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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. 

En kommune i omstilling

Lavere aktivitet i regionen
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.

Forebygging, tidlig innsats og folkehelse 
for alle aldersgrupper
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 hjemme-
baserte 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 oppmerk-
somhet og tilrettelegging. Som vertskommune til to statlige 
akuttmottak og ett desentralisert mottak med til sammen  
1 450 plasser tilbød kommunen helsetjenester og planla 
skole tilbud. Det ble gjort en stor felles innsats av frivillige lag, 
foreninger og kommunens avdelinger.

Statusrapport for oppfølgning av Strategiplan for folkehelse-
arbeidet 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.

Mot en klimarobust by
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.

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 euro-
peisk miljøfyrtårn og en «smartere by». Som en del av dette 
prosjekteres en løsning der avløpsvann blir energi for hele 
rådhuskvartalet.

Omstilling og nye arbeidsformer
Det har blitt gjennomført tilpasninger til nye budsjettrammer 
kombinert med endringer i – og effektivisering av – tjeneste-
tilbudet 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 velferds-
teknologi prøves også ut og tas i bruk.

Lavere utgiftsvekst i drift, men fortsatt 
høyt investeringsnivå
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. Regnskaps-
messig 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 effek t-
iviserings krav 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 
frem kommer likevel avvik i de enkelte tjenesteområdene. 
 Oppvekst og levekår har et merforbruk på kr 34,2 mill. 
Dette gjelder blant annet økonomisk sosialhjelp, tradi-
sjonelle hjemme hjelpstjenester og barnevern. Bymiljø og 
utbygging har et mindreforbruk på kr 30,3 mill. Vedlikehold 
og  oppussing av kommunale leiligheter samt administra-
sjons- 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 finan-
siell framdrift på flere store investeringsprosjekter. Egenfinan-
sieringsgraden ble 45 %. Dette er under kommunens lang-
siktige 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 %.

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.



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. 

Finansielle målsettinger 

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

9 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

-1 %

-2 %

-3 %

Mill.
kroner

8,9 %

5,0 % 4,0 % 3,9 % 3,3 % 3,1 %
3,3 %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Netto driftsresultat (mill. kr)

NETTO DRIFTSRESULTAT 

Netto driftsresultat (prosent) Anbefalt langsiktig mål

276

534

262 270

38

256
253

160

-107

302

0,5 %

1,9 %

-1,2 %

Netto driftsresultat
Netto driftsresultat i 2015 ble kr 302,5 mill. og utgjorde 3,3 % av kommunens driftsinntekter, og er over det langsiktige 
målet på min. 3 %. Budsjettjustert netto driftsresultat var på 0,5 %. Hovedårsaken til et høyere resultat enn justert budsjett 
er høyere frie inntekter og lavere driftskostnader (blant annet lønn og pensjon).

Gjeldsgrad
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 %.

Gjeldsgrad (ekskl. startlån) Gjeldsgrad (inkl. startlån) 
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Egenfinansiering av investeringer
Det er kommunens langsiktige målsetting  
at investeringene over tid skal være minst  
50 % egenfinansiert. Denne målsetting ble 
ikke nådd i 2015, idet egenfinansierings-
inntekter ble om lag kr 513 mill. og ga en 
egenfinansieringsandel på cirka 45 %.

Investeringer
Investeringene utgjorde 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. 

Investeringene i ulike administrasjons- og formålsbygg utgjorde kr 786 mill. og fordeler seg på hovedområder som  
spesifisert i figuren under.

Hovedtall for tjenesteområdene  
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.

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

Det fremkommer likevel avvik i de enkelte tjenesteområdene. 
For rådmannen, stab og støttefunksjoner viser regnskaps-
resultatet 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.

Skolebygg

Sykehjem/bofellesskap/bolig

BudsjettRegnskap

Diverse bygg

Barnehagebygg

Jåttåvågen områdeutvikling

Idrettsbygg

Forum området

Kirkelige formål

0 50 100 150 200

18

21

45

103

100

132

145

183

151

45

75

91

122

124

142

169



Hovedoversikt investeringer 

Hovedoversikt drift 

Investeringsregnskap Regnskap 2015
Justert 

budsjett 2015 Avvik Regnskap 2014

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

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

Finanstransaksjoner 422 103 474 994 52 891 770 861

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

Dekket slik:

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

Salg av aksjer 7 423

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

Overføring fra driftsregnskapet 76 998 76 998 0 4 647

Bruk av bundne driftsfond 847 0 −847

Bruk av investeringsfond 18 566 18 566 0 84 597

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

Udekket 0 0 0 0

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

Hovedoversikter Befolkningsutvikling  

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.

Bemanningsutvikling og sykefravær   
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 liten 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. 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.
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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 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.
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