nestleder (muntlig forslag årsmøte) 

Sak 8/16        Oppnevning av representanter til Arbeidsutvalg fra Sørfylket og Ryfylket (muntlig

forslag årsmøte) 

Sak 9/16        Eventuelt

Kommunenes myndighet etter § 47 i forurensingsloven er delegert til IUA, som har hatt

følgende sammensetning i 2015:

Brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS, Henry Ove Berg, leder 

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 Lund, John Førland, representant for kommunene i Sørfylke 
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Aktivitet arbeidsutvalg (AU-IUA),

Forberedelser til årsmøte

Øvelsesaktivitet

Bruk av ELS som ledelsesprinsipp

Anskaffelse av CIM

Innkjøp av materiell

Fortsatt drift

Regnskapsinformasjon

Brannsjef i Strand, Asgeir Gjerde, representant for kommunene i Ryfylke

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 

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, John Skårland

Ole Usken, ansvarlig lager Jorenholmen og Vektaren 

Geir Nilsen, beredskapssekretær 

Sven Kåre Hagevik, ansvar strandrensekoordinatorer . 

Svein Oskar Wigestrand, ansvar lager og beredskap i Egersund

AU-IUA har på avholdte møter i løpet av året diskutert og behandlet følgende saker:

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 31.12.2015.

Etter IUA’s (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 2015 viser et forbruk på kr 1 968 598.- og en inntekt på kr 2 602 001.-.

Brutto viser driftsresultat et overskudd på kr 633 402.-.

IUA’s styre foreslår at årets overskudd (Årsresultat på kr 804 986.-) 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.
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Arbeidsmiljø

Ytre miljø

Likestilling

Aktiviteter i 2015

Rapporterte hendelser med forurensning.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på

allerede foretatte investeringer.

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 2015.

Utvalget driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Utvalget administrerer på vegne av

medlemskommunene beredskap mot akutt forurensning i Sør-Rogaland.

Utvalget har ingen fast ansatte. Utvalget er sammensatt av fagpersonell valgt av

medlemskommunene. Utvalget er også aksjonsledelse ved innsatser.

2015 var et år hvor det var registrerte færre hendelser/oppdrag i IUA enn de foregående årene. Av

disse vil vi nevne følgende:
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Dato Kommune Adresse Hendelse

17. mar. Sandnes Buggelandsbakken Hull i dieseltank på kjøretøy - ca. 40 liter lekket ut

18. mar. Sola Grannessletta Naturgjødsel lekkasje 50 m3, litt i sjøen

19. mar. Sandnes Stokkelansveien Oljesøl i Stokkelandsvannet - Lekkasje fra trafo

23. mar. Sola Shell st. Solakrossvegen Diesel fra pumpe lekket ut, og ned til oljeutskiller

11. apr. Hå Ånestadvegen 8 Noe olje lekket ut i bekk

19. apr. Stavanger Jarlsgate 19 Ca. 30 dråper kvikksølv lekket ut på gaten

21. apr. Stavanger På sjøen ved Lindøy Blåfilm av diesel eller lensevann på sjøen

19. mai Sandnes Figgvedveien 94 30 -40 liter olje i sluk

25. mai Time Uno X st. Jærveien 150 Flekkvis dieselsøl

6. jun. Strand Stølsgeilen 1 Jørpeland Lekket ut 1 liter salpetersyre

5. aug. Sandnes Grenseveien 50 -100 liter hydraulikkolje lekket fra kjøretøy

12. aug. Sola Staoil Tjelta Stenebytoppen 50 liter diesel lekket ut

13. aug. Sola Staoil Tjelta Stenebytoppen Lekket ut diesel

16. aug. Klepp Engelsvåg 61 Klepp st. Diesellukt i næringsbygg

7. okt. Egersund Jernbanevegen Ca 10 liter diesel lekket fra buss

24. okt. Sola Sola flyplass 2-300 liter fly drivstoff lekket ut

9. nov. Klepp Fjogstadvegen 105 2000 liter storfegjødsel lekket ut i elv

4. des. Time Kvednalandsbakken 1 1500 liter diesel lekket fra lastebil

19. des. Stavanger Hillevågsvannet ca 30 liter diesel i sjøen

22. des. Sandnes Hotell Sverre Storgt. 45 Røyk i teknisk rom - slange hadde hoppet av

Tabell 8.103 Utvalg av registrerte oppdrag IUA 
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Kurs 2015

IUA har i 2015 avholdt følgende øvelser:

Forberede deltakerne på å håndtere kritiske situasjoner med akutt oljeforurensning med

landpåslag i miljøsårbare kystområder.

Gi deltakerne økt kunnskap om hvordan deres egen og andres organisasjon er oppbygd, og

hvordan de skal samhandle ved en større hendelse.

Dato Kommune Adresse Hendelse

22. mar. Klepp Frøylandsvannet Diesel søl i Frøylandsvannet

7. apr. Sandnes St. Olavsgate 1 20 liter maling søl

15. apr. Stavanger På sjøen v. Sandviga Tynn blåfilm på sjøen

16. jun. Stavanger Skagenkaien Olje på kaien fra bil med lekkasje etter påkjørsel

16. mai Stavanger Vaulenveien 53 Litt bensin på veien etter rep. Av motorsykkel

17. jul. Ukjent Ukjent Melding om olje på sjøen

23. aug. Sola Småbåthavn i Havnevegen Diesel søl i båthavnen

27. aug. Stavanger Breivik båthavn Oljefilm på sjøen

14. sep. Sandnes Sørhaugveien 1 Oljelekkasje fra bil etter å ha kjørt på midtrabatt

30. nov. Årdal Hjelmeland Diesellekkasje fra sunket båt

Tabell 8.104 Ubetydelig forurensning 

IUA har i løpet av 2015 hatt følgende deltakere på ekstern kursaktivitet:

KLA kurs (skadestedsleder)

Deltaker fra IUA Sør-Rogaland Frode Strøm, Tom Meyer og Odd Bjørn Bekkeheien.

Øvelse på Ølberg stranden.

Den 16.9.2015 gjennomførte IUA Sør-Rogaland i samarbeid med aktører fra Kystverket,

Sivilforsvaret, NOFO og Jæren friluftsråd en dags øvelse med deltakere fra alle 18

medlemskommunene på Ølberg stranden og området rundt Ølberg havn.

Fokuset for øvelsen var en hendelse på Jærstrendene og hensikten med øvelsen var:

Øvelsen var lagt opp som ringløype hvor deltakerne blant annet fikk innsikt i utstyr som skal brukes

ved en strandaksjon, de ulike aktørenes rolle samt fokus på HMS under en aksjon.

Sivilforsvaret var en viktig bidragsyter til denne øvelsen og bidro med telt og utstyr til stabsrom,

logistikk i forbindelse med mat samt vakthold.

Til sammen deltok om lag 130 personer som er tiltenkt en rolle som mannskap ved en aksjon.
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Økonomi

Under øvelsen fikk IUA også besøk av flere ordfører og politikere fra våre medlemskommuner samt

en delegasjon fra Kystverket. Dette var representanter fra embetsverket i Palestina og Uganda som

var i landet for å lære om organisering av norsk oljevernberedskap.

I tillegg til dette var Kystverkets depot mannskaper, deltakere fra NOFO’s spesialteam samt

innsatsstyrker fra Sivilforsvaret med på øvelsen.

I det fine høstværet var det totalt 200 personer som fikk et innblikk i hvordan oljevernberedskapen

for Jærstrendene kan løses og hvilke ressurser man rår over i vår region.

IUA vil rette en takk til mannskaper fra Rogaland Brann- og redning IKS som på en glimrende måte

organiserte denne dagen på Ølberg samt Jæren friluftsråd som lot oss bruke området til øvelsen.

Regnskapet for IUA Sør-Rogaland vil alltid på grunn av sin driftsform med aksjoner og tilskudd

avvike fra oppsatt budsjett. Driftsåret 2015 har vært et driftsår med en nedadgående trend når det

gjelder gjennomførte IUA aksjoner fakturert til skadevolder. Dette medfører blant annet et

betydelig avvik i forhold til budsjettet på sum driftsinntekter.

IUA’s regnskap for 2015 er ført av Stavanger kommune ved SK Regnskap. Regnskapet blir revidert

av Rogaland Revisjon IKS.

IUA’s regnskap for 2015 viser et forbruk på kr 1 968 598.- og en inntekt på kr 2 602 001.-.

Brutto viser driftsresultat et overskudd på kr 633 402.-.

Overskuddet settes av til fri egenkapital (fond).

Arbeidsutvalget har på bakgrunn av tidligere årsmøte vedtak finansiert traktor med midler fra

tidligere års akkumulerte overskudd. ( Note 2 ). Denne er anskaffet i forbindelse med sør-Rogaland

IUA i 2014 startet et samarbeid med Kystverket om utvikling av nytt utstyr for opprydding av

oljesøl langs Jærstrendene.

I løpet av denne prosessen presenterte IUA Moi AS sin brannhenger/vakuum vogn som er utviklet

for lokal brannbekjemping på øyene i Finnøy kommune.

Prinsippene ved bruk av denne hengertypen kan benyttes ved opprensning i strandsonen og IUA

inngikk avtale med Kystverket at de skulle utvikle og anskaffe en beredskapshenger tilpasset

oppsamling av olje i strandsonen. Denne hengeren skulle utplasseres og disponeres av IUA Sør-

Rogaland dersom de gikk til anskaffelse av traktor. Denne hengeren kan også etter avtale med

Kystverket benyttes til transport avvann i forbindelse med naturbranner.

Arbeidsutvalget har startet en langsiktig satsning for bedre beredskap mot akutt forurensning

langs Jærstrenden og anbefaler derfor fortsatt at deler av akkumulert overskudd benyttes til

opplæring generelt og nødvendige investeringer i forbindelse med beredskapen for Jærstrendene.

Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig investering uten å be kommunene om mer penger

til fortsatt gjennomføring av dette prosjektet.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på

allerede foretatte investeringer.
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Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Sør-Rogaland, IUA

Resultatregnskap 2015
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Resultatregnskap 2015 R-2015 B-2015 R-2014

Driftsinntekter

Overføring fra kommunen 1 716 548 1 833 205 1 666 550

Overføring fra andre 357 900 330 000 346 900

Avgiftsfritt salg 123 978 200 000 735 994

Avgiftspliktig salg 215 463 350 000 9 460

MVA-kompensasjon 188 112 270 000 184 728

Sum driftsinntekter 2 602 001 2 983 205 2 943 631

Driftsutgifter

Lønn / Honorar 600 367 409 000 409 152

Sosiale utgifter 70 937 58 000 57 690

Ekstern leie eiendom 94 290 50 000 0

Kommunikasjonsutstyr 90 800 50 000 0

Driftsutgifter bygg/utstyr 350 488 850 000 579 408

Driftsmateriale, verneutstyr mv. 284 097 700 000 294 021

Godtgjørelse, velferd, kurs 13 351 80 000 94 469

Innleide transporttjenester 13 960 10 000 11 753

Kjøpte tjenester 22 727 50 000 0

Avsetning tap på krav 0 20 000 59 186

Andre driftsutgifter 67 641 0 0

Mva-kompensasjon 188 112 270 000 184 728

Avskrivninger 171 828 0 0

Sum driftsutgifter 1 968 598 2 547 000 1 690 408

Brutto driftsresultat 633 402 436 205 1 253 223

Finansposter

Renteinntekter 0 0 38 568

Renteutgifter 245 0 0

Sum finansposter −245 0 38 568
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Investeringsregnskap 2015

Eiendeler

Motpost avskrivninger 171 828 0 0

Netto driftsresultat 804 986 436 205 1 291 791

Årsresultat 804 986 436 205 1 291 791

Disponering

Overskudd overført til egenkapital 804 986 0 1 291 791

Sum disponering 804 986 0 1 291 791

Tabell 8.105 Resultatregnskap 2015, IUA 

Investeringsregnskap 2015 R-2015 R-2014

Investeringer

Investeringer i anleggsmidler 1 058 750 3 436 538

Årets finansieringsbehov 1 058 750 3 436 538

Finansiert slik

Kompensasjon for merverdiavgift 211 750 687 308

Bruk av akkumulert overskudd 847 000 2 749 230

Sum finansiering 1 058 750 3 436 538

Udekket/udisponert 0 0

Tabell 8.106 Investeringsregnskap 2015, IUA 
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Egenkapital og gjeld

Eiendeler 2015 2014

Anleggsmidler

Utstyr, maskiner og transportmidler 1 4 323 459 3 436 538

Sum anleggsmidler 4 323 459 3 436 538

Omløpsmidler

Bank 2 048 040 0

Kundefordringer 1 438 223 0

MVA-kompensasjon til gode 389 222 0

Andre fordringer 0 38 568

Mellomregning Stavanger Kommune 0 2 372 393

Sum omløpsmidler 3 875 485 2 410 960

Sum eiendeler 8 198 944 5 847 498

Tabell 8.107 Eiendeler 
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Note 1 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Egenkapital og gjeld 2015 2014

Egenkapital

Fond 891 650 891 650

Akkumulert overskudd 2 1 348 409 1 390 423

Kapitalkonto 3 4 323 459 3 436 538

Sum egenkapital 6 563 518 5 718 611

Kortsiktig gjeld

Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk 4 69 128 128 887

Skyldig merverdiavgift 53 866 0

Leverandørgjeld 1 415 164 0

Anordninger 97 268 0

Sum kortsiktig gjeld 1 635 426 128 887

Sum egenkapital og gjeld 8 198 944 5 847 498

Tabell 8.108 Egenkapital og gjeld 
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Note 2 Akkumulert overskudd

Note 3 Kapitalkonto

Note 4 Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk

Spesifikasjon av varige driftsmidler R-2015

Anskaffelseskostnad 1/1 3 436 538

Tilgang 1 058 750

Avgang 0

Akk. Avskrivninger 31/12 171 828

Bokført verdi 31/12 4 323 459

Årets avskrivning 171 828

Avskrivningssats 10 %

Tabell 8.109 Note 1 

Akkumulert overskudd R-2015

Akkumulert overskudd 1/1 1 390 423

Finansiering varige driftsmidler -847 000

Årets overskudd 804 986

Akkumulert overskudd 31/12 1 348 409

Tabell 8.110 Note 2 

Kapitalkonto R-2015

IB 3 436 538

Anskaffet 1 058 750

Avskrivning 171 828

UB 4 323 459

Tabell 8.111 Note 3 
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REVISORS BERETNING 2015 IUA SØR-ROGALAND

Uttalelse om årsregnskapet

Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk R-2015

Skyldig arbeidsgiveravgift 8 225

Avsatte feriepenger + arbeidsgiveravgift 36 598

Skyldig skattetrekk 24 306

69 128

Tabell 8.112 Note 4 
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Skyldig skattetrekk blir ved hver lønnskjøring overført til egen konto for skattetrekk.

Til årsmøtet i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Sør-Rogaland

Vi har revidert årsregnskapet for IUA SØR-ROGALAND, som består av balanse per 31. desember

2015, drifts- og investeringsregnskap som viser et årsresultat på kr 804 986.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende

fremstilling i samsvar med kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om

årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper[1] og god kommunal

regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å

muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken

som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi

har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske

krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at

årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og

opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder

vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det

skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen

som er relevant for samarbeidets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling.

Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men
282



ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av samarbeidets interne kontroll. En revisjon

omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede

presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for

vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende

fremstilling av den finansielle stillingen til IUA SØR-ROGALAND interkommunalt samarbeid per 31.

desember 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar

kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og

årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som

ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene 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, forutsetningen om fortsatt drift (og forslaget til anvendelse av

overskuddet/dekning av tap) 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 begrenset revisjon av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

[1] Jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 1 tredje ledd.
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9 Statistikk og
brukerundersøkels
er

UTLEVERTE HJELPEMIDLER

ELEVPLASSER I KULTURSKOLEN

VOF-HENVENDELSER

9.1 Statistikk

9.2 Brukerundersøkelser

Årsrapport 2015
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Barnehager 2011 2012 2013 2014 2015

Barn i barnehage (omregnet til heltidsplasser)

0 - 6 år i alt 7 783 7 849 7 836 7 554 7 637

0 - 3 år kommunale barnehager 1 874 1 962 1 817 1 684 1 672

0 - 3 år private barnehager 968 997 1 016 981 1 001

3 - 6 år kommunale barnehager 3 129 3 114 3 173 3 099 3 077

3 - 6 år private barnehager 1 812 1 776 1 830 1 790 1 888

Tilbud til barn med spesielle behov

Styrket barnehagetilbud, antall barn 425 468 496 503 480

Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (STA), antall barn 48 48 39 40 38

Spesialpedagogisk hjelp fra ressussenteret, antall barn 264 336 244 285 335

Barn som har fått innvilget søknad om prioritert
barnehageplass

Innvilget søknad om prioritert plass, totalt 491 187 130 199 223

Helse barn 33 29 15 27 27

Helse familie 122 75 62 76 72

Søkt inn av barneverntjenesten 19 17 19 15 27

Språklige minoriteter 307 57 33 81 74

Antall barnehager

Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager 76 / 56 72 / 58 72 / 55 70/55 72/55

Barnehager adm. lagt under skole 2 1 1 1 1

Private barnehager/virksomheter, inkl. 5 åpne barnehager 55 / 51 55 55 55 56

Tabell 9.1 Barnehage 
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Grunnskole og SFO 2011 2012 2013 2014 2015

Grunnskole

A: Barn skolepliktig alder: 6-15 år 15 585 15 532 15 547 15 605 15 745

B: Elever i Stavangerskolen, herav: 14 584 14 507 14 583 14 694 14 790

    Barnetrinn 10 038 10 079 10 242 10 435 10 607

    Ungdomstrinn 4 546 4 428 4 341 4 259 4 183

Sum årsverk personale med lederoppgaver 115 118 128 130 117

Sum årsverk til undervisning 1 043 1 087 1 079 1 088 1 061

Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter
Opplæringsloven § 5-1

1 072 1 253 1 397 1 462 1 389

Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 906 1 030 1 198 1 183 1 177

Skolefritidsordning

Barn i SFO 4 374 4 493 4 744 4 756 4 618

Barn i SFO med 100% plass 3 494 3 416 3 818 3 813 3 583

Dekningsgrader

Andel elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven
§ 2-8

6,2 7,1 8,2 8,1 8,0

Andel elever med spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-
1

7,4 8,6 9,6 9,9 9,4

Andel elever 1.-4. trinn med plass i kommunal SFO 74,7 74,9 77,5 77,6 73,4

Produktivitet

Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 18,1 18,6 18,6 19,0

Tabell 9.2 Grunnskole og SFO 
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Kulturskolen 2011 2012 2013 2014 2015

Netto driftsutgifter pr. deltaker ekskl. korps/kor 7 978 9 014 8 741 8 988 8 769

Antall elevplasser kulturskolen: 3 351 3 384 3 473 3 524 3 548

    Musikk i livets begynnelse 85 95 101 92 -

    Musikkgrupper 0 til 5 år 96

    Generell musikkopplæring 2. og 3. klasse 560 560 566

    Kulturkarusellen 1. og 2. trinn 410 420

    Instrumental 1 563 1 671 1 666 1 717 1 658

    Annen musikkopplæring 47 40 25 30 20

    Dans 577 577 773 859 905

    Bilde / visuell kunst 87 105 87 91 89

    Drama/teater 233 210 175 167 170

    Samspill/kammermusikk 183 110 68 146 190

    Skapende skriving 16 16 12 12 -

Tabell 9.3 Kulturskolen 
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PPT 2 011 2 012 2 013 2014 2015

Antall saker 2 817 2 826 3 068 3 210 3 052

Antall nye saker voksne 91 75 99 77 174

Antall nye saker barn 789 837 901 812 798

Antall sakkyndige vurderinger 802 927 1 071 1 099 1 073

Antall viderehenvisninger 247 202 163 173 160

Kvalitet

Antall på venteliste 101 111 114 47 97

Tilbud systemarbeid

Antall nettverk og konsultasjoner 96 226 231 244 418

Antall kurs 154 66 55 68 76

Tabell 9.4 PPT 
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Johannes læringssenter 2011 2012 2013 2014 2015

Barnehage

Innføringsbarnehagen på Johannes Læringssenter 56 56 51 55 42

Barnehager flerspråklige assistenter Barn 419 522 482 400 520

Grunnskole

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

Elever 206 246 274 289 257

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

Elever 54

Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og
morsmålsopplæring

Elever 830 784 820 860 750

Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring
(Innføringssk.)

Elever 186 243 266 243 289

Voksenopplæring

Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år) Deltakere 1 016 1 001 928 962 657

Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november) Deltakere 86 18 14 5 -

Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger Deltakere 223 234 258 198 253

Norskopplæring, INTRO-program fra andre
kommuner

Deltakere 61 59 61 56 93

Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår,
50 timer

Deltakere 670 643 640 541 526

Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer Antall språk 15 12 15 12 15

Kvalifiseringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og
Cafe Gummien)

Deltakere 67 60 64 52 44

Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og
kveld

Deltakere 1 089 1 304 1 552 1 136 1 052

Norskopplæring - nettundervisning Deltakere 417 500 667 919 557

Oppdragsundervisning - eksterne kurs Deltakere 16 48 129

Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige
voksne over 16 år

Deltakere 175 180 179 238 233

Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige
asylsøkere 16-18 år

Deltakere - - -

Grunnskole norske voksne Deltakere 4 2 1 - -

Engelsk voksne på dag - norske og
minoritetsspråklige

Deltakere 185 215 216 22 24

Engelsk voksne på kveld - norske og Deltakere - 11 44 15 -
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minoritetsspråklige

Spesialundervisning for voksne Deltakere 233 183 178 174 168

Fagkonsulent innen syn Klienter 168 144 158 126 129

Fagkonsulent innen hørsel Klienter 433 406 445 460 486

Rådgiverkontor for hørselshemmede Klienter 160 152 164 57 125

Datahjelp Klienter 28 34 20 15 15

Kvalitet

Antall plasser i mottaksbarnehagen 48 48 48 48 48

Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn) 28 28 28 28 28

Antall timer i gjennomsnitt (8.-10. klassetrinn) 30

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

3 4 4 4 4

Min. antall timer norskopplæring og
samfunnskunnskap

300 300 300 300 300

Maks. timetall for innvandrere - spor 1-3 2 700 2 700 3 000 3 000 3 000

Maks. timetall for deltakere i
introduksjonsprogrammet

2 700 2 700 3 000 3 000 3 000

* MMO: morsmålsopplæring, TFO: tospråklig fagopplæring

Tabell 9.5 Johannes læringssenter 
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Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 2011 2012 2013 2014 2015

Årsverk helsesøster 42,4 43,8 49 51,2 50,6

Årsverk jordmor 6,25 6,45 7 6,6 6,6

Årsverk psykologer 2,9 3 3 3 3

Årsverk Helsestasjonens familiesenter 6,5 6,5 7 7 7

Fødsler 1 912 1 801 1 823 1 747 1 763

Gravide til svangerskapskontroll hos jordmor 1 295 1 289 1 353 1 417 1 460

Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer 45 124 44 123 44 984 45 206 44 543

Konsultasjoner skolebarn 6-15 år 20 743 22 874 26 886 33 886 34 345

Telefonkontakter helsestasjon 7 257 7 280 7 503 7 892 7 209

Barselgrupper 161 134 153 155 154

Antall deltakere i barselgrupper 1 336 1 045 1 301 1 238 1 395

Tverrfaglige samarbeidsmøter 426 445 472 514 471

Helsestasjonens Familiesenter, antall henvendelser 446 473 490 448 815

Psykologtjenesten, antall brukere 120 189 201 251 *

Kvalitet

Dekningsgrad hjembesøk nyfødte 42,2 % 55,4 % 66 % 78 % 80 %

Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine 96 % 94 % 95 % 95 % 94 %

Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine 96 % 94 % 91 % 92 % 93 %

* Psykologtjenesten inngår som en del av Familiesenteret

Tabell 9.6 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 
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Bydelshus og
fritidsklubber

Bydel/
senter/

aktivitet

Besøk
2013

Andel
barn og

unge (0-25
år)

2013

%-
andel

barn og
unge
2013

Besøk
2014

Andel
barn og
unge (0-

25 år)
2014

%-
andel
barn

og
unge
2014

Besøk
2015

Andel
barn og

unge
(0-25

år)
2015

%-
andel
barn

og
unge
2015

Øyahuset Hundvåg 36 441 13 413 36 39 824 15 972 40 30 323 11 776 39

Midjord
bydelshus

Storhaug 23 842 13 047 54 32 322 19 935 61 34 233 21 757 63,5

Madla
bydelshus

Madla 76 043 21 349 28 82 357 24 125 29,3 82 089 23 541 28,6

Kvernevik
bydelshus

Kvernevik 35 251 19 939 28 31 258 18 471 59 31 130 16 325 52,4

Tasta
bydelshus

Tasta 37 948 18 778 49 39 632 20 927 52,8 42 878 21 554 50

Tjensvoll
bydelshus

Tjensvoll 27 809 10 624 38 30 348 12 365 40,7 30 478 12 737 42

Fritid PUH Tjensvoll 8 426 3 140 37 8 234 2 684 32,6 7 909 2 516 32

Bekkefaret
bydelshus

Hillevåg 45 620 14 508 32 45 520 16 798 36 45 823 14 364 31

Gausel
bydelshus

Gausel 82 480 75 740 92 94 956 75 226 79 66 630 47 320 71

Ungdommens
motorsenter

Hillevåg 6 348 5 599 88 4 936 4 585 93 7 971 6 975 87,5

Metropolis /
Teipen

Sentrum 43 000 43 000 100 48 000 47 040 98 55 000 52 250 95

Rock Comp /
RUF

Bydekkende 7 719 - - 4 556 4 556 100 3 792 3 792 100

Bakgården Bydekkende 692 692 100 1 528 1 528 100 22 200 22 200 100

Sum
besøkende

431 619 239 829  463 471 264 212 460 456 257 107 56

Tabell 9.7 Bydelshus og fritidsklubber 

293



Fiks Ferigge ferie (FFF) Besøk 2012 Besøk 2013 Besøk 2014 Besøk 2015*

Sommeraktiviteter

Ferieklubb 689 588 570 567

Sommerleir Vier 161 166 170 175

Ungdomsleir Vier 39 38 27 42

Rockeskole/filmskole 45 31 28 0

Sommerleir Lundsvågen 187 195 150 144

Sommerleir Sirdal 48 0 20 0

Aktivitetsuke med svømming 112 0 110 0

Fotballskole 135 0 77 0

Seiling 56 0 25 0

Rideleir 74 0 37 0

Skateskole 28 0 22 0

Golf 76 0 55 0

Tour de amazing 3 0

Kajakkurs 10 0

Kunstuke/dager 27 0

Sum besøkende Fiks Ferigge Ferie 1 913 1 044 1 331 928

*I 2015 kun egne aktiviteter (ikke eksterne tilbud) knyttet til FFF

Tabell 9.8 Fiks Ferigge Ferie (FFF) 
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Barneverntjenesten 2011 2012 2013 2014 2015

Alle barn med tiltak 779 883 902 987 880

    med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12. 503 545 578 624 431

    med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12. 276 338 324 339 449

Nye meldinger 851 831 930 966 1 019

Henleggelsesprosent meldinger 38 % 26 % 18 % 25 % 19 %

Nye undersøkelsessaker 538 613 759 739 806

Henleggelsesprosent for undersøkelser 47 % 41 % 41 % 53 % 50 %

Nye barn med vedtak om tiltak 266 301 395 383 397

Antall Fylkesnemndsaker 21 41 53 60 50

Antall Midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda 34 53 44 39 22

Kvalitet

Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse 40 % 24 % 27 % 30 % 2 %

Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda 92 % 98 % 89 % 100 % 100 %

Medhold saker i fylkesnemnda 92 % 89 % 81 % 90 % 86 %

Fordeling etter sakstype pr. 31.12.

Barn som får hjelpetiltak i hjemmet, (KOSTRA 251) 65 % 62 % 64 % 63 % 49 %

Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252) 35 % 38 % 36 % 37 % 51 %

Tabell 9.9 Barneverntjenesten 
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Helse- og sosialkontor 2011 2012 2013 2014 2015

Bestillerfunksjon * 24 17 15 28

Antall klager til kommunal klagenemd /formannskapet 25 19 26 22

Antall klager Fylkesmannen/Helsetilsynet i Rogaland

* Ny organisering fra 2012 gjør at de ikke finnes tilsvarende tall for 2011/ 2010.

Tabell 9.10 Bestillerfunksjon 
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Behovsdekning Antall
boenheter

2011 2012 2013 2014 2015

Ventelister

Ordinær kommunal bolig 1 614 117 129 127 87 34

Bolig for personer med ruslidelser
Rehabiliteringsseksjonen

252 60 73 79 71 64

Bofellesskap PUH 160 65 73 64 67 57

Bofellesskap psykiske lidelser 145 48 56 55 66 50

Bofellesskap rus og psykiske lidelser 24 10 4 4 13 11

Bofellesskap fysisk funksjonshemming 26 8 4 13 8 12

Omsorgsbolig med innskudd/BBL 91 42 53 39 30 19

Omsorgsbolig uten innskudd 292 35 25 30 28 13

Dagsenter puh 43 8 10 16 8 7

Dagsenter funksjonshemmede 14 3 2 1 4 2

Brukerstyrte tjenester

Antall personer med omsorgslønn 97 98 84 86 85

Antall personer med personlig assistent 30 30 39 39 39

Koordineringsfunksjon

Antall innvilget individuell plan (IP) 719 677 457 426 395

Samhandlingsreform

Snitt antall utskr.klare pasienter SUS> 1 dag (tom
2011)

23

Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012) 898 328 1 650 1 748

Tabell 9.11 Behovsdekning 
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NAV kontor 2011 2012 2013 2014 2015

Sosialtjenesten

Mottakere av sosialhjelp 3 169 2 961 3 192 3 228 3 387

    Andel under 25 år 24 23 22  23 24

    Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold 17 29 30  30 30

    Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 mnd. siste år) 38 38 37  38 40

Nyregistrerte i løpet av året 580 518 592 487 601

Stønadsmottakere i % av befolkning 2,5 2,3 2,4  2,5 2,6

Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto) 130,6 128,9 147,9 149,4 165,3

Rusvern: Antall brukere dekning av priv institusjon/reise 110 99 115 128 121

Rusvern: Utbetalt (mill kr) dekning av priv institusjon/reise 5,3 4,5 7,8  10,8 7,6

Midlertidig bolig, utbetalt (mill kr) 9,5 14,6 18,4  11,9 9

Midlertidig bolig, antall brukere 222 289 356 313 262

Antall unge u/25 år på hospits 19 21 27  24 27

Kvalitet

Klagesaker om sosialhjelp oversendt fylkesmannen 130 61 79  84 94

Klagesaker om sosialhjelp avgjort av fylkesmannen 96 81 85  75 101

Andel klagesaker sosialhjelp med medhold 91 72 77  70 79

Service

Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp 7,4 8,2 8 9 9,6

Tabell 9.12 NAV-kontor 
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Alders- og sykehjem 2011 2012 2013 2014 2015

Antall sykehjemsplasser pr 31.12. 918 967 967 963 963

Andel sykehjem korttid 20 % 19,8 % 19,8 20 % 20 %

Antall rehabiliteringsplasser totalt inkl Spania 37 41 41 41 41

Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre 175 175 166* 177 177

Antall dagsenterplasser 235 235 235 245 245

Kvalitet

Andel plasser i enerom 94,7 % 97,7 % 98 % 97,7 % 97,7 %

Service (pr. 31.12)

Antall aktuelle søkere til:

sykehjem langtid, inkl rus, demens 81 43 69 73 61

sykehjem korttid/veksel, ikke rehab, Spania, lindrende 83 77 54 67 59

dagsenter eldre, inkl økning av dager 75 77 27 27 25

aldershjem og bofellesskap eldre 41 37 16 30 26

* rettet opp feil, det har kun vært 166 plasser siden 2010

Tabell 9.13 Alders- og sykehjem 

Hjemmebaserte tjenester 2011 2012 2013 2014 2015

Antall mottakere bare hjemmehjelp pr 31.12 910 832 792 781 747

Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.12 1 454 1 364 1 338 1 276 1 202

Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.12 1 227 1 271 1 343 1 482 1 440

Antall oppdrag nattjenesten 36 755 41 722 41 037 42 834 39 491

Antall omsorgsboliger* 361 362 367 380 378

Antall bofellesskap 369 368 414 424 427

* Antall vedtak med iverksatt tjenestetype omsorgsbolig med- og uten innskudd.

Tabell 9.14 Hjemmebaserte tjenester 
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Stavanger Legevakt 2011 2012 2013 2014 2015

Konsultasjoner totalt 41 898 40 266 41 231 43 934 42 890

Sykebesøk 1 862 1 561 1 607 1 577 1 460

Psykiatrisk sykepleier,antall henvendelser 1 407 903 308 350 380

Voldtektssaker 68 76 87 80 93

Kvalitet

Klagesaker legevakten totalt 64 39 33 45 64

Tilsynssaker fra Helsetilsynet 13 2 7 9 18

Tabell 9.15 Stavanger Legevakt 
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Krisesenteret 2011 2012 2013 2014 2015

Kvinnelige beboere 122 176 178 138 161

Mannlige beboere 11 18 21 28 28

Barn 93 155 143 72 122

Overnattingsdøgn kvinnelige beboere 2 753 4 602 4 532 2 810 3 520

Overnattingsdøgn mannlige beboere 319 484 400 735 1 603

Overnattingsdøgn ubesvart kjønn 164

Overnattingsdøgn barn 2 074 2 868 3 047 1 672 3 333

Dagbrukere 424 336 685 539 488

Tabell 9.16 Krisesenteret
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Rehabiliteringsseksjonen Antall plasser 2011 2012 2013 2014 2015

Botiltak

M100 (start okt 12) Belegg 9 56 % 70 % 86 % 80 %

No 1 (start nov 12) Belegg 10 90 % 97 % 95 % 95 %

L47 Belegg 14 82 % 75 % 61 % 55 %

Opp og lev Belegg 4 100 % 100 % 100 % 100 %

I alt 37

Helsetjenester

Helsestasjon for rus Antall brukere 190 211 239 262 265

Antall konsultasjoner 2 324 2 486 2 394 2 615

LARiS Antall brukere 111 124 108 100

Antall konsultasjoner 13 300 13 230 14 701 13 737 5 654

LAR koordinering Antall brukere 194 211 210 210

Tabell 9.17 Rehabiliteringsseksjonen 
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Arbeidstreningsseksjonen 2011 2012 2013 2014 2015

Tiltaksplasser

Tiltaksplasser - søknader 76 114 82 98 112

LOS- ungdom 25 % 18 % 10 % 7 % 18 %

LOS for voksne 14 % 17 % 22 % 9 % 10 %

Arbeidstrening minoritetsspråklige menn 14 % 19 % 31 % 15 % 8 %

Arbeidstrening minoritetsspråklige kvinner 5 % 11 % 7 % 14 % 9 %

Oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat) 16 % 13 %

START 42 % 35 % 30 % 36 % 43 %

Tiltaksplasser antall 108 163 176 190 219

LOS - ungdom Kommunale tiltak 24 % 14 % 9 % 6 % 12 %

LOS - for voksne 15 % 7 % 11 % 11 % 11 %

Arbeidstrening minoritetssspråklige menn 17 % 12 % 13 % 13 % 11 %

Arbeidstrening minoritetsspråklige kvinner 11 % 7 % 7 % 6 % 7 %

START 33 % 31 % 17 % 42 % 32 %

Utplassert i komm/priv virksomhet 29 % 43 % 22 % 26 %

Resultat/ Sluttstatus: 40 70 64 71 118

Jobb 13 % 33 % 21 % 24 % 14 %

Skole 2,5 % 10 % 8 % 8 % 7 %

Trygd 2,5 % 9 % 8 % 3 % 19 %

Arbeidsmarkedstiltak 35 % 10 % 17 % 26 % 8 %

Avklart tilbakeført NAV 25 % 29 % 25 % 33 %  37 %

Overført annet tiltak i Arbeidstreningsseksjonen 4,5 % 21,0 % 6 % 14 %

Annet 22 % 4 % 0 % 0 % 0 %

Tabell 9.18 Arbeidstreningsseksjonen - Tiltaksplasser 
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* Jobbverksted 2011 2012 2013 2014 2015

Antall henvendelser 158 178 163 179 167

Antall deltakere 105 151 149 123 118

Antall avsluttet 125 151 149 123 118

Resultat / sluttstatus

Jobb 46 % 41 % 40 % 53 % 39 %

Skole 6 % 3 % 6 % 7 % 18 %

Statlig tiltak 2 % 7 % 7 % 5 % 8 %

Videreført annet tiltak Arbeidstreningsseksjonen 5 % 0 % 0 % 2 % 3 %

Annet: ikke møtt/flyttet 28 % 11 % 4 %

Tilbakeført innsøkende instans (NAV) 21 % 20 % 34 % 22 % 28 %

Fremdeles i tiltak 28 % 12 % 11 % 5 %

Praksisplasser for funksjonshemmede

Antall personer med PFF - avtale pr 31.12 39 42 45 44 42

Søkt VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 13 1 - 3 1

Innvilget VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 12 13 14 13 13

Tabell 9.19 Arbeidstreningsseksjonen - Jobbverksted 
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Dagsenter og avlastning 2011 2012 2013 2014 2015

Dagtilbud

Antall plasser på dagsentrene 46 43 46 56 59

Antall brukere av dagsentrene 62 60 59 82 86

Antall brukere som har plass 5 dager i uken 19 19 23 24 17

Antall brukere med SFA (skolefriavlastning) 15 12 22 15 17

Antall brukere med SFA i ferier 18 15 22 15 17

Avlastning

Antall plasser i avlastningsbolig 28 28 28 28 25

Antall brukere av avlastningsplassene 132 128 128 127 114

Antall kriseplasser 4 4 4 4 4

Antall familier med FPA (foresatt styrt personlig assistent) 9 13 11 10 9

Antall brukere med AVF (avlastningsturer) 6 8 6 6 6

Bolig

Antall plasser i institusjon. Madla barne- og ungdomsboliger 14 14 14 14 13

Antall plasser i bofellesskap. 11 11 11 11 11

Tabell 9.20 Dagsenter og avlastning 
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Tekniske hjemmetjenester 2011 2012 2013 2014 2015

Utleverte hjelpemidler, korttidslager 3 350 3 557 3 524 3 268 2 809

Utleverte hjelpemidler , hjelpemiddelsentralen 18 227 15 985 15 873 14 684 17 417

Innhentede hjelpemidler, korttidslager 3 352 3 151 3 240 3 014 2 964

Innhentede hjelpemidler, hjelpemiddelsentralen 8 376 7 809 * 5 511 6 340

Uleverte alarmer 544 490 503 492 458

Innhentede alarmer 496 574 499 497 461

Reparasjoner korttidslager 845 934 905 639 765

Betjente brukere, korttidslager 4 002 3 818 3 798 3 764 3 895

Betjente brukere, hjelpemiddelsentralen 2 579 2 360 2 353 2 514 2 743

Nye brukere, hjelpemiddelsentralen 835 698 670 737 872

Tabell 9.21 Tekniske hjemmetjenester 
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Fysio- og ergoterapitjenesten 2011 2012 2013 2014 2015

Antall årsverk

Ant. årsverk ergoterapi 21,5 25,5 28 22,9 19,4

Ant årsverk fysioterapi 40 46 49 44,4 41,7

Ant. årsverk fysioterapi m/driftsavtale 49 53 53 54,1 55

Antall pasienter

Kommunal ergoterapi i institusjon 
(inntil 2010 inkl. Haugåstunet rehab.avd)

Ant. pasienter 0 - 17 år 1 0 1 2 1

Ant. pasienter 18 - 66 år 44 15 22 9 17

Ant. pasienter 67 - 79 år 56 27 35 30 23

Ant. pasienter >80 år 110 65 78 42 35

I alt 211 107 136 83 76

Kommunal ergoterapi utenfor institusjon

Ant. pasienter 0 - 17 år 255 244 263 261 215

Ant. pasienter 8 - 66 år 344 248 195 181 197

Ant. pasienter 67 - 79 år 179 149 139 136 117

Ant. pasienter >80 år 283 248 182 151 130

I alt 1 061 889 779 729 659

Kommunal fysioterapi i institusjon 
(inntil 2010 inkl. Haugåstunet rehab.avd)

Ant. pasienter 0 - 17 år 4 4 4 2 0

Ant. pasienter 18 - 66 år 60 34 36 29 37

Ant. pasienter 67 - 79 år 98 62 103 125 125

Ant. pasienter >80 år 210 229 275 297 317

I alt 327 349 418 453 479

Kommunal fysioterapi utenfor institusjon

Ant. pasienter 0 - 17 år 911 792 729 656 640

Ant. pasienter 18 - 66 år 361 237 200 171 201

Ant. pasienter 67 - 79 år 187 217 221 148 161

Ant. pasienter >80 år 354 360 332 265 204
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I alt 1 813 1 606 1 482 1 240 1 206

Privat fysioterapi med kommunal avtale

Ant. pasienter 0 - 17 år * 939 766 904 973 1 019

Ant. pasienter 18 - 66 år * 6 496 4 313 5 515 7 971 5 774

Ant. pasienter 67 - 79 år * 1 604 1 333 1 787 2 037 1 869

Ant. pasienter >80 år * 713 472 651 731 667

I alt 9 752 6 884 8 857 11 712 9 329

* 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

Tabell 9.22 Fysio- og ergoterapitjenesten 
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Stavanger eiendom 2011 2012 2013 2014 2015

Prosjektering bygg

Ferdigstilte bygg mill. kr 411 853 501 702 358

Ferdigstilte selvbyggerboliger antall 45 51 45 15 19

Anbudsåpninger antall 126 120 146 79 50

Innleverte enkeltanbud antall 502 420 541 403 275*

Forvaltning av
eiendommer

Skoler Ant / bta.
m²

55 / 257 900 56 / 74 000 56 /279 936 52 / 271 479 46/249 257

Helsebygg** ” 48 / 130 000 40 / 135 000 40 /114 121 41 / 114 121 38/100 440

Boliger ” 2 536 / 165 000 2 536 /16 500 2552 /165880 2565 / 166 725 2577/167 445

Idrettsbygg ” 42 / 66 800 43 / 6 680 42 /62459 39 / 62 255 33/62 935

Kultur- og fritidsbygg ” 23 / 25 400 38 / 26 300 38 /28 279 38 / 27 102 38/27 102

Barnehager ” 81 / 62 600 80 / 61 000 80 /61 309 78 / 61 386 79/61 716

Kontor- og
foretningsbygg***

” 24 / 71 600 22 / 71 000 22 /80 000 21 /69 992 22/73 009

Beredskapsbygg ” 22 / 25 000 22 /25 000 22 /25 000 22 / 25 000 23/25 000

Andre bygg og
grunneiendommer

” 139 / 15 000 162 / 15 000 181 /15 000 215 / 20 000 220/22 000

” 2970 / 819 300 3 007 /839 100 3032 /831 984 3 072 / 793 670 3076/788 904

* Antallet innleverte enkeltanbud er lavere for 2015 som følge av utsettelser, bruk av totalenterprise samt større prosjekter (som
Lervig sykehjem)

** Inklusive helsesentre/OSK-bygg fra 2011, private sykehjem er ikke tatt med fra 2012

*** Kulturhuset er fra 2011 flyttet til kontor- og forretningsbygg

Tabell 9.23 Stavanger eiendom 
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Park og vei 2011 2012 2013 2014 2015

Vedlikeholdsarealer

Park og idrett, totalt i dekar** 12 856 13 006 13 817 14 092 13 950

Vei, totalt i dekar 2 558 2 558 2 558 2 558 2 558

Vedlikehold av kommunale plasser og veier

Slaghull lappet stk 1 539 1 672 1 205 1 212 1 166

Nye skilt oppsatt stk 115 540 103 128 168

Gatesluk tømt stk 5 300 4 994 1 573 1 334 3 291

Skilt reparert stk 910 890 532 759 663

Sand/slam fra sluk tonn 786 54 125 133 566

Gaterenhold ink sykkelruter tonn 640 158 769 1 422 644

Gatemiljø reparasjoner stk 310 498 450 344 1 902

Kvalitet

Gatelys kr/km 20 284 20 284 20 284 20 284 20 284

Sluk, tømming kr/stk 450 500 550 550 550

Gaterenhold kr/innb. 71 80 80 80 80

Dekke - reasfaltering (asfaltprogram) m² 52 405 48 520 45 750 49 560 52 666

Dekke - reasfaltering (graveaktivitet) m² 46 431 NA NA NA NA

Dekke - sprøyting (asfaltprogram) løpemeter 0 0 0 0 0

Fornyelsestakt reasfaltering, % = m² / total m² % 2 2 2 2 2

Service

Gravemeldinger stk 586 555 608 634 584

Gemini meldinger behandlet av Park og vei- vei stk 395 347 1 431

Gemini meldinger behandlet av NIS stk 2 608 1 484 2 228 2 535

Gemini meldinger behandlet av fagavd sykkel stk 167

* Nytt forvaltningssytem for gravemeldinger ble innført i 2012 og
gjør det umulig å hente ut alle tall om gravemeldinger

Parker, friområder, utomhus- og idrettsanlegg

Sikrede lekeplasser stk 32 17 17 10 7

Andre nye lekeplasser til vedlikehold ” 7 2 6 6 2
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Nyanlegg turveier (m) ” 0 2 186 680 697 36

Nye nærmiljøanlegg ” 5 0 1 1 1

Blomster plantet ut i Stavanger ” 75 000 44 000 39 000 44 825 39 495

Botanisk hage, omviste personer ” 145 18 654 732 625

Stavanger friluftssenter, besøkende personer* ” 147 170 2 277 2 692 1 238 2 889

Plantekar og ampler ” 158 158 158 162 158

*Tallet fra og med 2014 er omviste personer.

** Park og vei er i ferd med en stor gjennomgang av anleggsregisteret og dette fører til en nedgang i totalarealet

Tabell 9.24 Park og vei 

2015

Type anlegg, område eller
utstyr

Antall Type anlegg, område
eller utstyr

Antall Type anlegg, område eller
utstyr

Mengde-
dekar

Barnehager 78 Ballbinger 35 Busker og blomsterfelt 361

Skoler 47 Skateanlegg 24 Dyrka mark og gras- bakke, slått 1
gang/år gras fjernet

390

Alders- og sykehjem, bofellesskap 77 Balløkker 122 Grasbakke slått 2 ganger/år, gras
ikke fjernet

595

Idrettsparker 11 Sandvolley-baner 23 Grasbakke, utleid og beitet 875

Fotballbaner gress større enn 45x
90

3 Idrettsutstyr 1 205 Plen 1 443

Fotballbaner grus 60 x 100 9 Lekeplass-utstyr 2 519 Skogsdekket mark 6 584

Fotballbaner grus 45 x 90 eller
mindre

12 Lekeplasser 269

Fotballbaner kunstgress 45 x 90 24 Sandbasseng/ sandkasser 84

Fotballbaner kunstgressbaner
mindre enn 45 x 90

7

Naturvernområder 9 Anlegg og områder totalt 1 488

Tabell 9.25 Park og vei 2015 
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Besøk idrettshaller og anlegg 2011 2012 2013 2014 2015

Gautesete idrettshall 99 124 98 425 96 654 97 452 98 202

Hetlandshallen 227 332 224 878 222 630 223 346 223 974

Hundvåghallen A 121 457 123 547 122 002 121 628 121 606

Hundvåghallen B nye 105 230 103 548 104 580 103 980 104 109

Kvernevikhallen 115 264 112 225 114 655 115 008 115 206

Stavanger idrettshall 230 452 235 147 237 122 236 994 237 491

Stavanger svømmehall 135 568 135 556 118 720 117 892 130 536

Stavanger svømmestadion 101 356 100 698 80 505 90 104 48 785

Stavanger turnhall 135 142 135 454 132 001 133 847 134 658

Tastahallen 101 230 50 654 46 122 0 32 876

Tastavarden fjellhall 65 472 59 545 62 344 60 123 61 209

Tastarustå idrettshall 146 352 139 545 141 012 140 503 142 877

Storhaug idrettshall 96 843 102 121 101 322 100 812 101 436

Sum 1 680 822 1 621 343 1 579 669 1 541 689 1 552 965

Tilskudd

Driftstilskudd til idrettslag, kr 6 336 000 6 536 000 6 336 000 6 575 000

Medlemmer i idrettsorganisasjoner til og med
19 år, kr

18 589 19 906 20 663 20 689

Tilskudd i kroner per medlem tom. 19 år, kr 192 176 180 180

Tabell 9.26 Idrett 
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Renovasjon Enhet 2012 2013 2014 2015

Antall årsverk 7 7 7 6,5

Papir, papp tonn 8 425 7 850 7 346 6 934

Glass tonn 1 393 1 165 1 373 1 238

Farlig avfall tonn 372 508 568 529

Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall) tonn 13 650 14 554 13 633 13 594

Plast (emballasje) tonn 666 659 712 725

Metaller tonn 1 472 1 750 2 744 1 996

Elektrisk/elektronisk (EE-)avfall tonn 2 967 3 064 2 900 2 804

Tøy og tekstiler tonn 887 1 338 898 934

Trevirke tonn 4 087 4 941 5 247 5 038

Gips tonn 369 460 479 478

Bildekk tonn 16 3 0

Grovavfall til materialgjenvinning tonn 247 255

Sum gjenvunnet husholdningsavfall tonn 34 295 36 302 36 150 34 525

Sum restavfall (forbrenning m/energiutnyttelse) tonn 19 938 20 479 21 400 20 649

Sum innsamlet husholdningsavfall tonn 54 233 56 932 57 550 55 174

Andel gjenvunnet husholdningsavfall >60 % 63,2 % 64 % 62,8 % 62,6 %

Tallene gjelder husholdningsavfall inkl. Stavangers andel av mottatt avfall på IVARs gjenvinningsstasjoner, samt
EE-avfall levert til butikker.

Tabell 9.27 Renovasjon 
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Vann og avløp Enhet 2012 2013 2014 2015

Fakta

Antall årsverk pr 31.12 47 44 49 52

Vannledning-lengde km 644 647 654 657

Spillvannsledning-lengde km 325 334 336 341

Fellesavløpsledning-lengde km 254 253 254 250

Avløpspumpestasjoner antall 98 102 103 104

Regnværsoverløp antall 31 30 30 30

Kunde/service

Pålegg om utbedring av private anlegg antall 48 83 55 14

Vannmålere i drift antall 3 095 3 217 3 172 3 187

Utskifting av vannmåler antall 189 334 200 383

Antall slamavskillere i drift, totalt antall 1 890 1 888 1 828

Antall slamavskillere, private anlegg antall 720

Tilsyn, jf Plan- og Bygningsloven antall 6 5 0 11

Vaktutrykninger inkl. stasjonsdrift antall 688 768 816 769

Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak) antall 83 104 87

Brukerundersøkelse vann - helhet Score 1-6 5 5 ia. 5,2

Brukerundersøkelse avløp - helhet Score 1-6 5 5 ia. 5,1

Produksjon - vann

Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost) kr/ innb 739 759 782 731

Driftsutgift pr innbygger- overføring IVAR kr/ innb 302 296 316 297

Vannkjøp IVAR - mengde mill/m³ 19,2 18,7 19,1 18

Døgnforbruk pr. innbygger l/døgn 406 391 396 371

Sanert (fornyet) vannl. i inv. prosjekt m 5 441 3 511 4 259 4 311

Fornyelsestakt (san./tot.) 0/00 8,5 5,4 6,6 6,6

Vannledningsbrudd hovedledninger antall 69 59 55 60

Spyling vannledninger inkl. nyanlegg og etter rep. m 9 401 12 300 32 300 27 300

Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli) god god god god

Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge) god god god god
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Antall vannmålere i drift på off. nett antall 65 67

Antall utbedrede stikkledninger i offentlig vei antall 13 50 46 55

Produksjon - avløp

Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost) kr/ innb. 1 201 1 269 1 289 1 370

Driftsutgift pr innbygger- overføring IVAR kr/ innb 496 549 542 636

Avløpsmengde levert IVAR mill./m3 29,3 29,3 24,1 27,1

Sanert (fornyet) i inv.prosjekt avløp m 7 287 3 260 3925 4 558

Fornyelsestakt (saneringer / total) 0/00 10,3 5,5 6,7 7,7

Spylte avløpsledninger m 28 400 30 000 36 000 36 100

Rørinspeksjon m 32 000 38 800 31 000 40 800

Strømforbruk pumpestasjoner 1 000kr 17,1 17 17,7 19,7

Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvar antall 4 6 8 7

Avløpsstopp off. ledningsnett antall 51 46 30 53

Overløpsmengde (beregnet andel forurensing) % 4 5

Antall avløpsstasjoner oppgradert antall 3

Antall Utbedrede stikkledninger i off. vei antall 14 45 36 54

Tabell 9.28 Vann og avløp 
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Kultur og byutvikling 2011 2012 2013 2014 2015

Journalførte saker INN 14 263 12 652 13 035 13 433 12 869

Journalførte saker UT 11 770 11 505 11 438 12 213 11 210

Journalførte saker INN BYPLAN 1 259 1 470 1 550 1 631 1 643

Journalførte saker UT BYPLAN 810 948 1 042 1 034 1 093

Tabell 9.29 Kultur og byutvikling 
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Byggesak 2011 2012 2013 2014 2015

Antall mottatte byggesaker 3 093 2 613 2 347 2 506 2 088

Saker behandlet i kommunalstyret 49 45 38 57 60

    Tilsyn 458 813 305 324 376

    Midlertidige brukstillatelser 122 185 153 187 211

    Ferdigattester 600 815 1 222 992 859

    Antall boliger igangsatt 802 979 901 725 501

Antall boliger fullført 540 650 1 028 899 1 149

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker 23 27 36 41 26

Tabell 9.30 Byggesak 
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Personal og organisasjon 2011 2012 2013 2014 2015

Kommunenivå

Ansatte inkl. foretakene

Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene 9 018 8 993 9 530 9 498 9 694**

Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene 7 351 7 405 7 760 7 773 7 889**

Ansatte ekskludert foretakene

Antall ansatte pr. 31.12 eksklusiv foretakene 8 449 8 633 8 948 8930 9092**

Antall årsverk pr. 31.12 eksklusiv foretakene 6 869 7 015 7 259 7284 7389**

Andel kvinnelige ansatte 79,8 % 81,0 % 81,1 % 81 % 81 %

Sykefravær 7,6 % 7,4 % 6,9 % 7,2 % 7,7 %

Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Kommunal landspensjonskasse
(KLP)

63,7 år 64,3 år 65,8 år 64,9 år 65,1 år

Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Statens pensjonskasse (SPK) 66,1 år 65,7 år 65,7 år 65,6 år 66,3 år

Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år) 76 % 79 % 68 %* 69,5 % 71,5 %

Antall AFP per 31.12. 268 274 231 255 259

* 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.

Tabell 9.31 Personal og organisasjon 
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Servicetorget 2011 2012 2013 2014 2015

Sentralbord (04005), antall oppringinger 140 513 122 276 126 261 109 885 96 365

Sentralbord (04005), antall telefonsamtaler besvart 109 838 108 935 111 337 90 290 80 946

Svarprosent sentralbordet 72 % 89 % 88 % 82 % 84 %

Svar telefoni innen 30 sek Ny i 2012 65 % 65 % 68 % 74 %

Svar telefoni innen 60 sek Ny i 2012 83 % 82 % 85 % 88 %

Elektroniske henvendelser ** 9 377 13 032 12 495 12 260 11 707

Henvendelser via ”Innsyn” etter offentleglova 800* 1 564 1 030 943 2 350

Byggekart 1 750 1 701 1 638 1 465 1 329

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast
eiendom

313 335 236 255 188

Gebyrberegning av regulerings- og delesaker 175 174 139 111 117

Geminimelding totalt inkl. VOF (Varsle om feil) 8 851 9 324 9 319 9 202 10 771

Geminimelding behandlet av Servicetorget 1 740 1 624 1 359 ** 736 818

Varsle om feil - VOF, meldinger via internett 2 344 2 916 3 192 4 346 5 146

Tilskudd dagsturer for eldre 26 41 27 53 38

Salg av kart o.a. for KBU - eks. salg med faktura 21 603 15 070 8 378 5 580 5 588

Salg av bioposer 57 155 41 380 39 774 42 133 36 862

Salg av søppelsekker 93 503 81 589 85 376 42 133 72 894

Salg av salgsplasser/standplasser utenom Torget 64 720 110 550 153 435 115 059 134 031

* Tallene for innsyn i 2011 er anslått pga teknisk feil

** Sum fra flere mapper. Usikre tall.

Tabell 9.32 Servicetorget 
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Kommunikasjon, digitale flater 2011 2012 2013 2014 2015

stavanger.kommune.no, unike besøk 324 453 360 718 571 511 339 213 680 288

stavanger.kommune.no - sidevisninger - - 3 477 502 3 593 635 4 107 144

Facebook antall likere 1 300 1 608 3 897 6 395 9 000

Twitter, antall følgere 330 765 1 436 1 960 2 562

Instagram 320 1 325

Tabell 9.33 Kommunikasjon, digitale flater 
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Fattigdom 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Skala EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50%

0106 Fredrikstad 12,9 8,9 12,9 8,8 13,8 9,6 14,2 9,9 14,9 10,1 16,4 11,8

0219 Bærum 5,7 4,1 6 4,2 6,3 4,4 6,8 4,9 7 5 7,1 5,3

0301 Oslo kommune 16 12 16,1 11,9 16,7 12,5 17,1 12,8 18 13,5 18,4 13,8

0602 Drammen 14,8 10,5 14,8 10,2 16 11,2 16,8 12,1 17,8 12,7 19,7 14,8

1001 Kristiansand 9,3 6,3 9,2 6,2 9,9 6,5 10,9 7,1 12,5 8,6 12,6 8,7

1102 Sandnes 5,4 3,5 6,3 4,3 6,5 4,1 6,5 4,4 6,6 4,5 7,5 5,4

1103 Stavanger 6,6 4,6 6,7 4,4 7,1 4,9 6,9 4,8 7,5 5,2 8,1 5,7

1201 Bergen 7,8 5,2 8,1 5,4 8,7 5,9 9,3 6,2 10,2 7 10,5 7,2

1601 Trondheim 7,7 4,9 7,3 4,7 7,2 4,6 7,8 4,9 8,3 5,4 8,5 5,5

1902 Tromsø 6,2 3,8 6 3,8 6,7 4,2 7 4,4 7,3 4,4 7,7 4,5

Tabell 9.34 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 

Fattigdom 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Skala EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50%

0106 Fredrikstad 11,3 5,3 11 5,3 11,4 5,7 12 5,9 12,4 5,8 12,9 6,6

0219 Bærum 7 4,3 7,2 4,3 7,6 4,6 7,8 4,8 8 4,9 8,2 5,1

0301 Oslo kommune 14,6 8,7 14,5 8,7 14,8 8,9 14,9 8,9 15,5 9,2 15,8 9,4

0602 Drammen 12,3 6,4 12 6,2 12,6 6,8 15 7,1 13,9 7,5 15 8,4

1001 Kristiansand 9,9 4,7 9,7 4,6 10,2 4,9 10,9 5,1 11,5 5,8 11,8 6

1102 Sandnes 6,7 3,3 7 3,5 7,1 3,5 7,1 3,7 7,1 3,6 7,6 4

1103 Stavanger 8,1 4,2 8,4 4,3 8,5 4,5 8,3 4,3 8,4 4,4 8,6 4,7

1201 Bergen 9,4 4,6 9,5 4,7 9,7 5 10,2 5,1 10,5 5,5 10,5 5,4

1601 Trondheim 9,9 4,6 9,6 4,6 9,8 4,8 10,1 4,8 10,2 5 10,2 4,8

1902 Tromsø 8,7 4 8,6 4,1 8,9 4,4 9,2 4,4 9 4,3 9,3 4,5

Tabell 9.35 Personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten.
EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel 

Selve fattigdomsbegrepet er noe uklart. Ofte er det lavinntekt eller inntektsfattigdom som benyttes
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Reisebestillinger 2014 2015

Fly 9 223 843 6 761 023

Hotell 911 663 709 045

Bil 70 208 67 666

Tog 27 090 15 277

Annet 5 167 498 1 302 257

Sum 15 400 302 8 855 268

Tabell 9.36 Reisebestillinger 

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.

Tall fra vår leverandør Egencia viser at kommunens reisebestillinger har gått ned 42 %  (kr 6,55

mill.) fra 2014 til 2015.

317



�����������������������

Brukerundersøkelser 2015

Oppvekst og levekår: Bymiljø og utbygging:

Skole 3.,6. og 9. trinn (foresatteundersøkelse) Brukerundersøkelser VA-tjenester

Skole 7. og 10. trinn (elevundersøkelse) Brukerundersøkelser renovasjon

Barnehage (foresatteundersøkelse)

Stavanger legevakt

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

Bofelleskap for psykisk utviklingshemmede (pårørendeundersøkelse)

Avlastning i bolig

Sykehjem korttids- og rehabiliteringsopphold*

Personal og organisasjon: Andre:

Medarbeiderundersøkelse Politisk sekretariat

Servicetorget – test av servicenivå

* Sykehjem korttids- og rehabiliteringsopphold er ikke satt opp i planen i HØP 2015-2018. Det ble vedtatt av
Kommunalstyret for levekår 18.11.2014 at undersøkelsen skulle gjennomføres våren 2015.

Tabell 9.37 Brukerundersøkelser 2015 

Brukerundersøkelser benyttes som et verktøy i kommunenes dialog med brukerne for å måle

tilfredshet med bestemte kommunale tjenester.

Gjennom undersøkelsene måles brukeropplevd kvalitet. Undersøkelsene gir en indikasjon på

tjenestenes kvalitet, og derfor er slike undersøkelser ett av flere virkemidler for kvalitetsstyring.

Brukerundersøkelsene har blitt fulgt opp i den enkelte virksomhet blant annet gjennom

ledersamtaler og sees i sammenheng med resultater fra medarbeiderundersøkelsen. Hver

undersøkelse er tilpasset virksomhetsområdet, men tema som servicenivå, informasjon,

brukermedvirkning og helhetlig vurdering av tjenesten er gjennomgående for en stor del av

undersøkelsene.

Følgende brukerundersøkelser og spørreundersøkelser ble gjennomført i 2015, i tråd

med  Handlings- og økonomiplan 2015-2018:

Undersøkelsene Aktivitetssenter psykisk helse og Bofellesskap psykisk helse er utsatt til 2016.

Brukerundersøkelse vedrørende Fysio- og ergoterapitjenesten er utsatt til 2017. Undersøkelsen

Sosialtjenesten utgår fra og med 2015 som følge av at det gjennomføres brukerundersøkelser i

statlig regi som også omfatter Stavanger kommunes brukere.
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Resultater

Skole 7. og 10. trinn (elevundersøkelse): Skolene er pålagt å gjennomføre en årlig

elevundersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet for å gi elever muligheten til å si sin mening om

læring og trivsel på skolen. 92 % av elevene besvarte undersøkelsen høsten 2015. Resultatene

inngår i Stavanger kommunes system for kvalitetsvurdering og utvikling av elevenes

opplæringstilbud.

Resultater viser at elevene i Stavanger trives på skolen og opplever støtte fra lærerne. Elevene

oppgir videre at det er god arbeidsro i timene. Grad av elevtilfredshet har steget de siste

skoleårene. Andel elever som oppgir å bli mobbet er vesentlig lavere i Stavanger enn på landsbasis.

Skole 3.,6. og 9. trinn (foresatteundersøkelse):Utdanningsdirektoratets elektroniske

foreldreundersøkelse ble gjennomført blant foresatte med barn på 3. 6. og 9. trinn i grunnskolen i

Stavanger. Undersøkelsen oppfordrer elevenes foresatte til å gi en vurdering av elevenes

læringsmiljø og samarbeidet mellom hjem og skole. Stavanger er den eneste av storbyene som

gjennomfører årlig foreldreundersøkelse. Ved gjennomføringen høsten 2015 besvarte 2 300

foresatte undersøkelsen – en svarprosent på 50 % som er en økning på 10 prosentpoeng fra

2014.

Resultater fra foreldreundersøkelsen samsvarer i stor grad med elevenes svar. Resultatene for

Stavanger samlet høsten 2015 avviker lite fra resultatene året før. Foresatte opplever at deres barn

trives og har lærere som gir elevene god støtte. Grad av tilfredshet blant de foresatte synker jo

eldre barna er.

Barnehage (foresatteundersøkelse): Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en nasjonal

foreldreundersøkelse for barnehager, Stavanger ble invitert til å delta i dette pilotarbeidet og

undersøkelsen ble gjennomført i årsskiftet 2015/2016. Bade kommunale og private barnehager var

med i utvalget og svarprosent ble på 62 %.  Resultatene fra undersøkelsen viser at de foresatte er

fornøyde med tilbudet barnehagene gir – tilfredshet ble målt til 4,5 på en skala fra 1-5.

Stavanger legevakt: Legevakten har i 2015 hatt utplassert en Happy or not – automat for live-

måling av kundetilfredshet. Brukerne av legevakten gir en smilefjes-indikator på spørsmålet Er du

fornøyd med ditt møte med legevakten i dag?

Det blir tilsendt rapport ukentlig og per måned, denne legges frem for personalet på legevakten.

Månedsrapporter fra Happy or not viser at antall svar har variert mellom 393 – 631 per måned og

totalt 6 361 trykk i 2015. Prosentandelen som har gitt Stavanger Legevakt et grønt smilefjes

varierer mellom 65 – 78 %. I 2015 hadde Stavanger Legevakt 42 890 konsultasjoner.

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud: Formålet med undersøkelsen er å kartlegge

barnehagenes erfaringer og tilfredshet med tilbudet av spesialpedagogiske ressurser og

spesialpedagoger. Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2015 med en svarprosent på 76 %.

Resultatene er viser at samlet sett er det høy tilfredshet med tjenestene fra ressurssenteret (scorer

76 av 100 mulige poeng). Barnehagene er mest fornøyd med spesialpedagogens faglige

kompetanse og evnen til å formidle arbeidsmåter samt den pedagogiske ressursens personlige

egenskaper og tilpasninger for barna. Undersøkelsen avdekket også et behov for å gjøre relevant

informasjon på nettsiden lettere tilgjengelig.
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Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede (pårørendeundersøkelse): Formålet med

undersøkelsen er å kartlegge erfaringer og tilfredshet med tjenestetilbudet i bofellesskap for

mennesker med utviklingshemming. Undersøkelsen er gjennomført mot pårørende/verge til

beboere i bofellesskap i kommunen.

Undersøkelsen ble gjennomført i årsskiftet 2015/2016. Resultatene foreligger ikke før i 2016.

Avlastning i bolig: Undersøkelsen ble gjennomført som en web-undersøkelse i juni/juli 2015 med

svarprosent på 57 %. Undersøkelsen søker å kartlegge de pårørendes erfaringer og tilfredshet med

avlastningstilbudet for den de representerer/er hjelpeverge for. Undersøkelsen omfattet pårørende

til brukere av åtte avlastningsboliger, hvorav det inngår en privat leverandør og syv av Stavanger

kommunes egne avlastningsboliger. Helhetlig vurdering av tjenesten oppnår 79 poeng og er like

under målkravet på 80 poeng.

Sykehjem korttids- og rehabiliteringsopphold: Stavanger kommune gjennomførte i 2015 for

andre gang en forløpsundersøkelse blant brukere som har hatt korttids- eller

rehabiliteringsopphold i sykehjem. Forløpsundersøkelsen kartlegger tilfredsheten med

tjenestetilbudet og med overgangen mellom sykehjem og eget hjem.

Undersøkelsesperioden startet 2. mars og varte til 4. august 2015. Spørreskjema ble sendt i posten

til alle brukere som hadde hatt ordinært korttidsopphold eller rehabiliteringsopphold i denne

perioden, og som reiste direkte hjem etter oppholdet. Svarprosenten ble 40 prosent.

Samlet sett er brukerne fornøyde med korttidsoppholdet eller rehabiliteringsoppholdet.

Totalvurderingen av sykehjemsoppholdet har fått en skår på 77 av 100 poeng. Brukerne gir gode

tilbakemeldinger på de ansatte ved sykehjemmene. De oppgir at de føler seg trygge og ivaretatte,

og at de ansatte viser interesse for dem (henholdsvis 85 og 80 poeng). Hovedutfordringene for

pasientforløpene er arbeidet knyttet til brukerens mål, overgangen fra sykehjem til eget hjem, og

hjemmetjenestens tradisjonelle arbeidsmåte hvor oppmerksomhet på pleie og sykdom ser ut til å

har preget samspillet med brukeren mer enn en aktiv tilnærming med vekt på ressurser.

Brukerundersøkelser VA-tjenester: Brukerundersøkelsen for vann – og avløpstjenestene ble

gjennomført i november 2015. VA – verket har i samarbeid med flere kommuner i landet,

Kommunenes Sentralforbund (KS)og Norsk Vann utarbeidet en felles brukerundersøkelse for

kommunenes vann – og avløpstjenester. Resultatene fra undersøkelsen inngår også som en del av

benchmarkingen i regi av Norsk Vann (bedreVann (http://www.bedrevann.no/)).

Resultatene viser en framgang fra 2013 på flere områder og helhetsvurdering gir en score på 5,2

(på en skala fra 1-6).

Brukerundersøkelser renovasjon: Brukerundersøkelsen Spørreundersøkelse om kildesortering

gjennomføres av IVAR på vegne av medlemskommunene. Undersøkelsen ble gjennomført i mars

2015 via telefonintervju.

På spørsmålet Hvor fornøyd er du alt i alt med renovasjonstjenesten i din kommune? får Stavanger

en score på 5.0 på en skala fra 1 – 6. Resultatet er det samme som sist undersøkelse i 2011.

Medarbeiderundersøkelse: Ble gjennomført i januar/februar 2015 av Personal og organisasjon.

Svarprosenten for undersøkelsen var 74 % – 5539 ansatte i Stavanger kommune. Det ble høyere
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skår på alle temaområdene i 2015 sammenlignet med 2014. 87 % av de som har svart opplever

stor grad av arbeidsglede i jobben. De ansatte opplever jobben som meningsfylt og 75 % har svart

at det å ha meningsfylt arbeid en viktig motivasjonsfaktor.

Undersøkelsen omtales også under kap 4.6 Medarbeiderundersøkelsen.

(http://arsrapport2015.stavanger.kommune.no/kap-4-organisasjonen-og-de-menneskelige-ressursene/4-6-

medarbeiderundersokelsen/)

Servicetorget – test av servicenivå : Stavanger kommune har siden november 2012 foretatt

egentesting av servicenivået for telefoni og e-post håndtering via Servicetorget. Bakgrunn for

testingen er at Forbrukerrådets servicetest på norske kommuner i 2011 gav ikke bestått.

Resultatene på de siste tre tertialvise testene har vært 50, 50 og 45 poeng av 50 mulige. Testen

fortsetter i 2016 etter vedtak i kommunalstyret for administrasjon februar 2016 (sak 5/16).

Politisk sekretariat: Formålet med undersøkelsen var å kartlegge brukernes tilfredshet med ulike

elementer ved Politisk sekretariat i Stavanger kommune. Undersøkelsen ble gjennomført i mai/juni

som en web-undersøkelse, og hadde en svarprosent på 49 %. Resultatene var jevnt over gode og

den helhetlige vurderingen av tjenesten fikk 83 poeng og var over målkravet på 80 poeng.
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10 Årsregnskap og
noter

LØNNSUTBETALINGER

MOTTATTE FAKTURA – 71 % ELEKTRONISK

10.1 Årsregnskap

10.2 Noter

Årsrapport 2015
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Hovedoversikt drift Note Regnskap
2015

Justert budsjett
2015

Opprinnelig budsjett
2015

Regnskap
2014

Driftsinntekter

Brukerbetalinger 1 454 444 452 758 448 081 440 870

Andre salgs- og leieinntekter 1 824 101 791 710 784 590 798 376

Overføringer med krav til motytelse 900 166 864 387 662 212 838 675

Rammetilskudd 1 694 046 1 741 803 1 606 300 1 638 854

Andre statlige overføringer 149 558 135 528 131 483 149 849

Andre overføringer 31 426 56 262 15 840 22 117

Skatt på inntekt og formue 4 930 508 4 799 400 4 989 800 4 775 566

Eiendomsskatt 280 872 278 500 275 000 160 859

Sum driftsinntekter 9 265 121 9 120 348 8 913 306 8 825 166

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 2,4 3 981 768 3 981 177 3 796 693 3 882 520

Sosiale utgifter 2,5 1 075 864 1 126 372 1 097 789 1 064 439

Kjøp av varer og tj som inngår i
tj.produksjon

1 004 814 1 031 718 1 454 282 1 038 740

Kjøp av tjenester som erstatter
tj.produksjon

6 1 899 309 1 883 579 1 771 818 1 885 194

Overføringer 6 865 274 921 207 919 333 873 773

Avskrivninger 7 489 494 502 295 478 295 468 671

Fordelte utgifter -67 416 -62 703 -468 995 -72 121

Sum driftsutgifter 9 249 107 9 383 645 9 049 215 9 141 215

Brutto driftsresultat 16 014 -263 297 -135 909 -316 050

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte 8,12 390 760 376 245 387 988 386 325

Gevinst på finansielle instrumenter
(omløpsmidler)

8 16 553 10 000 0 14 751

Mottatte avdrag på utlån 1 610 1 361 1 361 1 510

Sum eksterne finansinntekter 408 923 387 606 389 349 402 586

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 8 269 093 268 653 303 041 274 020
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Renteutgifter og låneomkostninger 8 269 093 268 653 303 041 274 020

Tap på finansielle instrumenter
(omløpsmidler)

8 32 002 0 0 12 052

Avdrag på lån 17 309 855 309 464 323 699 374 042

Utlån 954 1 230 1 230 1 659

Sum eksterne finansutgifter 611 905 579 347 627 970 661 772

Resultat eksterne finanstransaksjoner -202 982 -191 741 -238 621 -259 186

Motpost avskrivninger 7 489 494 502 294 478 294 468 671

Netto driftsresultat 302 526 47 256 103 764 -106 565

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m.
mindreforbruk

18a 0 0 0 7 763

Bruk av disposisjonsfond 10 27 517 0 0 94 153

Bruk av bundne fond 10 81 844 81 764 15 656 88 228

Sum bruk av avsetninger 109 361 81 764 15 656 190 143

Overført til investeringsregnskapet 10 76 998 76 998 119 420 4 647

Avsatt til disposisjonsfond 10 87 401 52 022 0 0

Avsatt til bundne fond 10 97 810 0 0 78 931

Sum avsetninger 262 210 129 020 119 420 83 578

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 18a 149 678 0 0 0

Tabell 10.1 Hovedoversikt drift 
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Regnskapsskjema 1A -
Driftsregnskapet

Regnskap
2015

Justert budsjett
2015

Opprinnelig budsjett
2015

Regnskap
2014

Skatt på inntekt og formue 4 930 508 4 799 400 4 989 800 4 775 566

Ordinært rammetilskudd 1 694 046 1 741 803 1 606 300 1 638 854

Skatt på eiendom 280 872 278 500 275 000 160 859

Andre generelle statstilskudd 129 991 119 698 119 350 124 708

Sum frie disponible inntekter 7 035 417 6 939 401 6 990 450 6 699 987

Renteinntekter og utbytte 390 760 376 245 387 988 386 325

Gevinst finansielle instrumenter
(omløpsmidler)

16 553 10 000 0 14 751

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 269 093 268 653 303 041 274 020

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 32 002 0 0 12 052

Avdrag på lån 309 855 309 464 323 699 374 042

Netto finansinnt./utg. -203 638 -191 872 -238 752 -259 038

Til ubundne avsetninger 87 382 52 022 0 0

Til bundne avsetninger 4 179 0 0 843

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0 0 0 7 763

Bruk av ubundne avsetninger 27 458 0 0 94 153

Bruk av bundne avsetninger 252 0 0 149

Netto avsetninger -63 850 -52 022 0 101 222

Overført til investeringsregnskapet 76 998 76 998 119 420 4 658

Til fordeling drift 6 690 931 6 618 509 6 632 278 6 537 514

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 6 541 254 6 618 509 6 632 278 6 537 514

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 149 678 0 0 0

Tabell 10.2 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet 
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Regnskap
2015

Justert budsjett
2015

Opprinnelig budsjett
2015

Regnskap
2014

Rådmann, stab og støttefunksjoner

Rådmann 6 665 8 294 9 395 6 856

Økonomi 145 087 148 194 148 139 144 383

Personal og organisasjon 114 539 116 228 117 704 116 586

Kommunikasjonsavdeling 6 667 7 767 7 702 6 546

Næring 6 695 8 464 7 020 5 680

Kommuneadvokat 6 761 6 889 6 837 7 144

Politisk sekretariat 10 555 11 504 11 420 10 756

Sum Rådmann, stab og
støttefunksjoner

296 969 307 340 308 217 297 951

Oppvekst og levekår

Stab Oppvekst og levekår 68 882 71 323 71 551 68 927

Barnehage 1 068 946 1 075 751 1 078 327 1 082 151

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 68 225 63 642 66 384 58 790

Grunnskole 1 357 339 1 355 164 1 357 893 1 346 278

Johannes læringssenter 123 172 117 816 114 133 115 061

Stavanger kulturskole 33 366 35 177 34 488 33 293

Pedagogisk-psykologisk tjeneste 40 890 40 717 39 458 39 552

Ungdom og fritid 66 942 70 274 69 256 70 377

Helsestasjon og skolehelsetjenesten 65 363 65 986 64 223 63 515

Helse- og sosialkontor 697 988 685 739 654 424 1 607 155

NAV 251 576 232 468 222 749 239 761

Fysio- og ergoterapitjenesten 57 331 58 123 56 500 59 002

Barnevernstjenesten 214 366 204 269 204 188 211 611

Helsehuset i Stavanger 9 348 10 853 7 865 8 736

Hjemmebaserte tjenester 435 612 423 014 413 920 166 077

Alders- og sykehjem 779 116 783 018 785 393 120 466

Stavanger legevakt 33 619 32 868 31 209 31 605
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Rehabiliteringsseksjonen 44 486 44 338 42 080 42 337

Arbeidstreningsseksjonen 10 227 10 709 12 292 10 693

Flyktningseksjonen 9 995 9 967 8 825 9 641

EMbo 14 363 9 894 9 857 8 329

Dagsenter og avlastningsseksjonen 127 923 128 144 121 349 114 512

Tekniske hjemmetjenester 1 229 967 1 492 890

Krisesenteret i Stavanger 11 067 11 392 11 190 10 270

Sentrale midler levekår -115 801 -101 102 -50 817 6 830

Sentrale midler legetjeneste 63 931 64 757 64 155 61 962

Sum Oppvekst og levekår 5 539 500 5 505 268 5 492 384 5 587 822

Bymiljø og utbygging

Stab Bymiljø og utbygging 5 760 5 996 5 954 5 265

Miljø 4 180 4 965 4 655 4 745

utbygging 1 415 5 279 -2 830 2 208

Stavanger Eiendom -327 799 -295 167 -306 763 -283 235

Park og vei 134 401 134 912 141 158 143 720

Idrett 122 747 122 983 120 856 112 324

Vannverket −86 0 0 461

Avløpsverket -1 246 -9 681 -9 681 -10 142

Renovasjon 152 140 140 102

Plan og anlegg −424 0 0 0

Sum Bymiljø og utbygging -60 900 -30 573 -46 511 -24 551

Kultur og byutvikling

Stab Kultur og byutvikling 12 050 13 299 11 859 12 421

Byggesaksavdelingen 3 475 84 0 −36

Planavdelinger 33 927 33 694 35 430 36 531

Kulturavdelingen 152 486 153 719 151 810 149 152

Sum Kultur og byutvikling 201 937 200 796 199 099 198 068
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Netto finansposter ført på
tjenesteomr.

−41 0 0 538

Felles inntekter og utgifter

Sum felles inntekter og utgifter 563 789 635 678 679 089 477 685

Sum fordelt til drift 6 541 254 6 618 509 6 632 278 6 537 514

Tabell 10.3 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet 
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Note Regnskap
2015

Justert budsjett
2015

Opprinnelig budsjett
2015

Regnskap
2014

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom 3 74 023 117 300 341 600 135 112

Andre salgsinntekter 930 0 0 1 486

Overføringer med krav til motytelse 9 702 0 0 10 477

Kompensasjon for merverdiavgift 159 467 147 400 153 600 142 065

Statlige overføringer 3 35 421 50 000 38 400 40 638

Andre overføringer 89 723 0 0 100 504

Sum inntekter 369 266 314 700 533 600 430 283

Utgifter

Lønnsutgifter 2,4 30 862 10 383 10 383 31 314

Sosiale utgifter 2,5 7 342 2 587 2 587 7 304

Kjøp av varer og tj som inngår i
tj.produksjon

3 1 124 019 1 231 626 1 274 967 988 804

Kjøp av tjenester som erstatter
tj.produksjon

20 016 0 0 23 354

Overføringer 159 467 −775 −300 143 022

Renteutgifter og omkostninger 12 0 0 5

Fordelte utgifter -193 234 -15 388 -15 388 -182 121

Sum utgifter 1 148 483 1 228 433 1 272 249 1 011 681

Finanstransaksjoner

Avdrag på lån 145 983 95 000 95 000 140 045

Utlån 255 355 364 850 364 850 425 900

Kjøp av aksjer og andeler 15 673 15 144 15 100 13 651

Dekning av tidligere års udekket 18a 0 0 0 76 625

Avsatt til ubundne investeringsfond 10 0 0 0 69 250

Avsatt til bundne investeringsfond 10 5 093 0 0 45 391

Sum finansieringstransaksjoner 422 104 474 994 474 950 770 861

Finansieringsbehov 1 201 320 1 388 727 1 213 599 1 352 259
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Dekket slik:

Bruk av lån 890 134 1 154 563 945 529 1 064 827

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 7 423

Mottatte avdrag på utlån 3 214 775 138 600 138 600 190 765

Overført fra driftsbudsjettet 76 998 76 998 119 420 4 647

Bruk av bundne driftsfond 10 847 0 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond 10 10 050 10 050 10 050 47 350

Bruk av bundne investeringsfond 10 8 517 8 516 0 37 247

Sum finansiering 1 201 320 1 388 727 1 213 599 1 352 259

Udekket/udisponert 18a 0 0 0 0

Tabell 10.4 Hovedoversikt investering 

�������������������������������������������
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Regnskapsskjema 2A -
Investeringsregnskapet

Regnskap
2015

Justert budsjett
2015

Opprinnelig budsjett
2015

Regnskap
2014

Investeringer i anleggsmidler 1 148 483 1 228 433 1 272 249 1 011 681

Utlån og forskutteringer 255 355 364 850 364 850 425 900

Kjøp av aksjer og andeler 15 673 15 144 15 100 13 651

Avdrag på lån 145 983 95 000 95 000 140 045

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 76 625

Avsetninger 5 093 0 0 114 641

Årets finansieringsbehov 1 570 587 1 703 427 1 747 199 1 782 541

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 890 134 1 154 563 945 529 1 064 827

Inntekter fra salg av anleggsmidler 74 023 117 300 341 600 142 535

Tilskudd til investeringer 125 144 50 000 38 400 141 142

Kompensasjon for merverdiavgift 159 467 147 400 153 600 142 065

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 224 477 138 600 138 600 201 242

Andre inntekter 930 0 0 1 486

Sum ekstern finansiering 1 474 175 1 607 863 1 617 729 1 693 297

Overført fra driftsregnskapet 76 998 76 998 119 420 4 647

Bruk av avsetninger 19 414 18 566 10 050 84 597

Sum finansiering 1 570 587 1 703 427 1 747 199 1 782 541

Udekket/udisponert 0 0 0 0

Tabell 10.5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet 
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Prosjektnummer Prosjektnavn Regnskap
2015

Justert
budsjett 2015

Opprinnelig
budsjett 2015

Regnskap
2014

Rådmann, stab og
støttefunksjoner

3711001 Flytting av datasentre 9 963 10 000 6 500 0

3891001 El-biler politisk sekretæriat 0 440 0 0

31121501 Basestasjoner sykehjem −71 0 0 857

31121502 It-løsning ungdomskoler 386 386 0 2 860

31141002 Utrulling av trådløst nettverk på
ungdomstrinnskolene

33 0 0 4 027

391450141 Nytt sak/arkivsystem 6 471 4 000 4 000 1 301

Oppvekst og levekår

3003 Biler levekår 0 0 0 486

3072 Nytt barnevernssystem 0 0 0 335

3722001 It i undervisning / utskifting 3 366 3 390 6 000 0

3722002 It i barnehager 456 1 000 1 000 0

3733001 Utstyr gjelder hele levekår 0 0 4 000 0

3733002 Inventar sykehjem 0 0 1 500 0

3733003 Biler 1 971 1 883 1 500 0

3833001 Utskifting alarmer / mottakssentraler 0 0 2 000 0

31142001 It i undervisning 0 0 0 2 828

31142002 Utstyr johannes voksenopplæring 3 991 3 900 3 900 388

31143002 Utstyr, gjelder hele levekår 0 0 0 166

31143003 Biler 0 0 0 1 239

31143034 Inventar sykehjem 0 0 0 475

391244868 Lokalmedisinsk senter 443 0 0 0

391433000 Storhaug områdeløft 0 0 2 000 0

Bymiljø og utbygging

203 Bjergstedvisjonen 124 0 0 2 988

207 Stavanger forum, områdeutvikling 29 445 42 900 17 500 24 844

208 Stavanger forum, ny energisentral 9 393 1 600 1 600 14 380
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209 Jåttavågen 2 5 983 0 0 2 723

212 Lervig reguleringsplan 2218 82 0 0 920

213 Folkebadet jåttåvågen 0 0 0 507

214 Hafrsfjord eiendomsutvikling 2 167 0 0 9 704

215 Dusavik II næringsområde 0 0 0 6 403

216 Ryfast 491 0 0 0

1000 Kjøp/salg eiend. 0 110 100 80 000 0

1090 Husabø 8 363 0 0 7 551

1120 Søra bråde 94 0 0 0

1135 Infrastruktur og vei 0 0 0 1 613

1144 Park/amfi nytt konserthus 0 0 0 295

1150 Jåttåvågen-området 15 160 0 0 14 910

1201 Diverse bistand/spesialoppgaver 0 0 0 2 395

1280 Urban sjøfront 4 062 3 162 0 1 618

1350 Friområde/veier bolig 582 0 0 2 668

1351 Folkebadet 20 100 1 000 1 568

1380 Søra bråde 2 0 0 0 102

1400 Madla / revheim 1 658 0 0 1 867

1460 Nytorget 1 041 0 0 174

1480 Turvei dobbeltspor 0 0 0 139

1500 Torfæusgate (holme egenes) 3 503 0 0 9 075

1980 Div. boligrelaterte prosjekter 996 0 0 0

1990 Div. næringsrelaterte prosjekter 1 741 0 0 0

4000 Kjøp boliger vanskeligstilte 10 062 10 000 10 000 10 555

4016 Historiske bygg planl midler 0 0 0 1

4021 Bhg inventar og utstyr 244 1 000 1 000 1 811

4026 Sølvberget ombygging av
kinosenteret

383 0 0 2 821

4112 Forum ny ishall 354 0 0 1 451

4222 Kristianslyst skole rehabilitering 12 283 14 000 27 800 102 094

334



4223 Madlavoll skole ny ato-
avd/ombygging

10 337 13 400 8 700 27 845

4224 Lenden skole ombygg johannes 24 284 25 700 14 000 23 848

4300 Byggeprosjekter Stavanger Eiendom 920 2 400 1 500 14 777

4333 Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh 449 1 000 10 000 31

4334 Oddahagen 13 8 nye leiligh 30 211 34 500 34 500 12 370

4336 Søra bråde bofellesskap 156 0 0 13 719

4337 Lervik sykehjem 96 801 58 900 153 900 2 617

4440 Revheim kirke rehab 0 0 0 6 259

4700 Rehab. Adm.Senter 821 2 500 3 000 3 367

4703 Inventar/utstyr/uteanlegg 4 393 3 000 6 000 5 200

4705 Uforutsett rehab bhg 6 848 5 000 5 000 3 432

4706 Uforutsett rehab. Skoler 6 509 6 500 6 500 5 342

4710 Rehab. Eldre boliger 1 464 2 500 2 500 0

4711 Rehab. Inst./bofel. M.V. 2 518 4 000 6 000 2 246

4712 Rehab. Idrettshaller 612 700 1 500 1 262

4747 Jåtten øst bhg 2 0 0 0

4751 Utbedring
adm.Levekår/osk/helsesenter

0 0 0 625

4754 Plan.Midler sykehj/bofellesskap 0 0 0 4

4763 Kulturskolen 0 0 0 176

4785 Austbø skole 747 750 0 16 651

4791 Ishallen barnehage 14 0 0 106

4793 Bjørn farmannsgate 10 0 0 0 1 258

4794 Husabøryggen bofellesskap 0 0 0 444

4807 Legionella forebygging 3 648 4 349 4 349 4 371

4814 Kløverenga barnehage 5 401 6 500 3 000 173

4819 Tou tilstandsanalyse 11 549 16 400 14 000 30 423

4821 Kuppelhallen rehabillitering 71 0 0 18 297

4822 Buøy skole 265 0 0 15 227

4824 Smiodden skole 0 0 0 472
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4833 Skeiehagen bhg 1 106 1 200 0 17 572

4836 Lassahagen bofellesskap 12 940 19 500 17 000 452

4838 Ramsvigtunet sykehjem nytt
ventilasjon

0 0 0 68

4839 Tastarustå bofellesskap 0 0 0 839

4844 Kvernevik svømmehall 70 592 70 000 60 400 29 461

4845 Hundvåg svømmehall 32 048 35 800 31 700 66 951

4850 Utstillingshall 5 664 500 500 84 401

4852 Emmaus barnehage sør 13 549 20 000 12 800 8 082

4853 Tastahallen rehabilitering basseng 540 500 0 1 065

4870 Reparasjon orgel domkirken 5 084 3 800 3 100 1 124

4913 Avfallsanlegg ved 4 sykehjem 5 410 2 200 0 1 417

6060 Blå promenade 0 0 0 1 223

6310 Separering 105 0 0 0

6327 Kloakkrammeplan 0 0 0 513

8900 Prosjektkostnader til fordeling 658 0 0 540

9991 Generell fin. Salg av
eiendom/råmark

473 0 0 424

3716005 Kjøp av nye søppelspann 1 464 2 200 2 200 0

3716036 Miljøstasjoner 199 200 200 0

3716072 Nedgravde containere 2 266 2 000 2 000 0

3726004 Byomforming 2 771 2 000 2 000 0

3726021 Vannmålere - off ledninger 292 1 000 1 000 0

3726024 Ringledninger-forsterkninger 3 444 2 000 2 000 0

3726026 Vannledninger-utbyggingsområder 4 005 4 000 4 000 0

3726027 Fornyelse -renovering 22 756 23 000 23 000 0

3726028 Lekkasjelytting 92 0 0 0

3726029 Desinfeksjon etc. 110 0 0 0

3726031 Lekkasjereduksjon 1 178 1 000 1 000 0

3726048 Straktiltak 847 2 000 2 000 0
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3736001 Spylebil 3 571 3 300 3 300 0

3736011 Byomforming 1 769 4 000 4 000 0

3736028 Kloakkrammeplan 1 672 3 000 3 000 0

3736029 Separering 16 035 11 500 11 500 0

3736030 Fornyelse og renovering 21 131 32 000 32 000 0

3736048 Strakstiltak 573 2 500 2 500 0

3736050 Stasjonsoppgradering inkl. brutt
vannforsyning

0 300 300 0

3736082 Nedbørsmålere 80 300 300 0

3765003 Løkker, baner, skate 676 1 000 6 100 0

3765014 Rehabilitering idrettsanlegg 1 913 2 000 6 000 0

3765021 Rehabilitering parkanlegg 605 700 700 0

3765023 Prosjekt friområde 15 551 19 069 10 000 0

3765032 Kunst i offentlige rom (lekeplasser) 0 0 1 000 0

3766010 Sykkel 0 400 2 500 0

3766013 Nye veianlegg 0 0 2 100 0

3766014 Trafikksikkerhet 2 472 3 600 10 300 0

3766015 Gatelys 7 314 6 700 10 000 0

3766017 Miljø og gatetun 0 0 3 500 0

3766019 Asfaltering 4 997 5 000 5 000 0

3766020 Utstyr park og vei 419 419 0 0

3766021 Tellere i friområder 431 431 0 0

3766052 Rehabilitering 0 0 1 500 0

3766062 Sentrum 0 0 6 000 0

3766910 Utearealer skoler 0 0 8 000 0

3806001 El-biler utbygging 0 220 0 0

3826001 Ryfast vannverket 0 2 500 0 0

3826002 El-biler vann og avløp 0 220 0 0

3836001 Ryfast/pumpest. Avløpsverket 0 2 500 0 0

3844001 Energitiltak kommunale bygg 9 068 17 000 17 000 0
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3844002 Varmesentral olav kyrresgate 19 1 548 2 000 2 000 0

3844003 Olav kyrresgate 19 rehabilitering 2 295 2 000 0 0

3844006 Haugåsveien 20 kommunale boliger
og tr

0 0 20 000 0

3844012 Innvendig ombygging tastarustå
skole

0 0 600 0

3844018 Ytre tasta barnehage, rehabilitering 0 0 2 000 0

3844021 Selveide boliger i bofellesskap 36 2 000 2 000 0

3844027 Krematoriet, skifte tak 125 2 700 2 700 0

3844029 Vålandstårnet rehabilitering 5 400 7 000 7 000 273

3844030 Kannik skole, modulbygg 0 0 16 000 0

3844033 El-biler stavanger eiendom 0 660 0 0

3844034 Krisesenter for menn 2 257 4 000 0 0

3846001 El-biler renovasjon og miljø 0 220 0 0

3865003 Løkker, baner, skate, byggeprosjekt 53 800 0 0

3865014 Rehabilitering idrettsanlegg,
byggeprosjekt

1 971 3 238 0 0

3865026 Treningspark på emmaus 194 200 0 0

3866002 Nytt garderobeanlegg midjord 206 500 6 000 0

3866003 Konserthuset 211 0 0 0

3866004 Turvei hundvåg-ryfast 379 0 0 0

3866005 Hillevåg torg 14 0 0 0

3866006 Tivolifjellet 4 0 0 0

3866013 Nye veianlegg, byggeprosjekter 121 600 0 0

3866014 Trafikksikkerhet, byggeprosjekt 0 200 0 0

3866017 Miljø og gatetun, byggeprosjekt 1 971 2 600 0 0

3866018 Rehab sykkelruter 2 377 0 0 0

3866052 Rehabilitering vei, byggeprosjekt 2 196 3 400 0 0

3866062 Sentrum, byggeprosjekt 827 1 662 0 0

3866910 Utearealer skoler, byggeprosjekt 2 058 6 450 0 0

3876001 El-biler plan & anlegg 0 220 0 0
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3882001 Brannstasjon 1 075 0 0 150

3896001 El-biler idrett 0 220 0 0

30144000 Biler stavanger eiendom 0 0 0 500

30146000 Biler park og vei 0 0 0 149

39137109 Husabøryggen 2013 530 0 0 250

39137150 Holmeegenes vva anlegg et.2 173 0 0 250

39138218 Diverse forprosjekter utbygging 156 0 0 91

39148219 Hillevåg torg 0 5 354 0 0

301244709 Enøk div. Bygg 0 0 0 3 350

301244862 Teknisk utstyr driftssentral 1 392 650 0 630

301244863 Nylund skole,ombygg. av
vaktmesterbolig

0 0 0 195

301244872 Vår frue kirke, rehab, delprosjekt 2 0 0 0 122

301244875 Sølvberget kf, diverse investeringer 95 0 0 3 160

301344713 Sølvberget, nytt nødlysanlegg 14 0 0 1 763

301344714 Hinna skole, reparasjon av tak −442 0 0 4 628

301344715 Madlamark skole moduler 0 0 0 8

301365021 Rehab.Parkanlegg/friområde 0 0 0 10

301416005 Kjøp av nye søppelspann 0 0 0 1 088

301416036 Miljøstasjoner 0 0 0 181

301416072 Nedgravde containere 0 0 0 3 018

301426004 Byutvikling 0 0 0 4 295

301426021 Vannmålere off. Ledninger 0 0 0 1 112

301426024 Ringledninger/forsterkninger 0 0 0 2 477

301426026 Vannledninger / forsterkninger 0 0 0 6 785

301426027 Fornyelse / renovering 0 0 0 16 407

301426028 Lekkasjelytting 0 0 0 709

301426029 Desinfeksjoner etc. 16 0 0 537

301426030 Service / kartlag 16 0 0 1 524

301426048 Strakstiltak 0 0 0 2 073
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301436011 Byomforming 0 0 0 6 972

301436028 Kloakkrammeplanen 0 0 0 6 680

301436029 Separering 0 0 0 20 664

301436030 Fornyelse og renovering 0 0 0 14 452

301436048 Strakstiltak 0 0 0 4 092

301436049 Bil produksjonsleder 0 0 0 109

301436050 Stasjonoppgradering inkl. Brutt
vannfo

0 0 0 1 839

301436082 Nedbørsmålere 0 0 0 279

301444713 Ladestasjoner el-biler 0 0 0 1 630

301465021 Rehabilitering parkanlegg/friområder 0 0 0 543

301465023 Prosjekt friområde 0 0 0 18 873

301466000 Bjergstedparken 0 0 0 4 706

301466014 Trafikksikkerhet 0 0 0 2 023

301466015 Gatelys 0 0 0 6 796

301466019 Asfaltering 0 0 0 5 607

301495014 Rehabilitering idrettsanlegg 200 0 0 2 291

391244000 Kjøp boliger vanskeligst 1 309 3 000 25 000 450

391244861 Energimerking bygg 0 0 0 2 062

391244864 Stokkadalen modulbarnehage 0 0 0 563

391244868 Lokalmedisinsk senter 0 1 000 1 000 612

391244874 Holme egenes rehab 3 211 2 900 1 200 5 464

391244877 Nødstrøm-aggregat-sykehjem 2 325 1 500 0 7 302

391244881 Tasta svømmehall, tak 0 0 0 23

391244883 Eiganes skole - planlegging 77 509 110 000 60 000 25 482

391244884 Nedre strandgata 21, must 0 0 0 107

391265003 Løkker,baner,skate og nærmiljø,
byggep

1 384 0 0 95

391266010 Sykkel, byggeprosjekt 0 0 0 39

391266013 Nye veianlegg, byggeprosjekt 75 500 0 188

391266014 Trafikksikkerhet, byggeprosjekt 6 723 2 200 0 1 752
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391266016 Kunstgressbane 0 0 0 456

391266017 Miljø og gatetun, byggeprosjekt 2 0 0 4 952

391266091 Kulvert over motorveien 22 000 32 200 63 200 233

391266910 Utearealer skoler, byggeprosjekt 1 679 1 400 0 9 689

391276320 Kloakkrammeplan 2012 15 0 0 96

391276340 Sanering avløp poa 2012 11 0 0 0

391344715 Boganes sykehjem, ombyggying
inngangsparti

0 0 0 33

391344716 Eikebergveien bofellesskap, utvidelse 0 0 0 2 607

391344717 Sunde/boganes sykehjem, dagsenter
demente

0 0 0 813

391344718 Arbeidsgården, 6 dagsenter plasser
puh

0 0 0 167

391344872 Prestebolig hafrsfjord menighet 3 549 3 600 1 800 3 416

391344885 Stokkatunet barnehage 38 365 38 700 36 500 9 833

391344886 Roaldsøy barnehage 3 avd. 449 1 000 10 000 100

391344887 Tjensvoll gravlund, urnefelter og kist 4 840 4 900 0 5 143

391344888 Nytt krisesenter 650 1 300 0 18 288

391344892 Kjøp av leiligheter - tjenestebolig 0 0 0 254

391344894 Øyane sykehjem 0 0 0 15

391344896 Kortlesere sykehjem −434 0 0 3 171

391344897 Musikkskolen bjergsted, ombygging 80 0 0 1 421

391365003 Løkker,baner,skate og nærmiljø,
byggeprosjekt

2 363 2 700 0 3 027

391365014 Rehabilitering idrettsanlegg,
byggeprosjekt

184 850 0 4 382

391365021 Rehabilitering parker, byggeprosjekt 0 0 0 166

391365032 Kunst i offentlig rom(lekeplasser), by 19 1 000 0 39

391366010 Sykkel, byggeprosjekt 308 0 0 976

391366013 Nye veianlegg, byggeprosjekt 1 042 900 0 1 859

391366015 Gatelys, byggeprosjekt 837 500 0 316

391366018 Sykkelstrategi 4 560 10 100 16 000 1 333
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391366019 Flaskehalsutbedring 0 0 24 000 611

391366052 Rehabilitering vei, byggeprosjekt 0 0 0 888

391366062 Sentrum, byggeprosjekt 921 1 150 0 1 976

391366910 Utearealer skoler, byggeprosjekt 1 253 150 0 142

391382170 Atlanteren 131 0 0 0

391444800 Storhaug skole sfo bygg 8 815 9 800 9 000 210

391444802 Fransk barnehage v/ eiganes skole 25 138 27 500 26 000 466

391444803 Bjørn farmandsgate 25 bofellsskap
puh

2 565 5 000 12 000 193

391444804 Kalhammeren avlastningsbolig -
utbedring

418 1 000 1 000 443

391444805 Hetlandshallen utvendig tak 3 648 12 900 7 000 138

391444808 Vålandsbassengene −51 1 000 6 000 962

391444811 Sjøfartsmuseet, nytt tak 488 500 0 2 176

391444812 Teinå skole, innvendig ombygging 1 015 1 000 0 5 741

391444813 Tastarustå skole innvendig 814 600 0 13 623

391444814 Storhaug bydel ny barneskole 155 1 000 1 000 1

391444815 Dagtilbud psykisk utviklingsh. 0 0 0 1 635

391444817 Domkirken restaurering 1 059 1 300 2 500 11 194

391444819 Nye gamlingen 16 079 25 000 29 000 7 096

391444820 Dansesaler musikkskole 13 173 13 050 20 000 13 837

391444821 Domkirken 2025 1 868 3 500 5 000 1 171

391465003 Friområder 383 1 000 0 1 272

391465014 Disposisjonsplaner 0 0 0 514

391465024 Omlegging skolegårder 4 641 100 0 1 733

391465025 Tasta skatepark 2 173 3 000 9 000 489

391465026 Levekårsløft storhaug 3 058 3 000 0 949

391466014 Diverse veier 3 047 2 000 0 797

391466015 Diverse prosjekter 1 373 4 400 0 554

391466017 Kannik etappe 3 4 510 1 700 0 1 011

391466018 Consul sigvald bergensensvei 4 485 0 0 3 325

342



391466052 Hundvåg ring 249 800 0 229

391466062 Lys pullerter 0 0 0 459

391482090 Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig
201

121 875 132 600 80 000 0

Kultur og byutvikling

5017 Kunstinnkjøp 138 0 0 40

7081 Kunstnerisk utsmykking 2 214 0 0 1 056

3770001 Utstyr geodata 521 500 0 0

3870001 El-biler stab kb 0 440 0 0

Felles inntekter og
utgifter

9990 Generell finansiering 1 726 0 0 1 724

378002 Maskiner iua (kjøp av traktor) 1 059 0 0 0

378003 Ikt-midler folkevalgte 324 0 0 0

3788001 Maskiner gravlundene 0 0 500 0

3788002 Vedlikehold av bygningsmasse 0 0 10 000 0

4800001 Tastarustå bydelspark trinn 1 og
kvart

9 643 0 0 0

4800002 Hinna park, infrastruktur 68 178 0 0 0

4800003 Tou næringspark, infrastruktur 13 421 0 0 0

4800004 Jm norge as 8 321 0 0 0

Sum investeringer i
anleggsmidler

1 148 483 1 228 433 1 272 249 1 011 681

Tabell 10.6 Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet 
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Note 2015 2014

EIENDELER

Anleggsmidler 24 179 299 22 907 437

Faste eiendommer og anlegg 7 12 666 304 12 033 172

Utstyr, maskiner og transportmidler 7 454 663 415 601

Utlån 11 2 669 414 2 629 689

Konserninterne langsiktige fordringer 11 29 255 33 725

Aksjer og andeler 12 949 131 953 992

Pensjonsmidler 5 7 410 531 6 841 258

Omløpsmidler 2 364 347 2 021 564

Kortsiktige fordringer 13 696 569 674 483

Premieavvik 5 410 950 528 271

Aksjer og andeler 978 968

Obligasjoner 14 425 161 422 362

Kasse, postgiro, bankinnskudd 830 689 395 480

SUM EIENDELER 26 543 647 24 929 001

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 8 296 091 7 733 862

Disposisjonsfond 10 105 035 45 152

Bundne driftsfond 10 123 058 107 938

Ubundne investeringsfond 10 11 850 21 900

Bundne investeringsfond 10 50 889 54 313

Regnskapsmessig mindreforbruk 18a 149 678 0

Kapitalkonto 24 7 895 422 7 544 400

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 15 -39 841 -39 841

Langsiktig gjeld 16 634 389 15 639 302

Pensjonsforpliktelser 5 9 217 025 8 730 003
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Ihendehaverobligasjonslån 9a 2 840 000 1 130 000

Sertifikatlån 9a 875 000 2 078 770

Andre lån 9a 3 663 364 3 661 528

Konsernintern langsiktig gjeld 9a, 16 39 000 39 000

Kortsiktig gjeld 1 613 167 1 555 837

Annen kortsiktig gjeld 16 1 613 167 1 555 837

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 26 543 647 24 929 001

MEMORIAKONTI

Memoriakonto 406 712 335 668

Ubrukte lånemidler 373 580 299 811

Andre memoriakonti 33 132 35 857

Motkonto til memoriakontiene -406 712 -335 668

Tabell 10.7 Hovedoversikt balanse 
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Del 1: Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet
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Regnskap 2015 Regnskap 2014

Anskaffelse og anvendelse av midler

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 9 265 121 8 825 166

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 369 266 430 283

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 1 513 832 1 665 601

Sum anskaffelse av midler 11 148 219 10 921 049

Anvendelse av midler

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 8 759 613 8 672 544

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 1 148 471 1 011 676

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 1 028 928 1 241 373

Sum anvendelse av midler 10 937 012 10 925 593

Anskaffelse - anvendelse av midler 211 207 -4 544

Endring i ubrukte lånemidler 73 770 124 063

Endring/korrigering arbeidskapital 477 487

Endring i arbeidskapital 285 454 120 006

Tabell 10.8 Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet 

Del 2: Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet
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Regnskapsprinsipper

Virkning av endring i regnskapsprinsipp

Regnskap 2015 Regnskap 2014

Omløpsmidler

Endring betalingsmidler 435 209 -22 330

Endring obligasjoner 2 799 -59 767

Endring kortsiktige fordringer 22 086 152 315

Premieavvik -117 321 120 655

Endring aksjer og andeler 10 21

Endring omløpsmidler 342 783 190 895

Kortsiktig gjeld

Endring annen kortsiktig gjeld -57 329 -70 888

Endring arbeidskapital 285 454 120 006

Tabell 10.9 Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet 
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Årsregnskapet er ført i overenstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, herunder

kommunale regnskapsstandarder, (KRS), utgitt av forening for god kommunal regnskapsskikk,

(GKRS).

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.
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Barnehager

Kommunale boliger

Pleie- og omsorgstjenester

Skolefritidsordningen

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp

føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For

kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen

mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom

redusert statstilskudd i inntektssystemet.

Private alders- og sykehjem og barnehager

Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem.

Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre

driftskostnader, men regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal

egenproduksjon.

Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd.

Alle egenbetalinger i alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens

regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av

utgiftene.

Selvkostberegninger

På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av

brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av kommunal- og

regionaldepartementet i dokument H-3/14. Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende

områder:

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
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Natur og idrettsservice KF

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Parkeringsselskap KF

Sølvberget KF

Brannvesenet i Sør Rogaland IKS

IVAR IKS

aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet.

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. 31.12.15.

Finansielle omløpsmidler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til

markedsverdi pr 31.12.15. Urealisert gevinst behandles i tråd med Finansreglement.

Vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid

avskrives med like store årlig beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter

senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperioden

er tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Utlån

Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens

andel av selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån vedr. startlån, blir nyttet til

nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen.

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

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:
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Renovasjonen IKS

Rogaland Revisjon IKS

Stavangerregionen Havn IKS

Stavanger Konserthus IKS

Sørmarka Flerbrukshall IKS (Sørmarka Arena)

Multihallen og Storhallen IKS

Opera Rogaland IKS
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2015 2014

Brukerbetalinger

Foreldrebetaling barnehager 111 592 107 350

Foreldrebetaling skole- og fritidsordning 114 506 113 025

Egenbetaling institusjoner 175 948 169 187

Annet 52 398 51 307

Sum 454 444 440 870

Andre salgs- og leieinntekter

Kommunale avgifter 420 425 396 268

Leieinntekter 273 577 275 722

Annet 130 099 126 386

Sum 824 101 798 376

Tabell 10.10 Note nr. 1: Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter 
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Viser for øvrig til note.12 (http://arsrapport2015.stavanger.kommune.no/10-arsregnskap-og-noter/10-2-noter/10-2-

13-note-nr-12-aksjer-og-andeler/)– Aksjer og andeler, som viser hvilke andre selskaper som kommunen

har eierinteresser i.
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Lønnsutgifter drift 2015 2014

Lønnsutgifter

Fastlønn 3 294 704 3 239 474

Lønn til vikarer 236 757 160 664

Lønn til ekstrahjelp 156 962 188 131

Overtidslønn 37 711 46 729

Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 147 475 141 663

Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen 77 190 74 273

Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige 30 969 31 586

Sum lønnsutgifter 3 981 768 3 882 520

Sosiale utgifter

Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 1 075 864 1 064 439

Sum 5 057 632 4 946 959

Tabell 10.11 Lønnsutgifter drift 

Lønnsutgifter investering 2015 2014

Lønnsutgifter

Fastlønn 28 910 29 359

Lønn til ekstrahjelp 1 092 840

Overtidslønn 592 428

Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 222 614

Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige 46 73

Sum lønnsutgifter 30 862 31 314

Sosiale utgifter

Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 7 342 7 304

Sum 38 204 38 618

Tabell 10.12 Lønnsutgifter investering 
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Mottatte avdrag på utlån 2015 2014

Mottatte avdrag fra Lyse AS 43 676 43 676

Mottate avdrag formidlingslån 137 615 140 045

Mottatte avdrag på konsern lån 4 470 6 120

Andre mottatte avdrag på utlån 29 014 924

Sum 214 775 190 765

Tabell 10.13 Mottatte avdrag på utlån 

Statlige overføringer 2015 2014

Overføringer fra staten 8 770 411

Tilskudd fra Husbanken 3 482 37 122

STUI overføringer 23 169 3 105

Sum 35 421 40 638

Tabell 10.14 Statlige overføringer 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 2015 2014

Kjøp av driftsmidler 30 063 28 899

Kjøp av transportmidler 3 739 3 756

Vedlikehold byggetjenester nybygg 755 450 687 175

Materialer til vedlikehold og nybygg 114 225 133 817

Konsulenttjenester 63 582 90 474

Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg 148 759 36 043

Andre kjøp av varer og tjenester 8 201 8 640

Sum 1 124 019 988 804

Tabell 10.15 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 
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Salg av driftsmidler 2015 2014

Salg av driftsmidler 65 15

Salg av bygninger 28 948 18 350

Salg tomter/arealer 45 010 116 747

Sum 74 023 135 112

Tabell 10.16 Salg av driftsmidler 
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Årsverk: 2015 2014

Antall årsverk 7 389 7 284

Antall ansatte 9 092 8 930

Antall kvinner 7 326 7 238

Antall menn 1 766 1 692

Antall kvinner høyere stillinger 495 473

Antall menn i høyere stillinger 306 303

Tabell 10.17 Årsverk 

Fordeling heltid/deltid: 2015 2014

Antall ansatte i deltidsstillinger 3 826 3 779

Antall kvinner i deltidsstillinger 3 251 3 233

Antall menn i deltidsstillinger 585 546

Tabell 10.18 Fordeling heltid/deltid 

Lønn, godtgørelse og pensjon : 2015

Rådmann 1 420

Ordfører 1 276

Tabell 10.19 Lønn, godtgjørelse og pensjon 

Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger.

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
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Revisjonshonorarer: 2015 2014

Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon 3 454 3 650

Honorar for rådgivning 758 484

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 771 685

Tabell 10.20 Revisjonshonorar 
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kommune.

Stavanger kommune har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte

folkevalgte. Ordningene er ytelsesbaserte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For

øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor.

Pensjonsordningene leveres av Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere og Kommunal

Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) for sykepleiere og øvrige yrkesgrupper. SPK

finansieres løpende over statsbudsjettet, mens KLP er en fondert ordning. Stavanger kommune har

egenkapitaltilskudd i KLP. Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd i KLP) benyttes i

sin helhet til reduksjon av premieinnbetalinger i det enkelte år.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med

folketrygden sine ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på ca. 66 % av pensjonsgrunnlaget.

Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall år og lønnsnivå i opptjeningsperioden.

Ordningene sikrer også uførepensjon og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon.

Uførepensjon er justert for nye regler for uføretrygd gjeldende fra 01.01.2015.

Pensjonsordningene i offentlig sektor er til vurdering for framtidig endringer.

De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært

selv assurandør for deler av denne ordningen.

Prinsippene for presentasjon av pensjoner i kommuneregnskapet følger av Forskrift om

årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 13. I tråd med forskriften inntar

kommunen brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen samt at avvik mellom

beregnet pensjonskostnad og premieinnbetalinger (premieavviket) blir balanseført. 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.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fastsatt enkelte endringer i

regnskapsforskriften § 13. Estimatavviket som tidligere ble amortisert over 15 år skal fra og med

2011 balanseføres fullt ut.
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Årets pensjonskostnad spesifisert: KLP SPK Sum

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 358 685 88 011 446 696

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl. 291 312 55 619 346 931

Brutto pensjonskostnad 649 997 143 630 793 627

Forventet avkastning på pensjonsmidlene 269 753 51 625 321 378

Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) 380 244 92 005 472 249

Sum amortisert premieavvik 65 358 -3 511 61 847

Administrasjonskostnad 25 383 2 904 28 287

Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) 470 985 91 398 562 383

Tabell 10.21 Årets pensjonskostnad spesifisert 

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert
premieavvik:

KLP SPK Sum

Brutto pensjonsmidler 31.12.15 6 117 367 1 293 163 7 410 530

Brutto pensjons-forpliktelser 31.12.15 7 459 698 1 534 088 8 993 786

Netto pensjonsforpliktelser (før aga) 1 342 331 240 925 1 583 256

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser 189 269 33 970 223 239

Akkumulert premieavvik pr 31.12.14 494 932 -31 943 462 989

Årets premieavvik -58 490 17 514 -40 976

Sum amortisert premieavvik 65 358 -3 511 61 847

Akkumulert premieavvik 31.12.15 371 084 -10 918 360 166

Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 52 323 -1 538 50 784

Akkumulert premieavvik inkl aga 31.12.15 423 407 -12 456 410 950

Tabell 10.22 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik 

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP/SPK og netto

pensjonskostnad. Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets

premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i

regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien,

nemlig pensjonskostnaden.

Premiefond i KLP var per 31.12.2014 kr 100,8 mill. I 2015 er det inntektsført bruk av premiefond

med kr 100,5 mill.
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Forutsetninger 2015:

Andre forutsetninger 2015:

Økonomiske forutsetninger 2015 2014

Årlig avkastning 4,65/4,35% 4,65/4,35%

Diskonteringsrente (risikofri rente) 4,00 % 4,00 %

Årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 %

Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 2,97 % 2,97 %

Årlig vekst i pensjonsreguleringen 2,20 % 2,97 %

Forholdstallet fra KMD 1,0 1,0

Tabell 10.23 Forutsetninger 2015 

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik KLP SPK

Faktisk forpliktelse 01.01.15 7 038 511 1 390 458

Estimert forpliktelse 01.01.15 6 838 242 1 658 357

Årets estimatavvik forpliktelse 200 269 -267 899

Faktiske pensjonsmidler 01.01.15 5 754 670 1 132 019

Estimerte pensjonsmidler 01.01.15 5 630 116 1 211 142

Årets estimatavvik pensjonsmidler 124 554 -79 123

Tabell 10.24 Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik. Ekskl. arbeidsgiveravgift 

Spesifikasjon av estimatavvik, planendring og tariffendring KLP SPK

Endret forpliktelse - planendring -1 304 084 -74 847

Endret forpliktelse - ny dødelighetstariff 1 271 245 0

Endret forpliktelse - øvrige endringer 233 108 -193 052

Endringer forpliktelse - totalt 200 269 -167 899

Tabell 10.25 Spesifikasjon av estimatavvik, planendring og tariffendring 

KLP har anvendt dødelighetstabellen K2013FT og KLP uføretariff.

SPK har anvendt dødelighetstabellen K2013BE og uføretabellen K1963 (200%)

Estimatavviket er spesifisert på planendringer, endring i dødelighetstariff og øvrige endringer.

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års
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Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Overføringer
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Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 2015 2014

Kommunalt tilskudd private barnehager 414 983 423 937

Tilskudd private alders- og sykehjem 435 816 439 270

Kjøp fra staten 46 706 44 065

Kjøp fra fylkeskommuner 1 883 2 140

Kjøp fra kommuner 79 353 75 533

Kjøp fra kommunale foretak (KF) 319 159 328 026

Kjøp fra interkommunale selskap (IKS) 295 368 280 328

Tilskudd til privatpraktiserende ( leger, fysioterapeuter) 88 695 85 543

Overf. til andre 217 345 206 352

Totalt 1 899 309 1 885 194

Tabell 10.26 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 

regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til

grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles

årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i

foregående år og faktiske pensjonsmidler, kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene.

SPK har implementert endringer i 2015. KLP har varslet framtidige endringer grunnet

omberegninger, bl.a. av «uføreavsetning», som vil bli innarbeidet i 2016. Endringene vil ikke ha

betydning for regnskapsåret 2015.

 

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.

Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at

kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige

institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med føres

her.

Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra
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Overføringer: 2015 2014

Overføring til staten 76 999 149 403

Overføring til fylkeskommuner 0 548

Overføring til kommuner 982 2 197

Overføring til kommunale foretak (KF) 63 634 65 587

Overføring til interkommunale selskap (IKS) 60 086 53 300

Økonomisk sosialhjelp 164 318 150 672

MVA knyttet til kompensasjonsordningen 143 973 139 687

Fritak eiendomsskatt 50 802 26 037

Andre overføringer 296 815 283 136

Tap på krav 7 664 3 206

Totalt 865 274 873 773

Tabell 10.27 Overføringer 
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mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private

institusjoner, lag og organisasjoner.

Stavanger Konserthus IKS har pr 31.12.15 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 380

mill. Stavanger kommune har forpliktet seg å dekke avdrag og renter på denne gjelden som

fremtidige tilskudd.

Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.15 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 182

mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som

er 64.02%.

Multihallen og Storhallen IKS har pr 31.12.15 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på

130 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk

som er 62,4%.

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 Handlings- og økonomiplan for samme periode. Inneværende år inngår disse i

overføringene til private da det foreløpig ikke er lagt til rette for innberetning via A-ordningen, jfr

korrespondanse skatteetaten.
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Anleggsmiddelgruppe Avskrivn.plan Eiendeler

Gruppe 0 0 år Kunst, tomtegrunn

Gruppe 1 5 år EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.

Gruppe 2 10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy,
transportmidler og lignende.

Gruppe 3 20 år Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR),
renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.

Gruppe 4 40 år Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og
lignende

Gruppe 5 50 år Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og
andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.

Tabell 10.28 Anleggsmiddelgrupper 

359



Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5

Anskaffelseskost 2 254 499 208 727 696 467 162 691 10 128 969 2 831 834

Akkumulerte/reverserte nedskrivninger -2 907 −232 -18 397 −329 -33 562 -20 955

Akkumulerte ordinære avskrivninger 0 -146 150 -324 814 -42 537 -2 736 206 -508 325

Bokført verdi 01.01.15 2 251 592 62 345 353 256 119 825 7 359 201 2 302 554

Tilgang i regnskapsåret 201 365 24 415 71 516 31 116 607 166 205 970

Avgang i regnskapsåret 0 0 0 −515 −275

Delsalg i året -32 870

Avskrivninger i regnskapsåret 0 -14 569 -42 202 -6 056 -217 684 -44 217

Nedskrivninger 0 −98 -14 556 -96 312

Reverserte nedskrivninger 0 0 0 0 0

Bokført verdi 31.12.15 2 420 087 72 191 382 472 144 885 7 733 612 2 367 720

1) 2) 2) 1) 1) 1)

Hovedoversikt balanse:

1) Faste eiendommer og anlegg 12 666 304

2) Utstyr, maskiner og transportmidler 454 663

Sum kalkulatoriske avskrivninger 164 765

Sum ordinære avskrivinger 324 728

Sum avskrivninger 489 494

Tabell 10.29 Anleggsmidler 
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Renteinntekter og utbytte 2015 2014

Renter bankinnskudd 27 113 23 284

Renter finansforvaltn. 20 899 20 162

Forsinkelsesrenter 1 612 1 563

Renter rentebytteavtaler 64 804 77 685

Utbytte Lyse Energi AS 188 680 166 842

Utbytte andre 1) 13 489 14 191

Andre renteinntekter 2) 74 161 82 598

Sum 390 760 386 325

Tabell 10.30 Renteinntekter og utbytte 

Renteutgifter og låneomkostninger 2015 2014

Renter innlån 139 986 143 479

Renter rentebytteavtaler 128 520 130 532

Andre rente- og finansutgifter 587 9

Sum 269 093 274 020

Tabell 10.31 Renteutgifter og låneomkostninger 

Gevinst/tap finansielle instrumenter 2015 2014

Urealisert kurstap 31 710 11 192

Realisert kurstap 292 860

Sum 32 002 12 052

Realisert gevinst 16 553 14 751

Sum 16 553 14 751

Tabell 10.32 Gevinst/tap finansielle instrumenter 
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1) Utbytte andre inngår utbytte fra Stavanger Parkering KF med 6,5mill. Utbytte fra SF kino med

5,967 mill samt Renovasjonen med 0,5 mill.

2) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med kr 33 661 608,-
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Gjeldsforpliktelser 2015 2014

Kommunens samlede lånegjeld 7 417 364 6 909 298

Fordelt på følgende kreditorer:

Obligasjonslån

Swedbank 550 000 550 000

Handelsbanken 0 300 000

DNB Markets 250 000 280 000

Kommunalbanken 800 000 0

Danske bank 1 240 000 0

Sum 2 840 000 1 130 000

Sertifikatlån

Danske bank 275 000 0

Kommunalbank 1 228 770

DNB 550 000

Swedbank 0

Nordea Bank 600 000 300 000

Sum 875 000 2 078 770

Andre lån

Startlån

Husbanken startlån, flytende rente 1 782 147 1 605 585

Husbanken startlån, fast rente 48 249 54 351

Ekstraord. avdrag betalt andre kreditorer -46 664 -88 588

Investeringslån

Husbanken investeringslån fast 22 025 24 026

Kommunalbank flytende rente 1 524 423 1 682 735

Kommunalbank fast rente

KLP fast rente 271 584 284 832

Ekstraord avdrag startlån 46 664 88 588
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Annen langsiktig gjeld 5 000 10 000

Finansiell leasing 0

Annen langsiktig gjeld AS 9 935

Sum 3 663 364 3 661 528

Konsernintern langs. gjeld

Forpliktelse EK foretak (jf note 11) 39 000 39 000

Sum 39 000 39 000

Tabell 10.33 Gjeldsforpliktelser 
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Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en

nedbetalingstid på 30 år på disse lånene. Avdragstiden ble i 2015 endret fra 25 til 30 år for de aller

fleste av disse lånene ref. Bystyrets saksnr. 151/15. De avsatte avdragene er nedbetalt på annen

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 minstekrav til avdrag som tilsvarer

avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinansierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført

avdrag på lånegjeld med til sammen 309 855 tusen kroner. Minste lovlige avdrag etter KL § 50 nr.

17 utgjør 146 458 tusen kroner, eller kr 177 685 tusen kroner når vi beregner uten tomter. Det er

ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2015.

Låneopptak i Kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte

årsregnskap 2015 for foretakene.

De kommunale foretakenes egenkapital er tidligere styrket med 39 mill ved en overføring fra

kommunens kapitalkonto. Beløpet står som en langsiktig forpliktelse i kommunens balanse og som

en langsiktig fordring i foretakenes balanser.

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 noen fastrentelån. Ved bruk av disse instrumenter oppnår kommunen forutsigbarhet i

fremtidige rentekostnader samtidig som sensitiviteten for renteendringer holdes på et minimum.

Samlet har Stavanger Kommune benyttet rentebytteavtaler for kr 2,9 mrd. til 3,5 %, i tillegg har

kommunen kr 1,96 mrd i ordinære fastrentelån, gjennomsn. Fastrente på disse lånene er 1,76%.

Den gjennomsnittlige løpetiden for rentebytteavtalene er ca. 5 år, og 66 % av bruttogjelden er

sikret med fastrente.

363



�����������������������������������������������

Alle fond Regnskap 2015 Regnskap 2014

Avsetninger til fond 190 304 193 572

Bruk av avsetninger -128 775 -266 978

Netto avsetninger 61 529 -73 406

Tabell 10.34 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet 

Disposisjonsfond Regnskap
2015

Justert
budsjett

2015

Opprinnelig
budsjett

2015

Regnskap
2014

IB 01.01 45 152 139 304

Avsetninger driftsregnskapet 87 401 52 022

Herav regnskapsskjema 1 A: kr 87 382

Bruk av avsetninger driftsregnskapet -27 678 -94 152

Herav regnskapsskjema 1 A: kr 27 458

UB 31.12 105 035 45 152

Tabell 10.35 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Overføringer Regnskap
2015

Justert
budsjett

2015

Opprinnelig
budsjett

2015

Regnskap
2014

Overført fra drift- til investeringsregnskap 76 998 76 998 119 420 4 647

Herav budsjettskjema 1A kr 76 998

Herav regnskapsskjema 1A kr 76 998

Tabell 10.36 Overføringer 

Rentesikringen er forankret i Stavanger kommunes finansreglement kapittel 5.

 

UB 31.12 viser saldoen på 105 mill disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie

disposisjon til drifts- og investeringsformål.

Overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet følger av budsjett og fremkommer i

rengnskapsskjema 1 A. Det kan kun overføres det beløp innenfor budsjettets rammer som er

nødvendig for å sikre finansiell dekning i årets investeringsregnskap.
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Bundet driftsfond Regnskap 2015 Regnskap 2014

IB 01.01 107 938 117 235

Avsetninger driftsregnskapet 97 810 78 931

Bruk av avsetninger driftsregnskapet -81 844 -88 228

Bruk av avsetninger investeringsregnskapet -847 0

UB 31.12 123 058 107 938

Tabell 10.37 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Ubundet
investeringsfond

Regnskap
2015

Justert budsjett
2015

Opprinnlig budsjett
2015

Regnskap
2014

IB 01.01 21 900 0

Avsetninger 0 69 250

Bruk av avsetninger -10 050 -10 050 -10 050 -47 350

UB 31.12 11 850 21 900

Tabell 10.38 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Bundet investeringsfond Regnskap 2015 Regnskap 2014

IB 01.01 54 313 46 169

Avsetninger 5 093 45 391

Bruk av avsetninger -8 517 -37 247

UB 31.12 50 889 54 313

Tabell 10.39 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger 
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UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål,

og kan ikke endres av kommunestyret.

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.
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Utlån 2015 2014

Startlån 1 601 381 1 483 966

Avsatt til tap på framtidige utlån -16 784 -11 784

Sum utlån startlån 1 584 597 1 472 182

Stokka Kirke 0 0

Viking Fotball ASA 3 050 3 550

Ansvarlig lånekapital Lyse 1 004 548 1 048 224

Rogaland Rideklubb 2 480 2 560

Tou Scene 700 900

SKP 47 59

Varmestuens venner 881 913

Museum Stavanger AS 5 732 6 212

Forus og Gausel Idrettslag 1 700 1 700

Oilers Invest AS 65 680 67 589

Studentsamskipnaden i Stavanger 0 25 800

Sum andre utlån 1 084 816 1 157 505

Sum utlån 2 669 414 2 629 689

Natur og Idrettsservice KF 11 950 13 700

Sølvberget KF 17 305 20 025

Konserninterne langs. fordr. 29 255 33 725

Avsatt på bundne investeringsfond 9 559 9 484

Tabell 10.40 Utlån 

������������������������������
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Aksjer Aksje-
kapital

SK'andel av aksje-
kapital

SK'andel
aksjer

Bokført
verdi

Mottatt
utbytte

Lyse Energi AS 1 008 983 440 683 43,68 % 440 683 -188 680

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 -5 967

Måltidets Hus AS 703 12 1,71 % 10

Nord-Jæren
bompengeselskap AS

240 40 16,67 % 40

Glad Mat AS 108 4 4,00 % 5

Lysefjorden Utvikling AS 500 48 9,60 % 298

Stavanger Sentrum AS 250 100 40,00 % 104

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

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 % 2 978

Attende AS 1 532 785 51,22 % 785

FNP Eiendomssalg 30 15 49,00 % 22

FNP Bussgarasjetomt 30 15 49,00 % 22

Sum 1 046 632 453 860 473 648 -194 647

Tabell 10.41 Aksjer 
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Andeler Totale
andeler

SK'
andeler

SK
eierandel

Bokført
verdi

Mottatt
utbytte/overf.

Stavangerregionen Havn
IKS

0 80,69

IVAR IKS 0 41,35

Rogaland brann og redning
IKS

5 000 2 595 51,00 2 595

Rogaland Revisjon IKS 4 000 1 278 31,95 1 278

Renovasjonen IKS 0 50,00 7 997 −500

Stavanger Konserthus IKS 100 89 89,00 89

Sørmarka flerbrukshall IKS 600 384 64,02 384 -1 702

Multihallen og Storhallen
IKS

600 62,40 374 -1 491

Opera Rogaland IKS 800 400 50,00 400

Rogaland
Kontrollutvalgsekr.

600 210 35,00 210

Biblioteksentralen AL 0 1

Samvirkelaget Flørli 650

Egenkapitalinnskudd KLP 0 150 297

Andeler i borettslag 0 311 208

Sum 11 700 4 956 475 483 -3 693

Sum aksjer og andeler 1 058 332 458 816 949 131 -198 340

Tabell 10.42 Andeler 
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Utestående fordringer 2015 2014

Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant) 1 807 1 858

Sentrale styringsorganer 194 228 200 840

Stavanger Eiendom 25 133 23 385

Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom 28 694 16 206

Oppvekst 23 442 33 436

Levekår 252 426 236 926

Kultur og byutvikling 4 879 6 570

Mva-kompensasjon 151 173 137 284

Syke-svangerskap 30 559 28 831

Kortsiktige fordringer lønn 228 1 346

Sum totalt 712 569 686 682

Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer −16 000 −12 200

Sum utestående fordringer * 696 569 674 483

*) Herav innen konsernet kr 2 484 jfr. note 16.

Tabell 10.43 Utestående fordringer 
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Aktiva klasse Markedsverdi
2015

Bokført verdi
2015

Årets resultatførte
verdiendring

Aksjefond 58 724 55 374 3 350

Ansvarlige lån, fondsobligasjoner 5 001 4 997 3

Industriobligasjoner/sertifikater 245 907 266 282 -20 375

Bankobligasjoner og
bankinnskudd

72 527 73 197 −670

- Herav bankinnskudd 141 770 141 805 −35

Andre verdipapir -98 787 -98 787 0

Kursregulering pr 01.01 20 20 0

Urealisert gevinst pr 31.12 13 984 -13 984

Sum -31 710 31 710

Sum 425 161 425 161 0

Tabell 10.44 Finansielle omløpsmidler 
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*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. Realiserte tap og gevinster på

16,3 mill er resultatført i 2015. Urealisert tap på 31,7 mill og realisert tap på 0,3 mill – totalt 32,0

mill- er tapsført i 2015. Kursreguleringsfondet er pr. 31.12.15 på 51,8 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 31.12.15 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr.

31.12.15.

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av

29.10.2012.

Stavanger kommune eier i tillegg en andel i Skagen Høyrente VPF på 0,9 mill, disse midlene er

knyttet til Byhistorisk verk og er avsatt på fond.
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2015 2014

IB 39 841 39 841

UB 39 841 39 841

Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2015 av følgende
poster:

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 10.45 Endringer i regnskapsprinsipp 
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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.
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Fordringer og gjeld til kommunale foretak 2015 2014

Kortsiktig fordring på: Stavanger Parkeringsselskap KF 104 117

Kortsiktig fordring på: Sølvberget KF 1 535 1 614

Kortsiktig fordring på: Stavanger Byggdrift KF 385 264

Kortsiktig fordring på: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 460 493

Sum kortsiktige fordringer 2 484 2 488

Langsiktig fordring på: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 11 950 13 700

Langsiktig fordring på: Sølvberget KF 17 305 20 025

Sum langsiktige fordringer 29 255 33 725

Kommunens samlede fordringer 31 739 36 213

Kortsiktig gjeld til: Stavanger Parkeringsselskap KF 185 268

Kortsiktig gjeld til: Sølvberget KF 5 346 7 166

Kortsiktig gjeld til: Stavanger Byggdrift KF 21 610 22 855

Kortsiktig gjeld til: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 9 083 7 766

Sum kortsiktige gjeld 36 224 38 055

Forpliktelse EK til: Sølvberget KF 5 000 5 000

Forpliktelse EK til: Stavanger Byggdrift KF 20 000 20 000

Forpliktelse EK til: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 14 000 14 000

Kommunens samlede langsiktige forpliktelse 39 000 39 000

Kommunens samlede gjeld og forpliktelse 75 224 77 055

Tabell 10.46 Fordringer og gjeld til kommunale foretak 
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*kortsiktig fordring og gjeld KF inngår i kommmunens kunde- og leverandørreskontro.
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Avdrag Budsjett 2015 2014

Utgiftsført avdrag 309 855 374 042

Beregnet minste lovlige avdrag 146 458 133 384

Differanse 163 397 240 658

Tabell 10.47 Avdrag 

Kostnadsførte avdrag Budsjett 2015 2014

Betalte avdrag 309 464 309 855 374 042

Betalt avsatte avdrag året før 0 0

Sum kostnadsførte avdrag 309 464 309 855 374 042

Tabell 10.48 Kostnadsførte avdrag 
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Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett 2015 2015 2014

Tidligere opparbeidet mindreforbruk 0 0 7 763

Årets disponering av mindreforbruk 0 0 -7 763

Nytt mindreforbruk i regnskapsåret 0 149 678 0

Totalt mindreforbruk til disponering 0 149 678 0

Tabell 10.49 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift 
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Regnskapsmessig merbruk Budsjett 2015 2015 2014

Årets avsetning til inndekking 0 0 -76 625

Nytt udekket i regnskapsåret 0 0 76 625

Totalt udekket til inndekking 0 0 0

Tabell 10.50 Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering 
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Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.
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Garanti gitt til: Garantibeløp: Garantien utløper:

IVAR IKS 43,60% 1) 960 553 2017, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 46

Stavanger Konserthus IKS 173 550 2035

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 2 376 2025

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland 36 087 2038

Stiftelsen Ullandhauggarden 0 2016

Stiftelsen Øyane sykehjem 706 2019

Stiftelsen Blidensol sykehjem 464 2018

Rogaland Rideklubb 0 2015

Borettslaget Gauselparken 21286 2033

Borettslaget Krosshaug I 9954 2035

Borettslaget Ramsvik 10097 2033

Borettslaget Ramsvik 10 380 2033

Forus Utvikling AS 110 000 2031

Private barnehager/andelsbarnehager 21 877 2020 / 2030

Ryfast AS 900 000 2039 og 2040

Vikinghallen AS 82 392 2039

Stiftelsen Stavanger ishall 58 800 2040

Med hjemmel i sosiallovgivningen 6 180 2016 og utover

Sum garantier 2 404 702

Tabell 10.51 Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12.15 
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*1)oppført med andelen som Stavanger kommune garanterer for.
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Interkommunalt samarbeid 2015 2014

Ryfylke Friluftsråd (§27-samarbeid)

Overf.fra Stavanger kommune 1 682 1 616

Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 498 1 427

Sum andre tilskudd 3 308 3 433

Sum andre inntekter 4 121 4 120

Resultat 17 201

Avsetning 3 831 4 196

IUA (§27-samarbeid) *

Overf.fra Stavanger kommune 649 630

Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 068 1 036

Sum andre inntekter inkl. mva-komp. 885 1 277

Resultat 805 1 292

Avsetning 892 892

Krisesenteret (vertskommunesamarbeid)

Overf. fra samarbeidende kommuner 2 574 2 494

Andre ref./inntekter 1 585 829

Legevakten (vertskommunesamarbeid)

Overf. fra samarbeidende kommuner 10 253 8 015

Statstilskudd/Refusjon politiet 7 609 7 203

Ungdom og fritid K-46 (vertskommunesamarbeid)

Overf. fra samarbeidende kommuner 553 476

Overf.fra Rogaland Fylkeskommune 403 542

Andre ref./inntekter 1 659 1 964

Sør- og midt rogaland arbeidsgiverkontroll (vertskommunesamarbeid)

Overf. fra samarbeidende kommuner 1 454 943
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Andre ref./inntekter 332 264

Tabell 10.52 Interkommunalt samarbeid 
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Resultat 2015 Inntekter Utgifter Mer(+)/
mindreforbruk (-)

Renovasjon 143 829 142 358 -1 471

Vann 101 211 97 986 -3 226

Avløp 200 410 183 695 -16 715

Byggesak 17 230 22 938 5 709

Tabell 10.53 Resultat 2015 

Balansen
2015

Årets deknings-
grad i % *1)

Avsetn(+)/ bruk av (-)
deknings-gradsfond

Renter deknings-
gradsfond

Deknings-gradsfond
pr. 31.12 *2)

Renovasjon 101 % 1 471 272 15 036

Vann 103 % 3 226 388 22 014

Avløp 109 % 20 303 232 20 535

Byggesak 75 % -5 709 −9 0

Tabell 10.54 Balansen 2015 

*IUA har hovedkontor i Sandnes, men inngår i Stavanger kommunes årsregnskap.

1) Årets dekningsgrad før avsetnings/bruk av selvkostfond.

2) 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.

Regnskapsresultatet til byggesak viser et merforbruk på kr 5,7 mill. Deler av merforbruket dekkes

av byggesaksfondet som da går i 0.Gjenstående merforbruk på kr 3,395 mill er dekket over

kommunens driftsregnskap 2015.

Seksjonering og delingsforretning er fom 2013 inkludert i selvkostområdet for byggesak.

Selvkostregnskapet for kart og oppmåling viser et underskudd på kr 2,1 mill.

Selvkostregnskapet for plansaksbehandling viser et underskudd på kr 0,0077 mill.

I 2015 viser selvkostregnskapet for feiing et underskudd på kr 0,28 mill. Pr. 31.12.15 er

akkumulert underskudd kr 3,31 mill.
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Momskompensasjon sosiale boliger

Stavanger konserthus IKS

Justeringsavtaler
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Stavanger kommune har siden innføringen av momskompensasjonsordningen i 2004 krevd

momskompensasjon for sosiale boliger jfr. Momskompensasjonslovens § 4. Det ble da foretatt en

vurdering som konkluderte med at alle kommunens sosiale boliger var å anse som særlig

tilrettelagt for helse- eller sosiale formål, jfr. forskrift § 7 og sosialtjenestelovens § 3-4.

Denne vurderingen bestrides av Skatt Vest som har foretatt en foreløpig vurdering, der de har

hevdet at kun 42% av boligmassen er å anse som særlig tilrettelagt for helse- og sosiale formål.

Skattedirektoratet har i brev den 12.5.2015 ikke funnet grunnlag for å omgjøre skattekontorets

vedtak. Stavanger kommune har innrettet sine rutiner i tråd med vedtaket fra Skattedirektoratet,

men er som en av mange kommuner fortsatt uenig i den tolkningen som er lagt ned av

skattekontoret og vil derfor fortsette å kreve momskompensasjon. Det er ulik tolking av

regelverket hos de forskjellige skattekontorene. Saken er av flere kommuner sendt

Finansdepartementet for vurdering, og det er tatt inn et punkt om dette i tekstvedtaket til årets

statsbudsjett. Kommunen vurderer å prøve saken rettslig.

Det er den 10.11.2015 fattet vedtak fra Skatt Vest om tilbakebetaling av utbetalt

momskompensasjon kr. 256,9 mill. for perioden 6.termin 2007-6.termin 2013. Stavanger

konserthus IKS og Stavanger kommune vurderer å prøve denne saken rettslig.

Stavanger kommune inngår justeringsavtaler med private utbyggere for å få momsrefusjon relatert

til 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 momskompensasjon. Endret bruk eller salg kan medføre

endret plikt eller rett til justering.

Fire nye avtaler om justeringsrett er inngått i 2015 og regnskapsført i tråd med ny anbefaling fra

GKRS.

Regnskapsføringen av justeringsavtalene inngått i 2015 medførte en økning av

bruttoinvesteringsutgifter på kr 99,6 mill., en økning av investeringsinntekter på kr. 90,6 mill.,

samt kr. 18,3 mill. i økt bruk av lån. Nettoeffekten i investeringsregnskapet ble en merinntekt på

kr. 0,9 mill.

For justeringsavtaler inngått før 2015 regnskapsføres kun momsrefusjonen i

investeringsregnskapet. Nettoeffekten av disse avtalene utgjør en merinntekt på kr. 1,5 mill. i

2015.
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Prosjektnr Prosjektnavn Kostnadsramme Regnskap
2015

Justert budsjett
2015

Kostnad
tidligere år

207 Områdeutvikling Stavanger
Forum

200 000 29 445 42 900 175 111

4224 Lenden skole ombygg.
Johannes skole

55 500 24 284 25 700 29 782

4337 Lervik sykehjem 470 000 96 801 58 900 6 730

4785 Austbø skole 42 000 747 750 38 582

4814 Kløverenga barnehage 7 300 5 401 6 500 758

4833 Skeiehagen barnehage 37 000 1 106 1 200 35 817

4845 Svømmehall Hundvåg 141 800 32 048 35 800 106 014

31121502 It-Løsning ungdomskoler 8 000 386 386 7 382

391244883 Eiganes skole 235 400 77 509 110 000 27 136

391266091 Kulvert over motorveien 141 000 22 000 32 200 757

391344885 Stokkatunet barnehage 50 700 38 365 38 700 11 993

391 344 888 Nytt krisesenter 32 000 650 1 300 26 746

391366018 Sykkelstrategi 50 000 4 560 10 100 4 190

391444819 Nye Gamlingen 120 000 16 079 25 000 7 096

391 444 821 Domkirken 2025 305 000 1 868 3 500 1 171

391450141 Nytt sak/arkiv-system 8 000 6 471 4 000 1 301

391465025 Tasta skatepark 22 000 2 173 3 000 489

Sum 1 925 700 359 890 399 936 481 055

Sum øvrige prosjekter 788 593 888 497

Sum utgifter i
investeringer

1 148 483 1 288 433

*Oppgitt eks. finansieringsinntekter.

Tabell 10.55 Investeringsprosjekter 

�������������������������

Oversikten viser større pågående/planlagte flerårige investeringsprosjekter.
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Kapitalkonto

01.01.2015 Balanse (kapital) 7 544 400

Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året:

Salg av fast eiendom og anlegg 33 660 Aktivering av fast eiendom og anlegg 1 045 618

Nedskrivninger fast eiendom 110 868 Oppskriving av fast eiendom

Nedskrivning maskiner og utstyr 98

Avskriving av fast eiendom og anlegg 267 957 Aktivering BBL-leil

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 95 930

Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler 56 771

Annet 212

Nedskrivninger aksjer og andeler 20 533 Kjøp av aksjer og andeler 15 673

Avdrag mottatt på formidlings/startlån 137 615 Utlån formidlings/startlån 255 355

Avdrag mottatt på andre utlån 77 160 Utlån egne midler

Avskrevet utlån 5 060

Bruk av midler fra eksterne lån 890 134 Avdrag på eksterne lån 455 838

Forpliktelse foretak

Pensjonsforpliktelse - netto endring (økn) Pensjonsforpliktelse - netto endring (red) 82 251

Salg aksjer

31.12.2015 Balanse (Kapital) 7 895 422

Tabell 10.56 Kapitalkonto 

 

Stavanger 15.03.2015
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REVISJONSBERETNING STAVANGER KOMMUNE 2015

Uttalelse om årsregnskapet

Til

Bystyret i Stavanger

Vi har revidert årsregnskapet for Stavanger kommune, som viser kr 6 690 931 000 til fordeling

drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 149 678 000. Årsregnskapet består av balanse

per 31. desember 2015, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for

regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte

regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende

fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern

kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et

årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller

feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi

har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske

krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at

årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og

opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder

vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det

skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen

som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling.

Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men

ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon

omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede

presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for

vår konklusjon.

Konklusjon
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Uttalelser om øvrige forhold

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende

fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger kommune per 31. desember 2015, og av

resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god

kommunal regnskapsskikk i Norge.

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som

ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene 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 begrenset revisjon 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.

 

382
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