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1 Innledning

Fortsatt stramt arbeidsmarked og svak befolkningsvekst preget Stavanger i 2016.

Dimensjonering, omstilling og god kostnadskontroll av kommunens tjenester har hatt stor

oppmerksomhet. Kommunen har prioritert tidlig innsats i barnehage og skole, bedret folkehelse

og større grad av selvhjulpenhet gjennom hverdagsmestring. Dette er viktig i omstilling til

framtidens kommune!

1.1 Omstilling til framtidens kommune
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« 1 INNLEDNING

1.1 Omstilling til framtidens kommune

Fortsatt stramt arbeidsmarked og svak befolkningsvekst preget Stavanger i 2016. Dimensjonering,

omstilling og god kostnadskontroll av kommunens tjenester har hatt stor oppmerksomhet. Kommunen

har prioritert tidlig innsats i barnehage og skole, bedret folkehelse og større grad av selvhjulpenhet

gjennom hverdagsmestring. Dette er viktig i omstilling til framtidens kommune!

Omstilling i regionen
Stavangerregionen har fortsatt betydelig høyere arbeidsledighet sammenlignet med resten av landet. En

av de viktigste utfordringene har vært å bevare og skape arbeidsplasser. Stavanger kommune har

sammen med andre kommuner, akademia og andre aktører vektlagt å legge til rette for omstilling i

regionen.

Det ble bosatt 355 flyktninger i 2016 og dette er nesten en tredobling sammenlignet med tidligere år.

Kapasiteten er utvidet både i innføringstilbudet for barn og voksne med behov for grunnskoletjenester

samt i introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Befolkningen i Stavanger økte med kun 85 innbyggere (0,06 %) i 2016, den svakeste veksten på mange

år. Den skyldes både lavere fødselstall og netto utflytning sammenlignet med tidligere år.

I juni 2016 sluttet Finnøy, Rennesøy og Stavanger seg til en intensjonsavtale om etablering av en ny

kommune. Gjennom høsten er det startet opp et arbeid som skal føre til etableringen av Nye Stavanger.

Tidlig innsats, bedret folkehelse og hverdagsmestring
Satsinger på tidlig innsats og kvalitetsutvikling er videreført parallelt med dimensjonering av tjenestene i

samsvar med økonomiske rammer og utviklingen i tjenestebehov. Leve HELE LIVET er kommunens

strategi for å nå målet om at flest mulig skal ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig. Hovedinnsatsen i

2016 har vært å styrke arbeidet gjennom økt samhandling, kompetanseheving og en helhetlig

tilnærming.

Levekårsløftet på Storhaug er fulgt opp med en rekke fysiske, sosiale og miljømessige tiltak. Økt

involvering av bydelens lokale krefter har vært sentralt.

Stavanger kommune har en viktig rolle med å legge til rette for idrettslag og andre som ønsker å drive

med fysisk aktivitet. Anlegg som Nye Gamlingen, Hetlandshallen, og skateanlegget på Vardeneset har

blitt arbeidet med i 2016.

På kurs mot en klimarobust by
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Klima- og miljøutfordringene vil få stor oppmerksomhet i årene framover. Høsten 2016 er det satt i gang

et arbeid med å revidere kommunens klima- og miljøplan. Arbeidet inkluderer blant annet vurdering av

virkemidler for å nå kommunens målsetting om reduksjon i utslipp av klimagasser. Klima- og

miljøarbeidet i 2016 har blitt fulgt opp gjennom ulike prosjekter.

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

klimagassutslipp. Det er arbeidet med endring av reisevaner og satsing på kollektiv transport, sykkel og

gange.

Bedre økonomiske resultater enn forutsatt
De økonomiske resultatene i 2016 er bedre enn tidligere forutsatt. Regnskapet for Stavanger kommune

viser et netto driftsresultat på kr 484 mill., tilsvarende 5,0 % av samlede driftsinntekter. Det

budsjettjusterte netto driftsresultatet var på 2,1 %. Regnskapsmessig årsresultat for bykassen er på kr

159 mill.

Høyere skatteinngang både nasjonalt og lokalt – spesielt i slutten av året – medførte høyere frie

inntekter sammenlignet med prognoser tidligere på året. Resultatet av finanstransaksjoner ble bedre

enn forventet og pensjonskostnadene ble noe lavere.

Tjenesteområdene har hatt stor oppmerksomhet på økonomistyring, og virkningene av omstillingstiltak

som ble startet i 2015 har fått full effekt i 2016.  Bystyret vedtok nedjustering av budsjettrammene på

om lag kr 210 mill. i 2015 og dette ble økt med ytterligere kr 113 mill. i 2016.

Vedvarende høy arbeidsledighet gjennom hele 2016 har imidlertid medført at tjenester fra Nav har et

merkostnad på nesten kr 40 mill. Det har vært en økning i antall mottakere av sosialhjelp, både helt nye

mottakere, langtidsmottakere og særlig unge under 25 år.

Brutto investeringsutgifter ble kr 1,2 mrd. i 2016. Dette er om lag kr 123 mill. lavere enn budsjettet.

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

En by i utvikling og endring
Utvikling, endring og innovasjon er viktig for Stavanger. Tilpasning av tjenestetilbud og arbeidsprosesser

til endrede økonomiske rammer er gjennomført ved dimensjonering av tjenester samt digitalisering og

effektivisering av arbeidsprosesser.

Kommunen har jobbet med digitalisering innenfor en rekke tjenesteområder for å gi brukerne et reelt

digitalt førstevalg. Det arbeides med å utvikle løsninger som sikrer bedre helhetlig styring og

gjennomføring av digitaliseringsprosjektene.

Smartbyen Stavanger er et sentralt virkemiddel i utviklingen av smarte og innovative løsninger. Det skal

bidra til bedre og mer effektive tjenester, ny næringsvirksomhet og arbeidsplasser samt redusere

klimagassutslipp og tilrettelegge for en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Veikartet for Smartbyen

Stavanger ble utarbeidet i siste halvdel av 2016 og angir ønsket retning for smartbyen. Teknologi,

samarbeid og innbyggerinvolvering er viktige faktorer i dette arbeidet.

Stavanger er en by i endring og utvikling, samtidig skal kommunen fortsatt levere gode tjenester.

Kommunen tilbyr en god skole, verdig eldreomsorg og gode sosiale tjenester til innbyggerne. Dette er

mulig som følge av innsatsen til kommunens flere tusen ansatte, på tross av at den økonomiske

situasjonen er krevende og kapasiteten er under press.
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Årsrapporten er et produkt som blir til gjennom bidrag fra alle tjenesteområder, avdelinger og

virksomheter. Rådmannen takker for god innsats og et stort engasjement i 2016 og ser fram til å utvikle

byen videre for Stavangers innbyggere.

 

Stavanger 31. mars 2017
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2 Utfordrings- og innsatsområder

Høy arbeidsledighet, lav befolkningsvekst, omstilling og stram økonomistyring har preget

Stavanger kommune i 2016. Arbeidet med etablering av Nye Stavanger der Finnøy, Rennesøy og

Stavanger inngår, er startet. Tidlig innsats i barnehage og skole, bedret folkehelse og større grad

av selvhjulpenhet gjennom hverdagsmestring har vært viktige satsingsområder. Revidering av

Klima- og miljøplanen, med oppstart høsten 2016, inkluderer blant annet vurdering av

virkemidler for å nå kommunens målsetting om reduksjon i utslipp av klimagasser.

2.1 Innledning

2.2 God tilrettelegging for demografisk endring

2.3 Livskvalitet, velferd og folkehelse

2.4 En klimarobust by

2.5 Verdibevaring

2.6 En handlekraftig organisasjon
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« 2 UTFORDRINGS- OG INNSATSOMRÅDER

2.1 Innledning

Høy arbeidsledighet, lav befolkningsvekst, omstilling og stram økonomistyring har preget Stavanger

kommune i 2016. Arbeidet med etablering av Nye Stavanger der Finnøy, Rennesøy og Stavanger inngår,

er startet. Tidlig innsats i barnehage og skole, bedret folkehelse og større grad av selvhjulpenhet

gjennom hverdagsmestring har vært viktige satsingsområder. Revidering av Klima- og miljøplanen, med

oppstart høsten 2016, inkluderer blant annet vurdering av virkemidler for å nå kommunens målsetting

om reduksjon i utslipp av klimagasser.

Stavangerregionen har fortsatt betydelig høyere arbeidsledighet sammenlignet med resten av landet. En

av de viktigste utfordringene har vært, og er fremdeles, å bevare og skape arbeidsplasser. Stavanger

kommune deltar aktivt i arbeidet med revidering av Strategisk næringsplan for Stavangerregionen.

Greater Stavanger jobber med næringsutvikling på vegne av 15 kommuner og fylkeskommunen, for å

skape og bevare arbeidsplasser i tillegg til å legge til rette for utvikling av nye næringsområder.

Stavanger kommune har vedtatt et veikart for næringsutvikling 2016-2017, som bygger på gjeldende

strategiske næringsplan. Veikartet skisserer satsingsområdene innovasjon og smartby, inkluderende

vekst, internasjonalisering og infrastruktur.

Kommunestruktur
I forbindelse med kommunereformen ble det våren 2016 gjennomført en rekke dialogmøter mellom

Stavanger og nabokommunene. Hovedmålsettingen var å skape tilslutning til én stor regionkommune i

vår region. Dette for å ivareta en mer helhetlig samfunnsutvikling, ha kraft til å møte framtidens

velferdsutfordringer og for å bidra til at denne regionen forblir robust og konkurransedyktig for et

internasjonalt, konkurranseutsatt næringsliv. Etter at en folkeavstemming 30. mai 2016 viste at et stort

flertall i Sola og Sandnes sa nei til en ny kommune, ble Nord-Jæren-alternativet skrinlagt. I juni 2016

sluttet Finnøy, Rennesøy og Stavanger seg til en intensjonsavtale om etablering av en ny kommune og

det er gjennom høsten startet opp et arbeid som skal føre til etableringen av Nye Stavanger.

Årsrapport 2016
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« 2 UTFORDRINGS- OG INNSATSOMRÅDER

2.2 God tilrettelegging for demografisk endring

Hovedtema i vedtatt kommuneplan er tilrettelegging for befolkningsvekst og utvikling av en tettere by

med gode kvaliteter for innbyggere og næringsliv. Det forventes at befolkningen de kommende årene vil

øke, bli eldre og få en mer flerkulturell sammensetning. Den dimensjonerende befolkningsveksten i

handlings- og økonomiplanen er nedjustert, sammenlignet med befolkningsveksten som ligger til grunn

for gjeldende kommuneplan.

Kommuneplanens byutviklingsstrategi peker på områdene langs bussveien og hovedkollektivtraseene

som mest aktuelle for byomforming og fortetting med gode bo- og næringsmiljøer. Kommunen har

jobbet aktivt for å få fram Kommunedelplan for sentrum og områdereguleringer for Forus Øst og Madla

Revheim. Disse planene legger til rette for et betydelig antall nye boliger, i tråd med

byutviklingsstrategien. Videre er det behandlet en rekke reguleringsplaner som tilrettelegger for

boligbygging. Kommuneplanrulleringen vil følge opp formannskapets vedtak om at boligbyggingen skal

ha økt oppmerksomhet på tilrettelegging for barnefamilier.

Det er usikkerhet knyttet til sysselsettings- og befolkningsutviklingen. Befolkningsframskrivinger

behandles årlig av bystyret og legges til grunn for arbeidet med inntektsprognoser, planleggingen av

samfunnsutviklingen og det kommunale tjenestetilbudet.

Stavanger har en lavere befolkningsvekst enn de foregående årene. Per 1. januar 2017 var det 132 729

innbyggere i Stavanger kommune. Kommunen hadde en befolkningsvekst på 85 personer i 2016, og det

utgjør en årsvekst på 0,06 prosent.

Årsrapport 2016
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Figur 2.1 Folketilvekst, fødselsoverskudd og flytteoverskudd i perioden 1996-2016

Folkeveksten i fjerde kvartal var – 505 personer, det vil si -0,38 prosent. Det er den største negative

folkeveksten i Stavangers historie i fjerde kvartal. Antall fødsler og nettoinnflyttinger i forhold til

folkemengden i Stavanger har ikke vært lavere i noe kvartal.

Figur 2.2 Folkevekst i forhold til folkemengde for hvert kvartal (promille av folkemengde * 4 for å få tall som kan
sammenlignes med årsverdier)

Innvandrerbefolkningen hadde marginal vekst i 2016. Mange nye innvandrere kom fra konfliktområder.

Innvandrergruppene med bakgrunn fra vestlige land er redusert, og det var svak vekst i

innvandrergruppene med bakgrunn i «nye» EU-land i Øst-Europa.
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Figur 2.3 Folkevekst i storbyområdet 2016

Av nabokommunene hadde Sandnes en folketilvekst på 0,95 prosent, Sola – 0,44 prosent, Randaberg

1,27 prosent. Storbyområdets folkevekst var på 0,33 prosent.

Figur 2.4 Folkevekst i storbyer, fylket og landet 2016
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Storbyene Oslo med 1,27 prosent, Bergen med 0,42 prosent og Trondheim med 1,66 prosent hadde alle

større vekst enn vårt storbyområde, som hadde 0,33 prosent vekst.

Flyttestrømmene følger tilgang på arbeidsplasser og boliger. Endringer i befolkningssammensetningen

har betydning for boligetterspørsel, transportbehov, kommunale inntekter og tjenester.

Arbeidsledigheten har vært vedvarende høy i hele 2016 i Stavanger, mens den har blitt redusert for

landet.

Figur 2.5 Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken

Arbeidsplasser
Arbeidet med å bevare og skape arbeidsplasser er avgjørende for å motvirke ytterligere nedgang i

sysselsettingen, og for å beholde og utvikle kompetansen som er i regionen. Nye forretningsmodeller for

næringsaktører står sentralt og er også relevant for utvikling av kommunens evne til å løse eget behov

for omstilling knyttet til digitalisering, befolkningsvekst og klimautfordringer.

Regionen har et omstillingsdyktig næringsliv preget av sterkt samarbeid mellom offentlige myndigheter,

næringsaktører og universitets- og forskningsmiljøene. Dette danner et godt grunnlag for det

strategiske arbeidet med næringsutvikling og verdiskaping, som pågår i regi av henholdsvis Greater

Stavanger og Universitetet i Stavanger.

Kommunens næringsarbeid har særlig vært knyttet til endringene i arbeidsmarkedet og behovet for

omstilling. I tillegg har de store samfunnsutfordringene demografisk endring, klima og miljø, samt

digitalisering vært vektlagt i utarbeidingen av rammene for næringsarbeidet 2016 og 2017. Kommunen

støttet utviklingen av gründer- og entreprenørvirksomhet gjennom flere tiltak som f.eks.

Mulighetsterminalen, Kompetansetorget, Skape, samlokalisering av arbeidsfellesskap, samt gjennom

støtte til kunnskapsbasert næringsetablering ved UiS og Validé¹. Viktigst var etablering av kommunens
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eget Vekstfond på kr 40 mill.  som et strategisk virkemiddel for å stimulere til omstilling av det lokale og

regionale næringslivet.

De urbane utfordringene knyttet til bærekraftig vekst og innovative løsninger har stått sentralt i

arbeidet med veikartet for Smartbyen. Kommunen har brukt sine internasjonale samarbeidspartnere,

f.eks. Stavangerregionens Europakontor og flere europeiske byer, i oppfølgingen av Triangulum og

utviklingen av nye EU- prosjekter, herunder også utviklingen av smart-konsepter og –nettverk.

Boligbygging
Kommunen skal legge til rette for boligbygging gjennom effektiv planlegging, ved å være en forutsigbar

samarbeids- og avtalepart og ved tilrettelegging for teknisk, grønn og sosial infrastruktur. Måltallet for

tilrettelegging av boliger ble foreslått justert til 900 boliger i året i 2016, jamfør sak i formannskapet

(229/16).  Ny sak om boligframskrivninger vil bli politisk behandlet våren 2017.

Boligbyggingen er konjunkturavhengig og varierer fra år til år. Antall boliger som ble fullført i 2016 var

det laveste tallet som er registrert siden 1965.

Figur 2.6 Utvikling i boligbyggingen fra 1965 til 2016

For å oppnå målet om en god by å bo i, må byomforming og fortetting skje planmessig og samordnet med

gode transportløsninger og tilstrekkelige grøntområder. Utvikling i levekår følges med

levekårsundersøkelsen hvert annet år. Undersøkelsen kommer til behandling i alle relevante politiske

utvalg og til sluttbehandling i bystyret i første kvartal 2017.

Validé er en sammenslåing av I-park (inkubatorvirksomheten) og Universitetet i Stavanger sin Prekubator.
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Kommunen har i 2016 opprettet to kommunale foretak som skal styrke gjennomføringsevnen knyttet til

boligutbygging. Stavanger utvikling KF har som mandat å kjøpe, utvikle og selge eiendom. Det er også

utviklingsforetaket som sikrer areal til offentlige formål på vegne av kommunen.

Samarbeid med andre kommuner
Stavanger kommune samarbeider med kommunene i byområdet, blant annet gjennom samordnede

planstrategier. Kommunene i regionen samarbeider om veksthåndtering, både gjennom tilrettelegging

for boligbygging, næringsområder og infrastruktur. Det faglige grunnlaget for

befolkningsframskrivingene blir også vurdert mellom kommunene.

Arealer for offentlige formål
Det er vedtatt å bygge ny barneskole på Storhaug. Rådmannens mandat er å fremskaffe ulike

tomtealternativer og foreta en vurdering av alternativer og gjennomføringsmodeller.

Det arbeides med å få en oversikt over kommunale utbyggingsbehov for barnehager, skoler, sykehjem,

idrettsanlegg, lekeområder, parker, rekreasjons- og møteplasser etc. basert på de årlige

befolkningsframskrivningene. For dette arbeidet er det etablert en koordineringsgruppe på tvers av

tjenesteområdene i kommunen. Deltakerne i denne gruppen skal sørge for at behovene blir registrert i

en samleoversikt. Innmeldte behov skal hovedsakelig ta utgangspunkt i vedtatte fagplaner

(barnehagebruksplan, skolebruksplan osv.) og danne grunnlag for kommunens bestillinger til Stavanger

utvikling KF.

Store statlige institusjoner som universitetet, sykehuset, domstolsadministrasjonen og nytt teater

omfattes av viktige plan- og beslutningsprosesser som skal avklare framtidige rammer for utvikling.

Stavanger og Sola kommune samarbeider om å utvikle en ny områdeplan for universitetsområdet, i

dialog med aktørene i området, herunder Helse Stavanger HF som har besluttet lokalisering av nytt

sykehus til Ullandhaug.

Samfunnssikkerhet
Systemet for lokasjonsbasert varsling er implementert. Alle virksomheter i Oppvekst og levekår har i

løpet av 2016 fått tilbud om kurs i risiko og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser), beredskapsplanlegging

og øvelser. Krisestøtteverktøyet CIM er ytterligere forbedret og forenklet. Helhetlig risiko- og

sårbarhetsanalyse for Stavanger kommune er revidert og ferdigstilt.
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« 2 UTFORDRINGS- OG INNSATSOMRÅDER

2.3 Livskvalitet, velferd og folkehelse

Tidlig innsats i barnehage og skole
Samfunnsgevinsten av tidlig innsats i helsestasjon, skole og barnehage er stor. Satsingen er videreført

med flere tiltak.

Det er startet rekruttering til et oppfølgingsprogram for førstegangsforeldre i utfordrende livssituasjon,

og veiledningsprogrammet ICDP prøves nå ut i kommunen i samarbeid med frivillige aktører. I Stavanger

er foreldre med flerkulturell bakgrunn målgruppe.

Les mer: 
Familie for første gang 
ICDP

Familie for første gang 

Helsestasjonstjenesten i Stavanger kommune deltar, i pilotutprøvingen av Familie for første gang (Nurse-

Family Partnership). Dette er et oppfølgingsprogram for førstegangsforeldre med mål om å forebygge

omsorgssvikt og bedre barns oppvekst- og utviklingsvilkår.

ICDP – International child Development programme 

Det foreldrestøttende veiledningsprogrammet ICDP prøves nå ut i kommunen i samarbeid med frivillige

aktører. 

Menneskeskapte katastrofer som krig, overgrep, vold eller fysisk straff som forårsaker traumer hos barn, er

alle brudd på barns rettigheter. The International Child Development Programme (ICDP) er et universelt

psykososialt program som anses å være et nyttig verktøy i å implementere barns rettigheter, beskytte barn

fra å bli krenket, og fremme psykososial omsorg for barn i fare. ICDP er basert på ideen om at den beste

måten å hjelpe sårbare barn er ved å hjelpe deres omsorgspersoner.

Stavangerbarnehagen har videreført satsingen på kvalitet ved å gjennomføre en rekke kompetansetiltak

for alle yrkesgrupper. I 2016 er det er utarbeidet Pedagogisk IKT-strategi Stavangerbarnehagen der

målet er å ruste barna til deltakelse i en digital hverdag.

I 2016 er det satt inn ekstra lærerressurser på 1.-4. trinn i skolen. Innsatsen er en del av en nasjonal

satsing på tidlig innsats gjennom økt lærertetthet.

Stavanger har også fått statlige midler til å sette i gang et prøveprosjekt med gratis deltidsplasser i SFO

for elever med minoritetsspråklig bakgrunn og eller elever i lavinntektsfamilier.

Målet for tiltakene er at alle barn skal få vokse opp i et miljø med gode relasjoner, trygghet, utvikling og

læring.

Forskningsprosjektet Spesialundervisning i storby ble avsluttet høsten 2016. Rapporten viser at

Stavanger ser ut til å sette inn tiltak tidligere i skoleløpet og at Stavanger har en høy andel elever med

Årsrapport 2016

15

http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/2-utfordrings-og-innsatsomrader/
http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/
http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/


spesialundervisning sammenlignet med de andre storbyene. Fortsatt er det lite kunnskap om effekten av

spesialundervisning.

Den årlige kvalitets- og utviklingsmeldingen for stavangerskolen viser at skolene i Stavanger oppnår

jevnt over gode resultater. Elevene har høy faglig kompetanse og både elever og foreldre gir uttrykk for

høy grad av tilfredshet med skoletilbudet.

Bredt samarbeid for bedret folkehelse
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. Oppfølgingen av planen

rapporteres i en årlig folkehelsemelding. Folkehelsemeldingen for 2016 er utsatt til 2017. Det samme

gjelder det lovpålagte oversiktsarbeidet over innbyggernes helsetilstand og påvirkningsfaktorer.

Høsten 2014 startet arbeidet med et levekårsløft på nordøstre del av Storhaug. Det foreligger flere

politiske vedtak som er fulgt opp med en rekke fysiske, sosiale og miljømessige tiltak og prosjekter.

Mobilisering av bydelens egne ressurser er en forutsetning for et vellykket levekårsløft. Det er derfor

etablert ulike tiltak som skal bidra til økt involvering av lokale krefter. Målsettingen er at levekårsløftet

skal styrke bo- og nærmiljøet og gjøre bydelen enda mer attraktiv. Med utgangspunkt i de politiske

vedtakene og prosjektplanen anses prosjektet å ha god fremdrift.

Lekeplasser, aktivitetsanlegg og plasser i Storhaug bydel er oppgradert. Oppgraderingen er finansiert

med levekårsmidler, nærmiljøanleggsmidler og trafikksikkerhetsmidler.

Stavanger kommune har en viktig rolle som tilrettelegger for idrettslag og andre som ønsker å drive med

idrettslig aktivitet. Fagplan idrett (2014-2029) gir føringer for arbeidet på idrettsområdet, og inneholder

en handlingsplan for utbygging av anlegg og areal. Anlegg som er prioritert i denne handlingsplanen og

som er blitt arbeidet med, er først og fremst utbyggingen av Nye Gamlingen, dobbel idrettshall ved

Hetlandshallen, første del av skateanlegget på Vardeneset, kommunale garderober og klubbhus for

Brodd FK samt rehabiliteringen av kunstgressbaner der to baner er ferdigstilt dette året.

Forebyggende innsats og rehabilitering – selvstendig, trygg
og aktiv
Leve HELE LIVET er kommunens strategi for å nå målet om at flest mulig skal ha et aktivt liv og klare seg

selv best mulig. Hovedinnsatsen i 2016 har vært å styrke arbeidet gjennom økt samhandling,

kompetanseheving og en helhetlig tilnærming. Tiltak som fremmer felles mål, felles kunnskap og

gjensidig respekt har vært sentrale i implementeringsarbeidet.

Det har vært en økning i antall brukere som har fått tjenester med vekt på opplæring og mestring. Av de

som har mottatt hverdagsmestring er det 60 % som klarer seg uten hjemmesykepleie. Samlet har antall

brukere av hjemmesykepleien blitt redusert ytterligere i 2016, sammenlignet med tidligere år.

Arbeidet med Temaplan for helse- sosial- og omsorgstjenester hvor Leve HELE LIVET skal være et

bærende element, startet opp høsten 2016.

Styrket boligsatsing for vanskeligstilte og personer med
særlige behov
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Visjonen i Boligsosial handlingsplan er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø.

Kommunen deltar i Husbankens kommuneprogram, Bolig for velferd 2016-2020 sammen med Oslo,

Bergen, Trondheim og Drammen. Dette storbyprogrammet skal ha en særlig innsats overfor

barnefamilier og unge mennesker. Tiltak som forventes å øke sirkulasjonen i den kommunale

boligmassen prioriteres, herunder tiltak overfor husstander som vil kunne kjøpe egen bolig.

Boligkontoret ble etablert som en egen bydekkende virksomhet i 2016,og er samlokalisert med

Stavanger bolig KF. De boligsosiale virkemidlene er med dette samlet på ett sted og dermed gjort mer

tilgjengelige for brukerne.

Utredningsarbeidet for prosjektet Selveide boliger for mennesker med utviklingshemming har startet

opp. Prosjektgruppen ledes av politikere og er supplert med representanter fra administrasjonen og

organisasjonene.
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« 2 UTFORDRINGS- OG INNSATSOMRÅDER

2.4 En klimarobust by

Miljø, klima, byutvikling og transport
Klima- og miljøplanen er et viktig utgangspunkt for alle planer og prosjekter som gjennomføres i

Stavanger. Høsten 2016 er det satt i gang et arbeid med å revidere kommunens klima- og miljøplan.

Internasjonale og nasjonale føringer, samt vurdering av virkemidler for å nå kommunens målsetting om

reduksjon i utslipp av klimagasser, er viktig i dette arbeidet.

Behovet for en risiko- og sårbarhetsanalyse av klimaendringer som følge av at togradersmålet ikke nås,

er tatt med i forslaget til ny planstrategi. Analysen skal danne grunnlag for utarbeiding av en

klimatilpasningsstrategi. En klimatilpasningsstrategi er en forutsetning for utarbeiding av kommunens

første klimatilpasningsplan.

Deltakelse i prosjekt for å håndtere klimaendringer
Stavanger kommune har deltatt i flere prosjekter som skal bidra til å håndtere konsekvenser av

klimaendringer. Prosjektet Robuste og bærekraftige lokalsamfunn skal optimalisere blågrønne løsninger

for helhetlig og bærekraftig lokal overvannsdisponering. Prosjektet Mulighetsstudie av

overvannshåndtering i Sørmarka friområde skal gi kompetanse om flom- og overvannsproblematikk. EU-

prosjektet ANYWHERE tester ut modeller og praksis knyttet til varsling av ekstremvær. Høsten 2016

ble det også gjennomført et konsulentoppdrag som utarbeidet en klimasikringsanalyse for Tromsø og

Stavanger kommune. Analysen skal bidra til kost/nyttevurdering av fremtidige klimautfordringer.

Sykkelsatsing
Det er utarbeidet en regional sykkelstrategi som legges til grunn for arbeidet med kommunens

sykkelstrategi.

Transport
Stortingsproposisjonen for Bypakke Nord-Jæren ble lagt fram i desember. Målet er null vekst i

personbiltransporten og god framkommelighet for kollektivtrafikk, sykkel, gange og næringstransport.

Dette er lagt til grunn i forhandlingene om en byvekstavtale for regionen, som har startet opp.

Det er gjennomført et snarveiprosjekt i Hillevåg, hvor en har sett på ulike metoder for å kartlegge

snarveier i et område.

Grøntstruktur, turveier og boligbygging

Årsrapport 2016
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I 2016 har kommunen arbeidet med gjennomføring av planer for friområdene langs Gauselvågen og

Byfjorden. Masse fra Ryfast-utbyggingen skal bidra til fremtidige parker og grøntområder i Jåttåvågen

Nord og Lervig.

Stavanger kommune bidrar til utbytting av boliger gjennom områderegulering og tilrettelegging av

overordnet teknisk infrastruktur. Boligbyggingen var lav i 2016 som et resultat av et svakt boligmarked

og høy arbeidsledighet i regionen.

Frikjøp av parkering

Formålet med ordningen er å styre utviklingen av parkering i et område slik at parkeringsanleggene blir rett

lokalisert og riktig dimensjonert i forhold til behovet for parkering og trafikkforhold. Offentlige

parkeringsanlegg utnyttes bedre enn enkelte private parkeringsanlegg, på grunn av sambruk ved at

offentlige parkeringsanlegg er tilgjengelig for en bred kundebase i lengre perioder. Behovet for

parkeringsplasser blir dermed lavere.

Endrede parkeringsbestemmelser og begrenset bilbruk
Som følge av at kommuneplanen for 2014-2029 har strengere parkeringsbestemmelser enn tidligere,

begrenses kravet til antall parkeringsplasser i nye planer. Kommuneplanen for Stavanger gir utbyggere

mulighet til å betale et fastsatt beløp til kommunen i stedet for å etablere parkeringsplasser på egen

grunn for nye bygninger i Stavanger sentrum. Bystyret fastsetter størrelsen på dette beløpet, som også

kalles frikjøpsbeløpet. Satsen for frikjøp av parkering ble i sak 126/16 til bystyret i september 2016 økt.

Imidlertid er satsen ennå så lav at det vil være attraktivt for utbyggere å kjøpe seg fri fra å etablere egne

parkeringsplasser. Frikjøpsmidlene skal etter hvert som det er behov brukes av Stavanger parkering til

etablering av nye parkeringsplasser.

Utvidet satsing på endring i reisevaner og
mobilitetsplanlegging
Prosjektet HjemJobbHjem , som er et samarbeid mellom Kolumbus, Bysykkelen, Statens vegvesen,

Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, er etablert. Alle

bedrifter som ligger i Storbyområdet kan søke om å ta del i HjemJobbHjem -avtalen, som blant annet

innebærer tilbud om månedskort for buss og tog til rabattert pris. Stavanger kommune deltar i

HjemJobbHjem-avtalen.

Felles infrastruktur for vannbåren varme
Lyse Neo AS søkte i 2016 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om sammenslåing av

eksisterende konsesjonsområder for fjernvarme på Sandnes/Forus og Urban Sjøfront i Stavanger.

Sammenslåing og etablering av en ca. 9 km lang overføringsledning medfører at gassbasert fjernvarme i

Stavanger (Urban Sjøfront) kan erstattes med avfallsbasert fjernvarme fra Forus.

Energitiltak
Gjennom et omstillingsprosjekt for energisparing overvåkes 46 kommunale eiendommer. I henhold til

prosjektplanen var målsettingen for 2016 en reduksjon på 22 prosent, sammenlignet med 2010. I 2016
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var resultatet 23,7 prosent reduksjon i reelt forbruk.

Stavanger kommune sitt delprosjekt i EUs satsing på smarte byer og samfunn, Triangulum «City goes

zero – switching to renewables” omfatter rehabilitering av energisentralen for de tre

administrasjonsbyggene, med energikilder som skal oppnå minst 75 prosent CO2 reduksjon. Prosjektet

skal ferdigstilles i mai 2017.
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« 2 UTFORDRINGS- OG INNSATSOMRÅDER

2.5 Verdibevaring

Vedlikeholdsbehovet på kommunale bygg, utearealer, ledningsnett og pumpestasjoner er betydelig og

det er jobbet systematisk med å redusere verdiforringelsen i tråd med vedtatte planer.

Stavanger kommune fikk midtveis i året ekstra vedlikeholdsmidler finansiert med regjeringens tiltak mot

arbeidsledighet.

Vedlikehold av kommunale bygg
De overordnede, langsiktige målsettingene i Vedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse

(http://sru.stavanger.kommune.no/api/utvalg/1327/moter/131307/behandlinger/1/behandlinger/3) og aktuelle uteområder, ble vedtatt av

bystyret (sak 13/6629) i september 2013. Strategien følger en fireårssyklus.

Utearealer og rehabilitering
Rådmannen har i løpet av 2016 gjennomgått vedlikeholdsstrategien for uteområdene ved

formålsbyggene med sikte på å utarbeide oppnåelige standard- og funksjonsmål.

Fornyelse av ledningsnettet og pumpestasjoner
Fornyelse av ledningsnettet er viktig for å sikre en sikker vannforsyning og en jevn belastning av

vedlikeholdsutgifter over tid. Rullering av hovedplanen for vannforsyning, vannmiljø og avløp er satt i

gang, og den rullerte planen vil vise hvilke ressurser som er nødvendige for å nå målet om utskiftingstakt

på 1 prosent (tilsvarer 100 års levetid). Inntil videre opprettholdes drift- og investeringsnivået på dagens

nivå.

Lekkasjereduksjonsarbeidet
Hovedplanen fra 2010 legger opp til en reduksjon i investeringer i slutten av planperioden. For å nå

målene med å redusere det årlige vannforbruket og fornye ledningsnettet, må investeringsnivået

opprettholdes. Rulleringen av planen vil vise om dette er tilstrekkelig for å nå målsetningen.

Årsrapport 2016
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« 2 UTFORDRINGS- OG INNSATSOMRÅDER

2.6 En handlekraftig organisasjon

Omstilling og organisasjonsutvikling
Omstilling og stram økonomistyring har preget organisasjonen. Tjenesteområdene og stab- og

støttetjenestene har i et aktivt samspill jobbet med utfordringene i løpet av året. Kommunen har hatt

flere overtallige medarbeidere innenfor levekår, skole og barnehage. Turnover og opprettelse av nye

tjenestetilbud har imidlertid gjort det mulig å innplassere overtallige i andre deler av organisasjonen. Det

har vært ansettelsesstopp for alle stillinger som ikke er knyttet direkte til tjenesteproduksjonen i

virksomhetene.

Omorganisering er foretatt innenfor levekårsområdet, blant annet med åpning av Boligkontoret høsten

2016. Det har i tillegg vært en omfattende omorganiseringsprosess innenfor hjemmebaserte tjenester,

hvor bofellesskapene har blitt skilt ut fra de hjemmebaserte tjenestene og etablert som egne

virksomheter.  Det har også vært endringer innenfor bymiljø og utbygging i tilknytning til opprettelsen

av de to nye kommunale foretakene Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF.

God ledelse har stor betydning for organisasjonens gjennomføringsevne. Lederutviklings-programmet

for sykehjemsledere ble avsluttet og barnehagelederutdanningen i samarbeid med Universitetet i Agder

startet opp i 2016.

Forslag til revidert arbeidsgiverstrategi ble sendt på høring til fagforeningene i februar 2016. Revisjonen

ble gjennomført for å tilpasse arbeidsgiverstrategien til ny kommuneplan, og omhandlet ikke prinsipielle

endringer sammenlignet med gjeldende arbeidsgiverstrategi. Revidert arbeidsgiverstrategi vil bli justert

og lagt fram i tilknytning til arbeidet med ny hovedmodell. Revidering og videreutvikling av den lokale

lønnspolitikken startet i 2016, men avventer godkjenning av arbeidsgiverstrategien. Rådmannen har i

tredje tertial iverksatt arbeidet med ny hovedmodell. I den første fasen omhandler dette arbeidet

organisering av overordnet ledelse.

Utvikling, endring og innovasjon
Smartbyen Stavanger er et virkemiddel i utviklingen av smarte og innovative løsninger, som skal bidra til

bedre og mer effektive tjenester, ny næringsvirksomhet og arbeidsplasser samt redusere

klimagassutslipp og tilrettelegge for en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Veikartet for Smartbyen

Stavanger ble utarbeidet i siste halvdel av 2016 og angir ønsket retning for smartbyen. Veikartet er blitt

til gjennom bred involvering av ansatte, politikere, næringsliv, gründere og akademia. Smartere sammen

er veikartets visjon. Teknologi, samarbeid og innbyggerinvolvering er viktige drivere for en smartby.

Bystyret behandlet i desember sak (181/16): Innovasjon og nytenkning smartbyen Stavanger.

Åpne data er et viktig element i satsingen på smarte byer og smarte regioner. Åpne data kan danne

grunnlag for næringsutvikling og bedre ressursutnyttelse. Stavanger kommune er både produsent og

konsument av data om regionen og innbyggerne. Data er gjort tilgjengelige via en portal som er åpen for

alle. Med 64 åpne datasett er Stavanger kommune den ledende kommunen i landet på åpne data og

antall datasett vokser stadig.
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For å skape oppmerksomhet rundt åpne data ble det gjennomført et hackaton – Hack4Stavanger.

Deltakerne fikk i oppdrag å utvikle en digital løsning basert på åpne data for å illustrere muligheten for

verdiskapning for kommuner, bedrifter, organisasjoner, innbyggere og eller besøkende. Vinnerne ble

presentert på Nordic Edge Expo.

For å stimulere til omstilling og fornying har Stavanger siden 2014 tildelt midler til innovasjonstiltak som

forventes å gi en framtidig effektiviseringsgevinst i kommunale virksomheter. Tiltakene som har fått

innovasjonsmidler skal gi ny kunnskap, inspirere og stimulere til nytenkning og oppstart av flere

innovasjonsprosesser. Antall søknader har fra 2014 til 2016 økt med 75 prosent, og samlet

søknadsbeløp er mer enn fordoblet siden oppstarten. Fylkesmannen tildeler også skjønnsmidler til

kommunale innovasjons- og utviklingsprosjekt. I 2016 fikk Stavanger tilsagn på midler til to prosjekt:

Metodeutvikling – innovasjonsfremmende innkjøp og prosjektet Beboerlyst.

Beboerlyst – fire interne prosjekt

Prosjektene som har fått såkornmidler er Medvirkning for barn i sentrumsplanen, Det rullende idéverksted

– Levekårsløftet på Storhaug, geodataavdelingens utvidelse av Minecraftmodellen som brukes til

formidling og visualisering for barn og unge i medvirkningsarbeid i kommunen og delfinansiering av

geodataavdelingens tekniske løsninger rundt 3D, VR og innbyggerdialog til å illustrere / virkeliggjøre nye

planer både for kommunens ansatte og publikum.

Prosjekt Beboerlyst har i samarbeid med Levekårsløftet og prosjekt Det rullende idéverksted utviklet og

etablert metodikker og arbeidsformer for god innbyggerinvolvering. I løpet av 2016 har Beboerlyst

arrangert tre åpne møter hvor eksterne aktører, innledere, interne ressurser og andre kommuner har

delt erfaringer, og bidratt til kompetanseheving i prosjektgruppen samt organisasjonen for øvrig.

Beboerlyst har delfinansiert fire andre interne prosjekt med såkornmidler til å videreutvikle

medvirkningsoppleggene deres.

Stavanger kommune, Innovasjon Norge, Direktoratet for forvalting og IKT og

Leverandørutviklingsprogrammet har inngått avtale om å gjennomføre Norges første

innovasjonspartnerskap knyttet til utvikling av nye varer og/eller tjenester innen helseområdet.

Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesprosedyre der oppdragsgiver og leverandørmarkedet i

større grad enn tidligere kan samarbeide om å utvikle en løsning som ikke eksisterer i markedet fra før.

Etter endt utvikling kan oppdragsgiver velge å kjøpe løsningen uten anbudsprosess.

Digitalisering
I 2016 har det blitt jobbet med digitalisering innenfor en rekke tjenesteområder for å gi brukerne et reelt

digitalt førstevalg. Det arbeides med å utvikle løsninger som sikrer bedre helhetlig styring og

gjennomføring av digitaliseringsprosjektene. Utvikling av nye nettsider er påbegynt.

Forebygging av voldelig ekstremisme
Stavanger kommune arbeider aktivt for å forebygge voldelig ekstremisme. I tillegg til det lokale og

regionale arbeidet har Stavanger kommune deltatt i nasjonale og internasjonale nettverk. Stavanger

kommune samarbeider med politi og andre om forebygging, oppfølging og kunnskapsformidling. Blant

annet gjennomførte kommunen, sammen med Muslimsk Fellesråd, en stor konferanse for muslimsk

ungdom finansiert av midler fra IMDI (Integrering- og mangfoldsdirektoratet).
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Kommunens veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: Fra bekymring til

handling (http://intranett/Documents/Veileder%20forebygging%20radikalisering%20-%20Stavanger%20kommune.pdf)er presentert i ulike fora.

Den regionale koordineringsgruppen, ledet av Stavanger kommune, har fått tilskudd fra Justis- og

beredskapsdepartementet til et prosjekt som har til hensikt å styrke det regionale samarbeidet på tvers

av etater. Stavanger kommune har deltatt på samlinger i Nordic safe Cities, et nettverk forankret i

Nordisk ministerråd. Gode eksempler fra byer i Norden er samlet i en manual og presenteres i

København mars 2017. Den regionale koordineringsgruppens arbeid med styring og ledelse er tatt med

som et godt eksempel på beste praksis.

Etikk, åpenhet og varsling
Stavanger kommune arbeider med å sikre høy etisk standard og forhindre korrupsjon. Etikk og etiske

dilemmaer er innarbeidet i alle lederopplæringsprogram og kurs. Etikk er dessuten sentralt tema i

yrkesprofesjonene, spesielt i oppvekst og levekår. De ulike fagavdelingene har også i forskjellige

sammenhenger stor oppmerksomhet knyttet til refleksjon rundt etiske dilemmaer. Folkevalgte i bystyret

fikk høsten 2016 orientering fra leder av kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

(KS) sitt etikkutvalg.

Det har vært avholdt fire kurs om prinsippene offentlighet, åpenhet og ytringsfrihet med til sammen

nærmere 250 deltakere for å ivareta høy etisk standard og god kommunikasjon med innbyggerne.

Stavanger kommune ønsker at ansatte skal si fra om kritikkverdige forhold. Dette skal i hovedsak gjøres

til nærmeste leder, eventuelt overordnet leder, tillitsvalgte, verneombud eller bedriftshelsetjenesten.

 Imidlertid har det kommet to reelle varslingssaker til varslingssekretariatet.

Styringsinformasjon, internkontroll og tjenesteutvikling
Balansert mål- og resultatstyring er utgangspunktet for kommunes overordnede styringsprinsipp.

Innretning av organisasjonen i tråd med fastsatte langsiktige mål og strategier bidrar til god

virksomhetsstyring. Det arbeides med å innføre en ny, felles løsning for virksomhetsstyring i Stavanger

kommune.

Internkontroll er den prosessen som er utformet med hensikt å gi rimelig grad av sikkerhet for

måloppnåelse innenfor drift, rapportering og etterlevelse. Det pågående arbeidet med å styrke og

videreutvikle kommunens sektorovergripende internkontroll er organisert som et prosjekt. Prosjektets

formål er å styrke rådmannens evne til å ha tilstrekkelig kontroll med at administrasjonen drives i

samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. Prosjektet skal også sørge for oppfølging av

forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll, jf. bystyrets vedtak 23. november 2015 (sak 15/200).

Utviklingen av tjenestetilbudet preges av brukernes tilbakemeldinger. I 2016 ble det blant annet

gjennomført brukerundersøkelser innenfor skole, hjemmesykepleie og interne tjenester. Mer

informasjon om disse og øvrige brukerundersøkelser utført i 2016 finnes i kapittel 9.1.

(http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/9-planer-brukerundersokelser-og-statistikk/9-1-brukerundersokelser/)
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3 Økonomisk resultat

Høyere skatteinntekter og lavere forbruk i driften medvirker i 2016 til et positivt netto

driftsresultat på kr 484 mill., tilsvarende 5,0 % av samlede driftsinntekter. Omstilling og

strammere økonomiske rammer har resultert i en betydelig innsats fra tjenesteområdene som

samlet avlegger et regnskap med mindre forbruk på kr 57 mill. Investeringene utgjorde kr 1,2 mrd.

Egenfinansiering av investeringene utgjorde 52 % mens gjeldsgraden holdt seg uendret på 61 %.

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

3.7 KOSTRA - sammenligning av økonomiske nøkkeltall

Årsrapport 2016
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« 3 ØKONOMISK RESULTAT

3.1 Økonomiske hovedtall

Høyere skatteinntekter og lavere forbruk i driften medvirker i 2016 til et positivt netto driftsresultat på

kr 484 mill., tilsvarende 5,0 % av samlede driftsinntekter. Omstilling og strammere økonomiske rammer

har resultert i en betydelig innsats fra tjenesteområdene som samlet avlegger et regnskap med mindre

forbruk på kr 57 mill. Investeringene utgjorde kr 1,2 mrd. Egenfinansiering av investeringene utgjorde

52 % mens gjeldsgraden holdt seg uendret på 61 %.

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

foretakene er omtalt særskilt i kapittel 8 (http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/8-kommunale-foretak/).

De økonomiske resultatene i 2016 er bedre enn tidligere forutsatt. Regnskapet for Stavanger kommune

viser et netto driftsresultat på kr 484,3 mill., tilsvarende 5,0 % av samlede driftsinntekter. Det

budsjettjusterte netto driftsresultatet var på 2,1 %.

Høyere skatteinngang både nasjonalt og lokalt – spesielt i slutten av året – medførte høyere frie

inntekter sammenlignet med prognoser tidligere på året. Resultatet av finanstransaksjoner ble bedre

enn forventet og pensjonskostnadene ble noe lavere.

Tjenesteområdene har hatt stor oppmerksomhet på økonomistyring, og virkningene av omstillingstiltak

som ble startet i 2015 har fått full effekt i 2016. Bystyret vedtok nedjustering av budsjettrammene på

om lag kr 210 mill. i 2015 og dette ble økt med ytterligere kr 113 mill. i 2016.

De aller fleste virksomhetene avlegger et resultat i balanse, eller med et mindre forbruk enn budsjettert.

Dette gjelder blant annet skolene, alders- og sykehjem, bosetting av flyktninger, barnevern samt

tjenester til psykisk utviklingshemmede. Videre er det et betydelig mindre forbruk på generelt

vedlikehold på kommunens formålsbygg.

Vedvarende høy arbeidsledighet gjennom hele 2016 har imidlertid medført at tjenester fra NAV har et

merforbruk på nesten kr 40 mill. Det har vært en økning i antall mottakere av sosialhjelp, både helt nye

mottakere, langtidsmottakere og særlig unge under 25 år.

Brutto investeringsutgifter ble kr 1,2 mrd. i 2016. Dette er om lag kr 123 mill. lavere enn budsjettet.

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

Bedre resultater i 2016 enn forventet har økt kommunens likviditet. Egenkapitalprosenten i bykassens

regnskap er gått noe ned med bakgrunn i utskilling av egne kommunale foretak. Disposisjonsfond er

styrket og kan fortsatt styrkes ytterligere for å møte framtidige kostnadsføringer av premieavvik,

kommunereform og den samlede økonomiske risiko i kommunekonsernet .

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

drifts-, investerings- og balanseregnskapet.

3.1.1 Finansielle målsettinger

Årsrapport 2016
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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 5,0 % i 2016 og er følgelig godt over den langsiktige målsetningen på 3,0 %.

Egenfinansieringsgraden ble 52 % og dette er over kommunens langsiktige målsetning på 50 %.

Gjeldsgraden ble videreført på samme nivå som fjoråret på 61 % og er like i overkant av kommunens

langsiktige målsetning på 60 %.

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

opprettholde for å skape en god økonomisk bærekraft i framtiden.

3.1.2 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat

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

renteutgifter, samt korrigeres for motpost avskrivinger. Netto driftsresultat viser overskuddet på årets

drift før bruk av og avsetninger til fond, samt overføring til investeringer.

Netto driftsresultat i 2016 ble kr 484,3 mill. og utgjorde 5,0 % av kommunens driftsinntekter.

Budsjettjustert netto driftsresultat var på 2,1 %. Hovedårsaken til et høyere resultat enn justert budsjett

er høyere frie inntekter og lavere driftskostnader (bl.a. mindreforbruk generelt).

Netto driftsresultat må også ses over tid. I løpet av de siste 5 år har Stavanger kommune et snitt på 2,4 %,

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.

Økonomiske mål Mål 2016 2015
Gjennomsnitt

siste 5 år

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

Investeringer, andel egenfinansiering > 50 % 52 % 45 % 49 %

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

< 60 % 61 % 61 % 59 %

Tabell 3.1 Finansielle målsettinger 
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Figur 3.1 Netto driftsresultat i kroner og prosent av driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) for Stavanger
kommune i årene 2007-2016.

Netto driftsresultat for ASSS-kommunene var 4,5 % i 2016, mens gjennomsnitt alle kommuner var på 3,8

% (kommunekasse-tall).

3.1.3 Gjeldsgrad

Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter), og er et

nøkkeltall som gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlefrihet. Startlån er inkludert i brutto

lånegjeld.

Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgraden eksklusiv startlån over tid ikke skal ligge høyere

enn 60 %. Kommunen hadde per 31. desember 2016 en brutto lånegjeld på kr 7,8 mrd., hvorav startlån

utgjorde kr 1,9 mrd. Dette ga en gjeldsgrad inklusiv startlån på 80 %, og en gjeldsgrad eksklusiv startlån

på 61 %. Gjeldsgraden var følgelig også i 2016 rett i overkant av det langsiktige målet på 60 %.

Netto driftsresultat (mill. kr) Netto driftsresultat (prosent)
Anbefalt langsiktig mål
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¹ Korrigert for inntektsføring i driften av momskompensasjon fra investeringer i årene 2012-2013, gir det
en gjennomsnittlig sats på 1,8 % i netto driftsresultat siste 5 år.
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Figur 3.2 Gjeldsgrad

3.1.4 Egenfinansiering av investeringer
Kommunens langsiktige målsetting er at investeringene over tid skal være minst 50 % egenfinansiert.

Egenfinansiering av investeringer i 2016 tilsvarer 52 % av brutto investeringsutgifter ekskludert avdrag

og utlån til startlån, Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF. I egenfinansiering av investeringer

inngår blant annet inntekter knyttet til salg av eiendommer, momskompensasjon og overføringer fra

staten. I 2016 har Stavanger kommune mottatt betydelige øremerkede midler til blant annet

rehabilitering og vedlikehold som gjør at kommunen oppnår høyere egenfinansiering i et enkelt år.

Egenfinansieringsinntekter er nærmere omtalt i avsnitt 3.2.1 (http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-

resultat/3-2-analyser-av-investeringsregnskapet/3-2-1-investeringsinntekter/). Figur 3.3 viser egenfinansieringsandel av investeringer i

perioden 2007-2016.

Gjeldsgrad inkl. startlån Gjeldsgrad ekskl. startlån Mål > 60%
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Figur 3.3 Egenfinansieringsandel av investeringer i perioden 2007-2016

3.1.5 Investeringsregnskapet
Brutto investeringsutgifter ekskludert finanstransaksjoner ble kr 1,16 mrd. i 2016. Dette er om lag kr

123 mill. lavere enn justert budsjett. Årsaken til dette er endret finansiell framdrift på flere store

investeringsprosjekter. Investeringsinntekter ble i 2016 kr 443 mill., som er kr 6 mill. høyere enn justert

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

startlån medførte at finansieringsbehov i 2016 ble kr 52,8 mill. lavere enn justert budsjett. Som følge av

dette ble bruk av lån kr 101 mill. lavere. Udisponerte lånemidler fra 2016 er forventet brukt i løpet av

2017 for å finansiere utgifter som ble forskjøvet mellom regnskapsårene.

Egenfinansieringsandel av investeringer i perioden 2007‑2016 Målsetting
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Linje Hovedoversikt investeringer Regnskap 2016 Justert budsjett 2016 Avvik Regnskap 2015  

1 Sum investeringsinntekter -443 334 -437 525 5 809 -369 266  

2 Brutto Investeringsutgifter 1 161 842 1 285 317 123 474 1 148 483  

3 Finanstransaksjoner 568 342 491 815 -76 527 422 103  

4 Finansieringsbehov 1 286 850 1 339 607 52 756 1 201 320  

5 Dekket slik:          

6 Bruk av lån 884 932 986 915 101 982 890 134  

7 Salg av aksjer 0 0 0 0  

8 Mottatte avdrag på utlån 191 035 148 600 -42 435 214 775  

9 Overføring fra driftsregnskapet 205 873 204 092 -1 781 76 998  
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3.1.6 Driftsregnskapet
Driftsregnskapet for 2016 viser et regnskapsmessig resultat på kr 159,4 mill. og er like i overkant av

resultatet for 2015 på kr 149,7 mill.

Driftsinntektene i 2016 ble høyere enn driftskostnadene og bidrar dermed til et brutto driftsresultat på

kr 334,5 mill. sammenlignet med kun kr 16,0 mill. i 2015.

Brutto driftsresultat

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

driftsresultat korrigert for finanstransaksjoner gir netto driftsresultat.

Netto driftsresultat ble positivt i 2016 med kr 484,3 mill. og er høyere enn tilsvarende resultat i 2015 på

kr 302,5 mill. Resultatene framkommer i tabell 3.3.

Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk

Når netto driftsresultat korrigeres for budsjetterte overføringer til investeringsregnskap, avsetning til og

bruk av fond, samt bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk, får en et regnskapsmessig mer-

eller mindreforbruk.

Linje Hovedoversikt investeringer Regnskap 2016 Justert budsjett 2016 Avvik Regnskap 2015  

10 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 847  

11 Bruk av investeringsfond 5 008 0 -5 008 18 566  

12 Sum finansiering 1 286 850 1 339 607 52 756 1 201 320  

13 Udekket 0 0 0 0  

Tabell 3.2 Hovedoversikt investeringer 

Hovedoversikt drift Regnskap 2016 Justert budsjett 2016 Avvik Regnskap 2015

Sum driftsinntekter -9 771 579 -9 365 879 405 700 -9 265 121

Sum driftsutgifter 9 437 042 9 263 902 -173 140 9 249 107

Brutto driftsresultat -334 538 -101 977 232 561 -16 014

Resultat eksterne finanstransaksjoner 191 811 210 723 18 912 202 982

Motpost avskrivninger -341 607 -307 212 34 395 -489 494

Netto driftsresultat -484 334 -198 466 285 868 -302 526

Netto avsetninger, fond 119 073 -5 626 -124 699 75 850

Overført til investeringsregnskapet 205 874 204 092 -1 782 76 998

Årsresultat, regnskapsmessig
mindreforbruk

-159 387 0 159 387 -149 678

31



3.1.7 Balanseregnskapet
Balanseregnskapet viser en samlet økning i eiendelene på kr 937 mill. i 2016. Etableringen av Stavanger

bolig KF og Stavanger utvikling KF ga en netto reduksjon i eiendelene på kr 485 mill. Anleggsmidlene

økte imidlertid med kr 544 mill. som følge av aktiverte investeringer og økte pensjonsmidler. Økningen i

omløpsmidler på kr 393 mill. er hovedsakelig et resultat av økte bankinnskudd. Etableringen av

foretakene bidro videre til at oppbyggingen av egenkapitalen var langt lavere enn økningen i den

langsiktige gjelden. Økte pensjonsforpliktelser utgjorde 48 % av samlet økning i langsiktig gjeld.

Arbeidskapitalen er styrket med kr 320 mill. fra 2015 til 2016. Balanseregnskapet er nærmere omtalt i

3.4. (http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/3-4-analyser-av-balanseregnskapet/)

Tabell 3.3 Sammendrag av hovedoversikt drift 2016. Alle tall i 1000 kr 

Balanseregnskapet 
(alle tall i mill. kr.)

Regnskap 2016 Andel 2016 Regnskap 2015 Andel 2015 Endring 2016-2015  

Anleggsmidler 24 723 90,0 % 24 179 91,1 % 544  

Omløpsmidler 2 758 10,0 % 2 364 8,9 % 393  

Sum eiendeler 27 481 100,0 % 26 544 100,0 % 937  

Egenkapital 8 435 30,7 % 8 296 31,3 % 139  

Langsiktig gjeld 17 359 63,2 % 16 634 62,7 % 725  

Kortsiktig gjeld 1 686 6,1 % 1 613 6,1 % 73  

Sum egenkapital og gjeld 27 481 100,0 % 26 544 100,0 % 937  

             

Arbeidskapital 1 071   751   320  

Tabell 3.4 Balanseregnskap. Alle tall i mill. kr. 

32

http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/3-4-analyser-av-balanseregnskapet/


« 3 ØKONOMISK RESULTAT

3.2 Analyser av investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet omfatter utgifter og inntekter til investeringer i bygg og anlegg, kjøp og salg av

aksjer/andeler, renter og avdrag, videre utlån og utlån av egne midler. I investeringsregnskapet føres i

tillegg avsetninger og bruk av fond til investeringsformål.

Investeringsinntektene (linje 1 i tabell 3.5) består av inntekter fra salg av bebygd og ubebygd eiendom,

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

investeringsinntekter i 2016 ble kr 443,3 mill., som er kr 6 mill. høyere enn justert budsjett. Av større

eiendommer som ikke ble solgt ved utgangen av 2016 kan Norges bank bygget nevnes.

Brutto investeringsutgifter (linje 2) ble kr 1 161 mill. Dette er om lag kr 123 mill. lavere enn justert

budsjett. Mindre forbruket skyldes endret framdrift i gjennomføringen av flere investeringsprosjekter

enn tidligere forutsatt.

Samlede finanstransaksjoner (linje 3) utgjør kr 568,3 mill. og er kr 76,5 mill. høyere enn justert budsjett.

De største utgiftene som inngår i finanstransaksjoner er utlån og avdrag knyttet til startlån samt

avsetninger til investeringsfond. Mottatt avdrag på startlån var kr 123,5 mill., og er om lag kr 18,6 mill.

over budsjettet. Det ble satt av kr 53 mill. midler på bundne investeringsfond. Midlene er knyttet til 2

Årsrapport 2016

Linje Hovedoversikt investeringer Regnskap 2016 Justert budsjett 2016 Avvik Regnskap 2015  

1 Sum investeringsinntekter -443 334 -437 525 5 809 -369 266  

2 Brutto Investeringsutgifter 1 161 842 1 285 317 123 474 1 148 483  

3 Finanstransaksjoner 568 342 491 815 -76 527 422 103  

4 Finansieringsbehov 1 286 850 1 339 607 52 756 1 201 320  

5 Dekket slik:          

6 Bruk av lån 884 932 986 915 101 982 890 134  

7 Salg av aksjer 0 0 0 0  

8 Mottatte avdrag på utlån 191 035 148 600 -42 435 214 775  

9 Overføring fra driftsregnskapet 205 873 204 092 -1 781 76 998  

10 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 847  

11 Bruk av investeringsfond 5 008 0 -5 008 18 566  

12 Sum finansiering 1 286 850 1 339 607 52 756 1 201 320  

13 Udekket 0 0 0 0  

Tabell 3.5 Hovedoversikt investeringer 
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statlige tilskudd og er øremerket til konkrete prosjekter med forventet aktivitet i 2017. I tillegg ble det

avsatt kr 86,2 mill. på ubudne investeringsfond jf. 2. tertialsak 2016

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/206504)som følge av kjente tidsforskyvninger i noen av

flerårige byggeprosjekter.

Finansieringsbehov for investeringene utgjør kr 1 286,8 mill., som er kr 52,8 mill. lavere enn budsjettert. 

Netto investeringsutgifter for 2016 finansieres ved bruk av lån, inkludert startlån (kr 885 mill.), mottatt

avdrag på utlån (kr 191 mill.), overføring fra drift (kr 205,8 mill.) og bruk av fond (kr 5 mill.)

Bruk av lån (linje 6) ble kr 102 mill. lavere enn budsjettert. Dette har i hovedsak sammenheng med

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

mottatt avdrag relatert til utlån enn budsjettert.

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

avdrag på ansvarlige lån til Lyse energi. Avviket på kr 42 mill. på posten mottatte avdrag, skyldes i all

hovedsak høyere mottatt avdrag på startlån og mottatt avdrag fra Base property AS.

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

andre, statlige overføringer, andre salgsinntekter og refusjoner. Samlede investeringsinntekter ble i

2016 kr 443,3 mill., som er kr 6 mill. høyere enn justert budsjett.

I tertialrapportene i 2016 ble budsjetterte salgsinntekter nedjustert fra kr 260,6 mill. til kr 184 mill., dvs.

en reduksjon på kr 76,6 mill. på grunn av forventet salgstidspunkt for enkelte eiendommer.

Regnskapsførte salgsinntekter fra arealer og bygninger ved utgangen av året ble kr 144,6 mill. Dette er

kr 39,3 mill. lavere enn justert budsjett og følger av at Norges bank bygget og Utenriksterminalen ikke

ble solgt i 2016. Av større eiendommer som ble solgt i 2016 kan Hermetikkfagskolen og laboratorium (kr

63 mill.), Bybergstykket (kr 39,4 mill.), Godalsveien (kr 3 mill.), Kalhammeren (30,2 mill.), etteroppgjør

Jåtten øst (kr 1,6 mill.), Gamle Forusvei (kr 1,3 mill.) nevnes.

Mottatt kompensasjon for merverdiavgift ble kr 172,5 mill. og var kr 31,7 mill. over justert budsjett.

Statlige overføringer, overføringer med krav til motytelse og andre overføringer ble totalt kr 126,2 mill.

Overføringene er relatert til oppstartstilskudd til Austbø bofellesskap (kr 11,9 mill.), spillemidler til flere

gjennomførte prosjekter (totalt kr 15 mill.), tilskudd fra norsk kulturråd knyttet til atelierhus og

prøvelokale for dans ved Nye Tou (kr 2,7 mill.). I tillegg er det mottatt statlige øremerkede midler til

sikring av friluftsområder (kr 8 mill.) og tilskudd til kollektivtransport trase på Gamleveien (kr 30 mill.).

Stortinget vedtok 17. juni 2016 ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2016 et øremerket

tilskudd til kommuner på Sørlandet og Vestlandet på 400 mill. kroner til vedlikehold og rehabilitering av

veier, bygg og anlegg som er eid av kommunen. Stavanger kommune sin andel utgjorde kr 77 mill. og

midlene er disponert i henhold til bystyresak 98/16 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/206502)

(tertialrapportering per 30. april 2016) og bystyresak 142/16

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/206504) (tertialrapportering per 31. august 2016). Tabell 3.6

viser vedtatte bevilginger samt forbruk per 31. desember 2016 tilknyttet prosjekter som er finansiert

med tiltaksmidlene. Kr 5 mill. av midlene ble overført til Stavanger bolig KF til bruk på rehabilitering av

boliger. Det ble per 31. desember 2016 disponert kr 48,5 mill. av den totale summen. Noen av

prosjektene ble imidlertid ikke sluttført ved utgangen av 2016 og vil i henhold til inngåtte kontrakter og

aktivitetsplaner ferdigstilles i løpet av 2017. Resterende midler på kr 28,5 mill. er avsatt på bundne
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investeringsfond og er øremerket til finansiering av disse prosjektene. Av dette er kr 1,6 mill. avsatt på

bundne investeringsfond hos Stavanger bolig KF.

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.

3.2.2 Investeringsutgifter
Brutto investeringsutgifter i 2016 ble kr 1 162 mill. (eksklusive finanstransaksjoner), som er kr 123 mill.

lavere enn justert budsjett.

Investeringsprosjekter pågår ofte over mer enn ett kalenderår, slik at budsjett – og regnskapstall må ses

samlet over en periode på 2-3 år, idet avvikene mellom budsjett og regnskap hovedsakelig skyldes

tidsforskyvninger, dvs. endret finansiell framdrift. Forsinkelser/tidsforskyvinger kan ha ulike årsaker, for

eksempel uforutsette forhold i forbindelse med grunnerverv, endrede vedtak knyttet til

reguleringsplaner, omfattende kontraktsforhandlinger, endret finansieringstidspunkt enn tidligere

forutsatt etc.

Byggeprosjekter som hadde størst mindreforbruk sammenlignet med justert budsjett i 2016, var Bjørn

Farmannsgate barnebolig (kr 18,6 mill.), Nye Tou (16,2 mill.) Byggeprosjektet som hadde størst

merforbruk i forhold til årsbudsjett var Lervig sykehjem (kr 16,4 mill.). Mottatte faktura for kulverten

over motorveien ble kr 52 mill. høyere enn justert budsjett i 2016. Det gjøres oppmerksom på at

oppnevnte mer/mindreforbruk i 2016 skyldes kun tidsforskyvninger.

Vann- og avløpsverket hadde i 2016 et merforbruk på om lag kr 15. mill. mens i 2015 ble forbruket kr

17,7 mill. lavere enn budsjettet. Merforbruket i 2016 er hovedsakelig knyttet til ledningsfornyelse og

skyldes etterslep fra foregående år, utvidelse av prosjekter (Musegata, Ekrehaugen, Sara Berges gate og

Bøkelunden) og forsering av prosjekt på grunn av akutt hendelse (Verksgata, brudd på pumpeledning).

I handlings- og økonomiplan 2016-2019 var det flere investeringsprosjekter som var relatert til

virksomheten som ble skilt ut i forbindelse med etablering av Stavanger utvikling KF og Stavanger bolig

KF jfr. bystyresaker 96/16 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/206502) og 97/16

Prosjekt Regnskap 2016 Bevilgning Avvik  

Hillevåg torg 503 5 700 5 197  

Rehabilitering av bygningsmassen 42 333 51 776 9 443  

Kvernevik ring 3 583 12 000 8 417  

Opprusting av historiske hager 393 3 000 2 607  

Lekeplasser på Våland 1 026 1 000 -26  

Opprusting av skolevei (turvei) 400 500 100  

Opprusting av området rundt Vålandstårnet 278 3 000 2 722  

Sum 48 517 76 976 28 459  

Tabell 3.6 Vedtatte bevilginger til de ulike prosjektene som er finansiert med tiltaksmidler 
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(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/206502) samt justeringer i 2. tertialsak 142/16

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/206504). Investeringsprosjektene som ble overført til Stavanger

bolig KF omfatter oppføring, kjøp og rehabilitering omsorgsboliger, samt boliger for vanskeligstilte og

flyktninger. Investeringsprosjektene som ble overført til Stavanger utvikling KF omfatter kjøp, utvikling

og byggemodning av eiendommer. Overføringen fra bykassen ble utført teknisk ved reduksjon av

investeringsutgifter mot tilsvarende økning av utlån til foretaket.

Brutto investeringsnivå ekskludert finanstransaksjoner de siste 5 årene framgår av figur 3.4.

Gjennomsnittlig årlig investeringsnivå de siste 5 årene har vært på kr 1 097 mill. Investeringsnivået i

2016 ble høyere enn gjennomsnittet for de siste 5 årene.

Figur 3.4 Brutto investeringer ekskludert finanstransaksjoner 2012-2016. Beløp i hele mill. kr.

Figur 3.5 viser fordeling av bruttoinvesteringsutgifter etter formål, både budsjett- og regnskapsmessig. I

kategorien kjøp av eiendom og arealopparbeidelse inngår blant annet avsatte midler til arealanskaffelse

på Storhaug øst (Urbane sjøfront kr 40 mill.), det er i 2016 lagt til rette for anskaffelse av tomt i dette

området. Avviket skyldes at kjøpet ikke fant sted i 2016.
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Figur 3.5 Brutto investeringsutgifter fordelt etter hovedformål. Beløp i hele mill. kr

De samlede investeringene på kr 727 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.

Figur 3.6 Sum bruttoinvesteringsutgifter egne bygg. Beløp i hele mill. kr.
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Investeringsutgifter knyttet til sykehjem/bofellesskap og kommunale boliger utgjorde om lag kr 276 mill.

og var største investeringskategorien i 2016. Her inngår prosjektene Lervig sykehjem (kr 211,4 mill.),

Bjørn Farmansgate barnebolig (kr 5,2 mill.) og Lassahagen bofelleskap (kr 4 mill.). Forbruket i denne

kategorien var i 2016 kr 30 mill. lavere enn budsjettet og skyldes finansiell fremdrift knyttet til enkelte

byggeprosjekter deriblant Bjørn farmansgate barnebolig.

Det største investeringsprosjektet som inngår i skolebygg i 2016 er Eiganes skole (kr 123,3 mill.).

Investeringsprosjekter innenfor skolebygg hadde et samlet mindreforbruk på kr 11 mill., hvorav kr 7 mill.

er relatert til prosjektet Eiganes skole.

Investeringer i idrettsbygg i 2016 ble kr 156 mill. De største enkeltprosjektene som inngår i denne

kategorien er Nye Gamlingen (kr 62,4 mill.), Garderobeanlegg Midgjord (kr 20,3 mill.), Tasta skatepark

del 1 (kr 19,6 mill.), Kvernevik svømmehall (kr 20,3 mill.).

Investeringer i barnehagebygg ble kr 55 mill. og er blant annet relatert til Ytre Tast barnehage avd.

Vardenes (kr 8.1 mill.) Emmaus barnehage sør (kr 28,6 mill.).

Det største investeringsprosjektet knyttet til administrasjonslokaler er Olav Kyrres gate 19 (kr 18,5

mill.).

Det største enkelt prosjektet under kategorien diverse bygg er energitiltak på kommunale bygg (kr 22,4

mill.)

De største prosjektene knyttet til kirkelig formål i 2016 er restaurering av Domkirken (kr 11,5 mill.) og

rehabilitering av taket til krematoriet (kr 2,8 mill.).

Tabell 3.7 viser oversikt over noen av ferdigstilte byggeprosjekter i 2016. For de prosjektene der det ikke

er avlagt sluttregnskap per 31. desember 2016, forutsettes det avlagt i løpet av 1. halvår 2016.

3.2.3 Finansiering av investeringer
Kommunens investeringsutgifter finansieres med låneopptak og egne inntekter. Låneopptak ekskludert

utlån utgjorde 48 % av finansieringen i 2016. De største egenfinansieringskildene var relatert til mottatt

momskompensasjon, overføring fra drift, salg av eiendommer, samt diverse statlige tilskudd. Figur 3.7

viser forholdet mellom de ulike finansieringskildene av investeringer ekskl. mottatte avdrag tilknyttet

utlån (startlån).

Prosjekt Prosjektkategori
Akkumulert regnskap

per 31.12.2016
Kostnadsramme  

Kvernevik svømmehall Idrettsbygg 132,2 mill. 136,3 mill.  

Eiganes skole Skolebygg 235,4 mill. 235,4 mill.  

Emmaus barnehage Barnehagebygg 51,6 mill. 53,3 mill.  

Barnehage på Eiganes (Fransk barnehage) Barnehage bygg 30 mill. 30,5 mill.  

Lassahagen bofellesskap Bofelleskap 17,3 mill. 20 mill.  

Tabell 3.7 Noen av ferdigstilte byggeprosjekter i 2016 
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Figur 3.7 Finansiering av investeringer

Regnskapet viser at bruk av lånemidler i 2016 korrigert for utlån var på kr 612 mill. Dette er om lag kr

111,7 mill. lavere enn justert budsjett og følger av endret finansiell framdrift i gjennomføringen av flere

investeringsprosjekter enn tidligere forutsatt. Udisponerte lånemidler fra 2016 er forventet brukt i

løpet av 2016.

Mottatt momskompensasjon på kr 172,5 mill. var en av de største inntektskildene i 2016 og utgjorde 13

% av finansieringen. Momskompensasjonen ble om lag kr 31,7 mill. høyere enn budsjettet.

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 Base property AS var på kr 15 mill.  I tillegg

ble det mottatt avdrag på kr 3,5 mill. på diverse utlån.

Diverse tilskudd, inntekter og overføringer ble kr 126 mill. og utgjorde 9 % av finansiering av

investeringer. Her inngår blant annet overføringer med krav til motytelse og øremerkede statlige midler.

Overføringene fra driftsregnskap på kr 205,9 mill. var den største egenfinansieringskilden og utgjorde

15 % av finansieringen av investeringsutgiftene.

Figur 3.8 viser utviklingen i finansieringen av brutto investeringsutgifter (ekskludert utlån) med

låneopptak og egenfinansiering i perioden 2006-2016.
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Figur 3.8 Forholdet mellom egenfinansiering og låneopptak 2006-2016
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« 3 ØKONOMISK RESULTAT

3.3 Analyser av driftsregnskapet

I det følgende presenteres driftsregnskapet for 2016 i form av utdrag fra hovedoversiktene og

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

Økonomistyring for virksomhetene

Kravet til økonomistyring for virksomhetene er i gjeldende budsjettreglement at de skal styre innenfor den

til enhver tid gjeldende netto driftsramme. Dette innebærer at det kan framkomme mer- og mindreforbruk

på utgiftsarter samtidig som det da kan fremkomme mer- og mindreinntekter på inntektsarter, mens

totalresultatet er innenfor virksomhetens netto driftsrammer. Dette påvirker oversiktene som følger

videre i dette kapitlet med hensyn til avvik på delelementene i oversiktene.

Avvik som relateres til virksomhetsområdene omtales i tjenestekapitlene i årsrapportens kapittel 5-7.

Over tid har driftsutgiftene hatt en relativt høyere vekst enn driftsinntektene i Stavanger kommune, jf.

figur 3.9. Grepene for å snu utviklingen i 2015 er videreført i 2016. Samlet ble utgiftsveksten lavere enn

veksten i driftsinntektene og bidro til å skape et bedre økonomisk handlingsrom.

Figur 3.9 Prosentvis vekst i brutto driftsinntekter og i brutto driftskostnader de siste 10 år i Stavanger kommune
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3.3.1 Driftsinntekter
Kommunens samlede driftsinntekter eksklusive finansinntekter i 2016 ble kr 9 772 mill. Dette er en

økning på kr 506 mill. tilsvarende 5,5 % fra 2015. Sett mot justert budsjett 2016 viser regnskapet

merinntekter på kr 406 mill. I 2016 er kr 94,5 mill. av driftsinntektene overført til 2017 i form av

øremerkede og bundne midler som ikke fullt ut er benyttet i 2016 (tilsvarende i 2015 var kr 98 mill.).

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 52 % av de totale driftsinntektene i 2016.

Figur 3.10 Forholdet mellom de ulike artene av driftsinntekter for Stavanger kommune 2016

I tabell 3.8 er bykassens hovedinntektskilder satt opp.

Brukerbetalinger

Andre salgs‑ og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelse

Rammetilskudd

Andre overføringer (inkl. statlige)

Skatt på inntekt og formue

Eiendomsskatt

Linje Driftsinntekter
Regnskap

2016
Justert

budsjett
Avvik

Regnskap i % av
budsjett

Regnskap
2015

 

1 Brukerbetalinger -440 354 -439 672 682 100,2 -454 444  

2 Andre salgs- og leieinntekter -725 825 -685 389 40 436 106 -824 101  

3
Overføringer med krav til
motytelse

-1 076 276 -817 037 259 239 131,7 -900 166  

4 Rammetilskudd -1 844 101 -1 859 750 -15 649 99 -1 694 046  

5 Andre statlige overføringer -264 432 -258 207 6 225 102,4 -149 558  

6 Andre overføringer -49 263 -48 524 739 102 -31 426  

7 Skatt på inntekt og formue -5 058 582 -4 945 300 113 282 102,3 -4 930 508  

8 Eiendomsskatt -312 746 -312 000 746 100 -280 872  
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Brukerbetalingene (linje 1) er kr 0,7 mill. høyere enn justert budsjett. Sammenlignet med regnskap 2015

viser brukerbetalingene en reduksjon på 3,1 %. Dette skyldes tekniske forhold knyttet til endringer av

artskontoplanen gjeldende fra 2016 hvorpå innbetalte matpenger i SFO og barnehage nå innbetales

under andre overføringer.

Eiendomsskatt (linje 8) er brutto eiendomsskatt, kr 312,7 mill. Fratrukket eiendommer med fritak

utgjorde netto eiendomsskatt i 2016 kr 256,6 mill. og kun kr 0,6 mill. høyere enn justert budsjett.

Økningen fra 2015 skyldes 10 % kontormessig justering av takstene i henhold til budsjettvedtaket samt i

noe grad volumøkning.

Frie inntekter (linje 4 og 7) 

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.

Frie inntekter i Stavanger kommune ble kr 6 903 mill. i 2016 og dermed kr 97,6 mill. høyere enn justert

budsjett.

Samlet skatteinngang til Stavanger kommune i 2016 ble kr 5 058,6 mill. Dette er en vekst på kr 128,1

mill. (+ 2,6 %) sammenlignet med 2015. Skatteinngangen er kr 113,3 mill. over justert budsjett 2016.

Budsjetterte skatteinntekter ble nedjustert med kr 146,7 mill. i 2016.

Linje Driftsinntekter
Regnskap

2016
Justert

budsjett
Avvik

Regnskap i % av
budsjett

Regnskap
2015

 

9 Sum driftsinntekter -9 771 579 -9 365 879 405 700 104 -9 265 121  

Tabell 3.8 Driftsinntekter 2016. Alle tall i 1000 kr 

Frie inntekter (skatt
og rammetilskudd)

Regnskap
2016

Opprinnelig
vedtatt budsjett

2016

Justert
budsjett

2016

Avvik justert
budsjett -
regnskap

Vekst fra
2015

Stavanger

Vekst fra
2015

landet
 

Skatt på inntekt og
formue

-5 058 582 -5 092 000 -4 945 300 113 282 2,6 % 9,7 %  

               

Rammetilskudd inkl
inntektsutjevn.

             

Rammetilskudd -2 640 646 -2 640 500 -2 640 500 146      

Inntektsutjevning 797 195 888 700 781 400 -15 795      

Prosjektskjønn -650 0 -650 0      

Ekstra
vedlikeholdsmidler

0 -12 700 0 0      

Sum rammetilskudd -1 844 101 -1 764 500 -1 859 750 -15 649 8,9 %    

               

Sum frie inntekter -6 902 683 -6 856 500 -6 805 050 97 633 4,2 %    

Tabell 3.9 Sum frie inntekter 2016. Alle tall i 1000 kr 
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Alle skattearter bidro til vekst i skatteinntektene i Stavanger kommune. Veksten i forskuddstrekket ble

kun 1,6 % sammenlignet med 8,0 % vekst i for landet. Pågående omstilling i det lokale næringslivet og

høy arbeidsledighet blant kommunens innbyggere viser igjen. Økte restskatter (restanseoppgjør) og

tilleggsforskudd (forskuddsskatt) resulterte i at oppgjørsmåneden november ga en høyere

skatteinngang enn tidligere forutsett for Stavanger kommune.

Kommunalt skattøre for innbetalinger ad skatteåret 2016 ble økt for å kompensere den reduserte

inntekten som lavere skattesats på personlige skattytere ville medføre på nasjonalt plan. Effekten for

Stavanger kommune er ikke mulig å etterprøve før ligningsoppgjørene er foretatt for 2016.

Skatteinngangen for kommunene i Norge ble på kr 149,8 mrd., tilsvarende en skattevekst på 9,7 %.

Anslaget for skattevekst for kommunene i 2016 ble oppjustert i forbindelse med revidert

nasjonalbudsjett fra 6,0 % til 6,4 %. Deretter ble anslaget økt til 8,7 % i forbindelse med forslag til

statsbudsjett 2017. Hovedårsaken til veksten skyldes at personlig skatteytere foretok en tilpasning til

skattereformen i 2016 ved å ta ut store utbytter i 2015. Merskatteveksten i 2016 gir kun effekt i 2016

og blir ikke videreført i 2017. Tidligere anslag på nasjonalt hold er om lag kr 3,1 mrd. i skatteeffekt for

kommunene i 2016. Lokale anslag for Stavanger kommune er beregnet tilsvarende til om lag kr 120-150

mill. og utgjør i prinsippet hele skatteveksten fra 2015 til 2016.

Figur 3.11 viser akkumulert skattevekst per måned i 2016 for Stavanger kommune og for kommunene

samlet.

Figur 3.11 Akkumulert skattevekst per måned i 2016

Økningen i nasjonal skatteinngang medfører en lavere skatteutjevning for Stavanger kommune

sammenlignet med tidligere år. I andre tertial ble budsjettet justert for dette. Endelig nivå på

skatteinngangen medførte en inntektsutjevning på kr 797,2 mill. for Stavanger kommune. Dette

innebærer at trekket ble kr 15,8 mill. høyere enn budsjettert.

Prosentvis akkumulert vekst Stavanger fra 2015 til 2016
Prosentvis akkumulert vekst landet fra 2015 til 2016
Anslag på årsvekst Norge fra 2015 (per okt. 2016)
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Stavanger kommune hadde skatteinntekter på kr 38 137 per innbygger i 2016, en økning på 2,2 % fra

2015. På landsbasis økte skatteinntektene per innbygger med 8,7 % til kr 28 733 per innbygger. Dette ga

Stavanger kommune skatteinntekter på 132,7 % av landsgjennomsnittet og innebærer en nedgang fra

nivået på 141,1 % i 2015. Nivået er det laveste på 10 år. Figur 3.12 viser skatt i prosent av

landsgjennomsnittet over tid.

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

Figur 3.13 viser skattevekst i ASSS-kommunene og nabokommunene. Skatteveksten i Stavanger ble på

2,6 % og Sola kommune havnet på samme nivå. Sandnes kommune oppnådde 4,4 % skattevekst. Øvrige

åtte ASSS-kommuner hadde vekstrater i intervallet 7,8 % til 16,3 %. Snittet for ASSS-kommunene ble

11,1 % sammenlignet med 9,7 % for landet.
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Figur 3.13 Skattevekst ASSS-kommuner, nabokommuner og landsgjennomsnittet 2016

Med lavere skattevekst for Stavanger kommune de siste årene sammenlignet med de andre storbyene,

er nå Bærum kommune nummer fem på listen over de meste skattesterke kommunene i 2016 med sine

165,5 % og Asker kommune nummer seks med 156,5 % i skatt per innbygger i prosent av

landsgjennomsnittet. Øverst er de fire kraftkommunene Bykle, Modalen, Eidfjord og Sirdal. Oslo

kommune er nå på tolvte plass med 134,9 % og Stavanger kommune like bak på trettende plass.

Figur 3.14 viser frie inntekter (skatt og rammetilskudd) per innbygger i 2015 og foreløpige regnskapstall

for 2016 i ASSS-kommunene og gjennomsnitt for landet. I inntektssystemet blir skatteinntektene

utjevnet. I tillegg foregår en tildeling av øvrige elementer i rammetilskuddet etter nærmere bestemte

kriterier. Samlet medfører dette at snittet i Stavanger kommune er tredje størst av ASSS-kommunene

samtidig som avstanden opp til landsgjennomsnittet har økt noe. Oslo ligger høyest av ASSS-

kommunene og har en vesentlig påvirkning på landsgjennomsnittet.
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Figur 3.14 Frie inntekter per innbygger i ASSS-kommunene 2015-2016

3.3.2 Driftsutgifter
Figur 3.15 viser forholdet mellom de ulike utgifts arter og de totale driftsutgifter eksklusive

finansutgifter og avskrivninger. Lønn og sosiale utgifter utgjør 57 % av de totale utgiftene i 2016.

Figur 3.15 Forholdet mellom ulike typer utgifter i 2016
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Kommunens samlede driftsutgifter, eksklusive finansutgifter og avskrivninger, ble i 2016 på 9 202 mill.

og tilsvarer kr 165 mill. mer enn budsjettert. Sammenlignet med 2015 utgjør driftsutgiftene en økning på

kr 376 mill.

Lønn og sosiale utgifter (linje 1) viser tilnærmet balanse mellom regnskap og budsjett 2016, men har økt

med 3,9 prosent sammenlignet med 2015. Lønnsveksten skyldes en kombinasjon av ordinær lønnsvekst

og en volumvekst innenfor helse og omsorgstjenesten, og da særskilt til økt bosetting av flyktninger.

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

til sammen kr 77 mill. i 2016 og en økning på 10,6 % fra 2015. Økningen fra 2015 skyldes en

kombinasjon av generell prisvekst og en viss volumvekst. Merforbruket mot budsjett 2016 skyldes at

virksomhetene i stor grad ser linjene innenfor sitt budsjettområde samlet under ett. Refusjonsinntekter

knyttet til sykefravær blir blant annet benyttet til innleie av vikarer fra eksterne leverandører.

Volumveksten er særlig knyttet opp mot økt vedlikeholds aktivitet ved Stavanger eiendom.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (linje 3) viser et merforbruk i forhold

til budsjett 2016 på kr 24 mill., Dette skyldes i all hovedsak etableringen av to kommunale foretak i løpet

av 2016, hvorpå både utgifter og inntekter på andre poster er omgjort til kjøp av tjenester som erstatter

kommunal tjenesteproduksjon. Økning i kjøpte tjenester fra eksterne leverandører ved helse og

sosialkontorene fremkommer også som et merforbruk, jf. Kap 3.3.6 . Veksten fra 2015 til 2016 viser kun

en marginal endring på 0,4 %.

Overføringer (linje 4) viser et merforbruk på kr 65 mill. i forhold til budsjett 2016 og en vekst på 8 % fra

2015. Dette må sees i sammenheng med veksten på linje 2 og 3 da økningen i all hovedsak er relatert til

merverdiavgift. Denne har i midlertidig sin motpost på inntektssiden, refusjon av merverdiavgiften.

3.3.3 Pensjonsutgifter
Pensjonsberegningene for 2016 ble foretatt før 2015-regnskapet ble avlagt for pensjonsselskapene.

 Endringer i flere beregningsforutsetninger for 2015 medførte betydelige svingninger i prognosene fra

kommunens pensjonsleverandører. Endelig avregning av premiereserver grunnet endringer i

uføreforpliktelsene er først i mai 2016 framkommet til den enkelte kommune gjennom kontoføringen fra

KLP. Deler har gått til å redusere tidligere nivå på garantert rente og dermed til økt premiereserve, deler

har gått til økte premiefond til kundene og en del har gått til å styrke KLP sine egne fonderinger av

Linje Tekst
Regnskap

2016
Justert

budsjett
Avvik

Regnskap
i % av

budsjett

Regnskap
2015

 

1 Lønnsutgifter og sosiale utgifter 5 251 027 5 252 405 1 378 100,0 5 057 632  

2
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
tj.produksjon

1 111 746 1 034 708 -77 038 107,4 1 004 814  

3
Kjøp av varer og tjenester som erstatter
tj.produksjon

1 906 549 1 882 427 -24 122 101,3 1 899 309  

4 Overføringer 933 448 868 495 -64 953 107,5 865 273  

5 Sum driftsutgifter 9 202 770 9 038 035 -164 735 101,8 8 827 028  

Tabell 3.10 Sum driftsutgifter eksklusive avskrivninger 
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pensjonsordningene. Tidspunkt for økt premiereserve har hatt betydning for rentegarantien som har

blitt noe høyere enn tidligere budsjettert. Lavere lønnsvekst har gitt betydelig lavere reguleringspremie

enn opprinnelig forutsatt. Nye vilkår for «småstillinger» er innlemmet i 2016 for både

sykepleierordningen og pedagogisk personell tilknyttet SPK.

Resultatet er en netto besparelse i kommunens regnskap sammenlignet med budsjett i størrelsesorden

kr 19 mill. (inklusiv arbeidsgiveravgift).

Pensjonspremier på kr 629,7 mill. er i 2016 tilført pensjonsleverandørene til kommunen, herav er kr 77,5

mill. kroner betalt av premiefond (note 5 pensjon (http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/10-arsregnskap-og-noter/10-2-noter/)).

Pensjonspremiene er 12,3 % høyere enn i 2015. I 2016 ble pensjonskostnadene i Stavanger kommune

beregnet til å være kr 37,8 mill. lavere enn netto pensjonspremier. Differansen som kalles positivt

premieavvik er inntektsført i regnskapet. Amortisering av tidligere års premieavvik utgjør kr 56,4 mill. og

er kostnadsført i henhold til budsjett. Samlet netto kostnadsføring av premieavvik i 2016 er kr 21,15 mill.

Til sammenligning ga ordningen i 2015 en kostnadsføring på kr 117,3 mill.

Premieavvik

Avviket mellom pensjonspremien og beregnede pensjonskostnader føres som premieavvik. Dersom

pensjonspremien er høyere enn pensjonskostnader, betyr dette et positivt premieavvik som inntektsføres i

det aktuelle regnskapsåret og utgiftsføres deretter med like store årlige beløp over 7 år.

Negativt premieavvik framkommer når premien er lavere enn pensjonskostnadene. Negativt premieavvik

utgiftsføres i det aktuelle regnskapsåret og inntektsføres deretter over 7 år. Hensikten med ordningen er å

sikre jevnere belastning av pensjonsutgifter i regnskapene. På kort sikt er det beregnet pensjonskostnad

som får resultateffekt, mens det på lang sikt er pensjonspremien som får resultateffekt.

Regelverket er de senere årene endret i forhold til antall år et premieavvik kan tilbakeføres på. Premieavvik

som har oppstått før 2011 amortiseres over 15 år. Premieavvik opparbeidet fra og med 2014 tilbakeføres

over 7 år mens avvik i årene mellom skal føres over 10 år. Føringsprinsippene ble innført med effekt fra

2002.

I Stavanger kommune har pensjonspremiene vært gjennomgående høyere enn de beregnede

pensjonskostnadene de siste årene, så også i 2016. 2015 var et unntaksår. Dette har medført betydelige

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

Per 31. desember 2016 utgjør akkumulert premieavvik for Stavanger bykasse kr 389,7 mill. Disse

utgiftene må tilbakebetales og dekkes inn i driftsbudsjettene over de neste 10 årene. Figur 3.16 viser

utviklingen i premieavviket, både den årlige tilbakeføringen av tidligere premieavvik, samt netto

resultateffekt av denne amortiseringen og føringen av årets nye premieavvik. I tillegg viser figuren

akkumulert premieavvik for Stavanger kommune siden ordningen ble innført og fram til 2016. Stavanger

kommune sitt frie disposisjonsfond dekker en del av denne forpliktelsen.

Akkumulert premieavvik samlet for kommunesektoren er tilnærmet uendret fra nivået i 2015 på kr 29,0

mrd.
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Figur 3.16 Utvikling av premieavvik 2002-2016 i hele millioner kroner. Akkumulert saldo premieavvik er her vist
med negativt fortegn for å vise historiske inntektsføringer og framtidige kostnader.

Pensjonspremie til AFP 62-64 (hvor kommunen er selvassurandør) har økt til kr 17,6 mill. fra kr 15,3 mill.

i 2015. Uttaket på AFP utgjør 305 personer per 31.12.2016 mot 259 året før.

Stavanger Bystyre behandlet valg av pensjonskasseløsning for Stavanger kommune i sak 167/16

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/206522). Hovedbudskapet er at kommunen er positiv til å

etablere egen kommunal pensjonskasse for bykassen og kommunale foretak for medlemmer i

fellesordningen i KLP, men viderefører dagens pensjonskasseløsning i KLP inntil videre. En ny vurdering

og beslutning avventes inntil nye kommunestrukturer og regelverk rundt Solvens II er nærmere avklart.

3.3.4 Eksterne finanstransaksjoner
Tabell 3.11 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 mindreutgift på kr 18,9 mill. mot justert budsjett 2016. Mindreutgiften er i

stor grad knyttet til økte renteinntekter.

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

2016
Justert

budsjett 2016
Avvik

Regnskap i % av
budsjett

Regnskap
2015

 

1
Renteinntekter, utbytte og
mottatte avdrag

-400 351 -377 052 -23 299 106 % -408 923  

2
Rente- og avdragsutgifter og andre
finansutgifter

592 162 587 775 4 387 101 % 611 905  

3 Sum eksterne finanstransaksjoner 191 811 210 723 -18 912   202 982  

Tabell 3.11 Eksterne finanstransaksjoner. Alle tall i 1000 kr. 
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Renteutgifter på kommunens innlån inkludert nettoeffekt av rentebytteavtaler ble kr 10,2 mill. lavere

enn budsjettert. Avdragsutgifter på kommunens innlån ble kr 0,2 mill. lavere enn budsjett. Netto

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

Utbytte fra Lyse AS utgjorde kr 183,4 mill. i 2016 (eierandel på 43,68 %). Utbytte fra SF Kino

Stavanger/Sandnes AS ble på kr 4 mill. (eierandel på 33,15 %), noe som er kr 2 mill. høyere enn budsjett

grunnet ekstraordinært utbytte vedtatt av generalforsamlingen i desember 2016. Stavanger kommune

har videre mottatt kr 20 mill. i utbytte fra Forus Næringspark AS (eierandel på 49 %) og kr 0,5 mill. i

utbytte fra Renovasjonen IKS (eierandel på 50 %).

Renteinntekter fra bankinnskudd og ansvarlig lån i Lyse AS ble henholdsvis kr 10,9 mill. og kr 0,6 mill.

høyere enn budsjett. Urealiserte tap på kr 2 mill., netto realiserte tap på kr 9,6 mill. og direkteavkastning

på kr 19,9 mill. ga en samlet netto avkastning fra finansforvaltningen på kr 8,3 mill. i 2016. For en

nærmere omtale av finansforvaltningen vises det til avsnitt 3.6 og Årsrapport 2016 – Likviditets- og

låneforvaltning.

3.3.5 Netto driftsresultat og regnskapsmessig årsresultat
Netto driftsresultat framkommer med kr 484,3 mill. Dette kr 285,9 mill. bedre enn justert budsjett. Se

linje 1 i tabell 3.12. Midlene er benyttet til egenfinansiering av årets investeringer (jf. overføring) med kr

205,9 mill., langsiktig oppbygging av disposisjonsfond med kr 210,5 mill., samt en netto avsetning av

bundne, ubrukte driftsmidler til fond med kr 26,9 mill. Justert for føring av +-3 % (mer- og

mindreforbruk) på virksomhetene fra 2015 til 2016 og fra 2016 over til 2017, gir dette et

regnskapsmessig overskudd med kr 159,4 mill. i 2016.

Vis-mer-boks:

Regnskapsmessig resultat

Når alle finanskostnadene og -inntektene er trukket fra driftskostnadene og –inntektene, framkommer

netto driftsresultat. Disse midlene brukes til å sette av midler til senere års bruk (fond) eller til

egenfinansiering av investeringer. Til motpost kommer bruk av tidligere oppsparte fondsmidler. Når alt

dette er summert, får man et regnskapsmessig resultat.

Linje
Netto driftsresultat og årsresultat -
driftsregnskapet

Regnskap
2016

Justert
budsjett 2016

Avvik
Regnskap i %

av budsjett
Regnskap

2015
 

1 Netto driftsresultat 484 334 198 466 285 868 640 % 302 526  

2 Bruk av tidligere års mindreforbruk 149 678 149 678 0 100 % 0  

3 Bruk av disposisjonsfond 49 273 35 352 13 921   27 517  

4 Bruk av bundne fond 67 548 62 949 4 599 100 % 81 844  

5 Sum bruk av avsetninger 266 499 247 979 18 520 134 % 109 361  

6 Overført til investeringsregnskapet 205 874 204 092 0 100 % 76 998  

7 Avsetning til disposisjonsfond 291 096 237 986 -35 379 168 % 87 401  

8 Avsetninger til bundne fond 94 476 4 367 -97 810   97 810  
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Rådmann, stab og støtte

Linje
Netto driftsresultat og årsresultat -
driftsregnskapet

Regnskap
2016

Justert
budsjett 2016

Avvik
Regnskap i %

av budsjett
Regnskap

2015

9 Sum avsetninger 591 446 446 445 -133 189 203 % 262 209

10
Årsresultat, regnskapsmessig
mindreforbruk

159 387 0 159 387 149 678

Tabell 3.12 Årsresultat 2016 - driftsregnskapet. Alle tall i 1000 kr 

Samlet bruk av tidligere oppsparte midler var på kr 266,5 mill. i 2016 (linje 5) mens de samlede 

avsetningene til fond og overføring til investeringsregnskapet ble kr 591,4 mill. (linje 9). Overføringene 

er betydelig høyere enn de siste årene og et viktig bidrag til å holde egenfinanseringsgraden oppe og 

skape en bærekraftig økonomi på sikt.

Avvikene mellom regnskapsført og budsjettert bruk av disposisjonsfond (linje 3) og avsetning til 

disposisjonsfond (linje 7) skyldes at inntil 3 % av årets mer- og mindreforbruk fra virksomhetene er ført 

uten tilsvarende budsjettjustering. Budsjettet er justert for bystyrets vedtak i saken om årsregnskapet 

2015 og i tertialrapportene om å styrke disposisjonsfondet.

Ubrukte øremerkede midler er avsatt til bundne driftsfond, jf. regelverket, med kr 94,5 mill. (linje 8).

Årets regnskapsmessige mindreforbruk disponeres av bystyret ved behandling av årsregnskapet og 

årsrapporten for 2016.

3.3.6 Resultat per tjenesteområde
Økonomiresultatet på tjenesteområdene viser samlet sett et positivt avvik på kr 53,3 mill. av en 

budsjettramme på kr 6,3 mrd. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,2.  Det har vært høy 

oppmerksomhet på økonomistyring, og virkningene av omstillingstiltak som ble startet i 2015 har fått 

full effekt i 2016.  Bystyret vedtok nedjustering av budsjettrammene på om lag kr 210 mill. i 2015 og 

dette ble økt med ytterligere kr 113 mill. i 2016.

De aller fleste virksomhetene avlegger et resultat i balanse, eller med et mindre forbruk enn budsjettert. 

Oppvekst og levekår avlegger et resultat i tilnærmet balanse samlet sett, men det er variasjoner i 

resultatene på de ulike virksomhetsområdene. Det er mindre forbruk på stab og støttefunksjonene. 

Videre er det et betydelig mindre forbruk innenfor Bymiljø og utbygging som skyldes lavere 

vedlikeholdsaktivitet enn planlagt på kommunens formålsbygg.

Tjenesteområdene
Regnskap

2016
Budsjett

2016
Avvik

Forbruk i
prosent

Regnskap
2015

Oppvekst og levekår 5 712 253 5 716 494 4 241 99,9 5 539 500

Bymiljø og utbygging 31 436 73 069 41  633 38,2 -60 900

Kultur og byutvikling 207 959 207 937 -22 100 201 937

Rådmann, stab og
støttefunksjoner

312 137 319 537 7 400 97,7 296 968

Sum tjenesteområdene 6 263 785 6 317 037 53 252 99,2 5 977 505

Tabell 3.13 Hovedtall per tjenesteområde. Alle tall i 1000 kr 
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Rådmann, stab og støtte
Regnskapsresultatet for rådmannen, stab og støttefunksjoner viser et samlet mindreforbruk på kr 7,4

mill. Dette skyldes en kombinasjon av at det i 2016 har vært vedtatt stillingsstopp og at det er

forsinkelser i ulike prosjekter. Sistnevnte gjelder spesielt innenfor arkivtjenestene.

Barnehage
Regnskapsresultatet for barnehageområdet samlet viser et merforbruk på kr 10,7 mill. av en samlet

budsjettramme på kr 1 150 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 100,9. Merforbruket skyldes

overkapasitet av barnehageplasser i kommunale og private barnehager som resulterte i høyere inntak av

barn uten rett til barnehageplass. Overkapasitet på barnehageplasser i kommunen er også en årsak til

reduserte netto kostnader for barn som benytter barnehageplass i andre kommuner enn der de er

folkeregisteret.

Høyere aktivitetsnivå på tjenester enn forventet er årsaken til at regnskapsresultatet for Ressurssenter

for styrket barnehagetilbud viser merforbruk. Ressurssenteret har vansker med å rekruttere nok

medarbeidere med riktig kompetanse. Dette har bidratt til at merforbruket ikke har blitt enda høyere.

Skole

Rådmann, stab og støtte
Regnskap

2016
Budsjett

2016
Avvik

Forbruk i
prosent

Regnskap
2015

Rådmann 8 313 9 133 820 91 6 665

Økonomi 148 981 149 612 631 99.6 145 087

Personal og organisasjon 119 009 122 531 3 522 97.1 114 539

Kommunikasjonsavdeling 7 849 8 782 933 89.4 6 667

Næring 10 544 10 687 143 98.7 6 694

Kommuneadvokat 6 806 7 222 416 94.2 6 761

Politisk sekretariat 10 635 11 570 935 91.9 10 555

Sum Rådmann, stab og
støttefunksjoner

312 137 319 537 7 400 97.7 296 968

Tabell 3.14 Rådmann, stab og støttefunksjoner. Alle tall i 1000 kr. 

Barnehage
Regnskap

2016
Budsjett

2016
Avvik

Forbruk i
prosent

Regnskap
2015

Barnehage 1 084 991 1 076 693 -8 298 100.8 1 068 946

Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud

76 183 73 788 -2 395 103.2 68 225

Sum barnehage 1 161 174 1 150 481 -10 693 100.9 1 137 171

Tabell 3.15 Barnehage. Alle tall i 1000 kr. 

53



Regnskapsresultatet for grunnskolene i Stavanger viser et mindre forbruk på kr 12,3 mill. av en samlet

budsjettramme på kr 1 378,5 mill. Dette tilsvarer et forbruk på 99,1 prosent. Skolene har jobbet

systematisk med å tilpasse aktiviteten til vedtatte rammer. I tillegg har barneskolene blitt tilført kr 17

mill. fra Utdanningsdirektoratet til tidlig innsats 1.- 4. trinn i 2016. Dette har gjort det økonomiske

handlingsrommet for barneskolene større.

Barn og unge
Regnskapsresultatet for tjenesteområdet barn og unge samlet viser et mindreforbruk på kr 13,2 mill. av

en budsjettramme på kr 382,6 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 96,6. Alle virksomhetene

innenfor tjenesteområdet har et mindreforbruk i forhold til budsjett. Den største årsaken til

mindreforbruket er at kostnadene tilknyttet plasserte barn i barnevernet er lavere enn budsjettert. Det

kjøpes mindre institusjonsplasser og fosterhjemsplasser fra staten enn tidligere år. Mindreforbruket på

ungdom og fritid må sees i sammenheng med utgiftene til barnevernet. Flere ettervernstiltak har ført til

økte overføringer mellom barnevern og Ungbo som likevel har holdt utgiftssiden relativ lav.

Mindreforbruket på helsestasjon og skolehelsetjenesten skyldes at det er vanskelig å rekruttere

helsesøstre i regionen.

Levekår
Regnskapsresultatet for levekår samlet viser et merforbruk på kr 9,6 mill. av en budsjettramme på kr

2 403 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 100,4.

Skole Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik Forbruk i prosent Regnskap 2015  

Grunnskole 1 366 134 1 378 446 12 312 99.1 1 357 339  

Johannes læringssenter 135 562 135 445 -117 100.1 123 172  

Stavanger kulturskole 34 962 36 357 1 395 96.2 33 366  

Pedagogisk-psykologisk
tjeneste

42 104 41 343 -761 101.8 40 890  

Sum skole 1 578 762 1 591 591 12 829 99.2 1 554 767  

Tabell 3.16 Skole. Alle tall i 1000 kr. 

Barn og unge
Regnskap

2016
Budsjett

2016
Avvik

Forbruk i
prosent

Regnskap
2015

 

Barnevernstjenesten 217 643 221 687 4 044 98.2 214 366  

Ungdom og fritid 71 319 75 975 4 656 93.9 66 942  

Helsestasjon og
skolehelsetjenesten

68 330 71 222 2 892 95.9 65 363  

EMbo 12 202 13 760 1 558 88.7 14 363  

Sum barn og unge 369 494 382 644 13 150 96.6 361 034  

Tabell 3.17 Barn og unge. Alle tall i 1000 kr. 
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Det største merforbruket er knyttet til sosialhjelpsutgiftene og kvalifiseringsstønaden, tilsvarende kr

39,6 mill. Det er flere områder innenfor levekår hvor regnskapsresultatet viser et mindreforbruk som

dermed bidrar til å finansiere disse utgiftene. Dette er områder som alders- og sykehjem, dagsenter og

avlastningsseksjonen og helsehuset. I tillegg fremkommer det en merinntekt vedrørende

ressurskrevende tjenester og en mindreutgift i tilknytning bosetting av flyktninger.

Utgiftene tilknyttet kjøpte tjenester fra eksterne leverandører har steget og dermed ført til et

merforbruk ved helse og sosialkontorene. Bestillingene av tradisjonelle hjemmebaserte tjenester (antall

vedtakstimer) har som følge av omstillingstiltak blitt redusert i 2016. Utførersiden har på den annen side

ikke kunne gjennomføre de nødvendige omstillingstiltakene like raskt og følgelig viser resultatet noe

merforbruk på hjemmebaserte tjenester.

Samfunnsmedisin
Regnskapsresultatet for samfunnsmedisin samlet viser et merforbruk på kr 2,7 mill. av en

budsjettramme på kr 116 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 102,3. Driften ved Stavanger legevakt

har som beskrevet i tertialrapporteringene gjennom året 2016 vært utfordrende. Det har blitt synligjort

et behov for økt bemanning noe som ble iverksatt høsten 2016, men merforbruket skyldes også innleie,

forskjøvet arbeidstid, og overtid i mangel av tilstrekkelig fast ansatt arbeidskraft. Merforbruket med

driften av selve Stavanger legevakt utgjør kr 6 mill. Mindreforbruk ved smittevernsavdelingen og økte

Levekår
Regnskap

2016
Budsjett

2016
Avvik

Forbruk i
prosent

Regnskap
2015

 

Helse- og sosialkontor 625 063 617 230 -7 833 101.3 697 988  

NAV 286 854 247 281 -39 573 116 251 576  

Fysio- og ergoterapitjenesten 59 646 60 309 663 98.9 57 331  

Helsehuset i Stavanger 13 389 17 262 3 873 77.6 9 348  

Hjemmebaserte tjenester 479 494 476 137 -3 357 100.7 435 612  

Alders- og sykehjem 837 254 843 345 6 091 99.3 779 116  

Rehabiliteringsseksjonen 47 113 45 143 -1 970 104.4 44 486  

Arbeidstreningsseksjonen 11 228 12 310 1 082 91.2 10 227  

Boligkontoret 2 611 2 454 -157 106.4 0  

Flyktningseksjonen 21 402 21 079 -323 101.5 9 995  

Dagsenter og
avlastningsseksjonen

152 522 158 857 6 335 96 127 923  

Tekniske hjemmetjenester 1 210 1 344 134 90 1 229  

Krisesenteret i Stavanger 11 939 12 166 227 98.1 11 067  

Sentrale midler levekår -136 677 -111 476 25 201 122.6 -115 801  

Sum levekår 2 413 048 2 403 441 -9 607 100.4 2 320 097  

Tabell 3.18 Levekår. Alle tall i 1000 kr. 
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inntekter i forbindelse med gjestepasientordningen på legesiden demmer opp for deler av dette

merforbruket. Regnskapsresultatet for sykehjemslegevakten er i balanse.

Bymiljø og utbygging
Regnskapsresultatet for Bymiljø og utbygging viser et samlet mindreforbruk på kr 41,6 . av en netto

budsjettramme på 27,9 mill. (bruttobudsjett på kr 1 141,8 mill. ekskl. VAR)

Hovedårsakene til mindreforbruket fremkommer innenfor Utbygging, Idrett og Stavanger eiendom.

I Utbygging viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 2,7 mill. og skyldes merinntekter fra

Stavanger forum i forbindelse med ny energisentral, sykelønnsrefusjoner og et øvrig mindreforbruk

fordelt på mange prosjekter. I Idrett viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 3,6 mill. og skyldes

høyere billettinntekter fra svømmehaller, høyere leieinntekter fra kommunale anlegg og lavere

driftskostnader på Hundvåg og Kvernevik svømmehall enn budsjettert. For Stavanger eiendom viser

regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 32,9mill.  av et netto inntektsbudsjett på kr 264,2 mill.

(bruttobudsjett på kr 683,8 mill. Årsakene til mindreforbruket er i hovedsak relatert til momsinntekter

på tiltakspakken fra Staten som ikke er overførbare til 2017, forsinket utflytting fra OK 19, generelt

mindreforbruk overført fra 2015 og forsinkelser i planlagt vedlikehold av kommunale formålsbygg.

Forsinkelsene skyldes blant annet administrasjon av anbudsdokumenter, skriving av kontrakter,

sykefravær og prioritering av prosjekter som var finansiert med øremerkede statlige vedlikeholdsmidler

som måtte disponeres i 2016.

Samfunnsmedisin Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik Forbruk i prosent Regnskap 2015  

Stavanger legevakt 52 582 47 193 -5 389 111.4 33 619  

Sentrale midler legetjeneste 66 133 68 823 2 690 96.1 63 931  

Sum samfunnsmedisin 118 715 116 016 -2 699 102.3 97 550  

Tabell 3.19 Samfunnsmedisin. Alle tall i 1000 kr. 

Bymiljø og utbygging Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik Forbruk i prosent Regnskap 2015  

Stab Bymiljø og utbygging 5 863 5 890 27 99,6 6 102  

Miljø 4 968 6 490 1 522 76,6 4 180  

Utbygging 7 098 9 837 2 739 72,2 1 073  

Stavanger Eiendom -260 700 -227 807 32 893 116,0 -327 799  

Park og vei 147 740 148 154 414 99,7 134 401  

Idrett 126 742 130 365 3 623 97,2 122 747  

Vannverket 527 0 -527 0 -86  

Avløpsverket -576 0 576 0 -1 246  

Renovasjon 68 140 72 48,2 152  

Plan og anlegg -294 0 294 0 -424  
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Kultur og byutvikling
Regnskapsresultatet samlet for Kultur og byutvikling viser økonomisk balanse med et marginalt avvik på

kr 21 774.

Byggesak drives etter selvkostprinsippet. Regnskapsresultatet ved utgangen av 2016 viser et

merforbruk på kr 2,4 mill. Merforbruket må dekkes midlertidig av bykassen, og et akkumulert

fremførbart underskudd er på kr 5,6 mill. Hovedårsaken til merforbruket er en fremdeles nedgang i

byggesaker og store utbygninger som har gitt lavere inntekter enn budsjettert.

Når en ser bort fra byggesaksavdelingen viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 2,4 mill. av en

budsjettramme på kr 207,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,8. Resultatet inkluderer

udisponerte budsjettmidler på kr 2,81 mill. til digitalisering av eiendomsarkivet. Hovedårsaken til

mindreforbruket er forsinkelser fra leverandør på digitaliseringsprosjektet.

Bymiljø og utbygging Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik Forbruk i prosent Regnskap 2015  

Tusenårsstedet 0 0 0 0 0  

Sum Bymiljø og utbygging 31 436 73 069 41 633 38,2 -60 900  

Tabell 3.20 Bymiljø og utbygging. Alle tall i 1000 kr. 

Kultur og byutvikling Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik Forbruk i prosent Regnskap 2015  

Stab Kultur og byutvikling 11 845 16 754 4 909 70.7 12 049  

Byggesaksavdelingen 2 441 0 -2 441 0 3 475  

Planavdelinger 37 867 34 486 -3 381 109.8 33 927  

Kulturavdelingen 155 806 156 697 891 99.4 152 486  

Sum Kultur og byutvikling 207 959 207 937 -22 100 201 937  

Tabell 3.21 Kultur og byutvikling. Alle tall i 1000 kr. 
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« 3 ØKONOMISK RESULTAT

3.4 Analyser av balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser den bokførte verdien av kommunens eiendeler per 31. desember 2016, og

hvordan eiendelene er finansiert med egenkapital og gjeld. Hovedoversikt over balanseregnskapet er

vist i tabell 3.22.

Årsrapport 2016

  Hovedoversikt - Balanse Noter Regnskap 2016 Regnskap 2015  

  EIENDELER        

1 Anleggsmidler   24 723 218 24 179 299  

2 Faste eiendommer og anlegg 7, 17 12 420 913 12 666 304  

3 Utstyr, maskiner og transportmidler 7 511 879 454 663  

4 Utlån 11 2 702 043 2 669 414  

5 Konserninterne langsiktige fordringer 11, 16, 17 835 200 29 255  

6 Aksjer og andeler 12, 17 685 881 949 131  

7 Pensjonsmidler 5, 17 7 567 302 7 410 531  

8 Omløpsmidler   2 757 607 2 364 347  

9 Kortsiktige fordringer 13, 16 638 275 696 569  

10 Premieavvik 5 389 708 410 950  

11 Aksjer og andeler 14 998 978  

12 Obligasjoner 14 450 931 425 161  

13 Kasse, postgiro, bankinnskudd   1 277 695 830 689  

14 SUM EIENDELER   27 480 825 26 543 647  

  EGENKAPITAL OG GJELD        

15 Egenkapital   8 435 317 8 296 091  

16 Disposisjonsfond 10 346 858 105 035  

17 Bundne driftsfond 10 149 986 123 058  

18 Ubundne investeringsfond 10 98 005 11 850  

19 Bundne investeringsfond 10 99 175 50 889  

20 Regnskapsmessig mindreforbruk 18 159 387 149 678  

58

http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/
http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/
http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/


3.4.1 Eiendeler
Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 27,5 mrd. per 31. desember 2016, dvs. kr 0,9 mrd.

(3,5 %) høyere enn per 31. desember 2015.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene består av faste

eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, transportmidler o.l. Bokført verdi av anleggsmidlene var på kr

24,7 mrd. ved utgangen av 2016. Dette er en økning på kr 544 mill. (2,3 %) fra kr 2015.

Ved etableringen av Stavanger utvikling KF og Stavanger bolig KF 1. juli 2016, ble det overdratt

eiendeler, gjeld og egenkapital til foretakene. Det ble overdratt faste eiendommer og anlegg for kr 921

mill., aksjer og andeler for kr 311 mill. og pensjonsmidler på kr 17 mill. Det ble samtidig etablert en

langsiktig konsernintern fordring overfor foretakene på kr 775 mill. Samlet ga dette en reduksjon i

anleggsmidlene på kr 475 mill. Det vises til note 17 til årsregnskapet for ytterligere informasjon om

overdratte eiendeler.

Bokført verdi på faste eiendommer, anlegg, maskiner mv. ble samlet redusert med kr 188 mill. Aksjer og

andeler ble redusert med kr 263 mill. Pensjonsmidlene økte med kr 157 mill., konserninterne langsiktige

fordringer økte med 806 mill. og utlån økte med kr 33 mill. Kommunens utlån består hovedsakelig av

  Hovedoversikt - Balanse Noter Regnskap 2016 Regnskap 2015  

21 Kapitalkonto 17, 24 7 621 748 7 895 422  

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

23 Langsiktig gjeld   17 359 217 16 634 389  

24 Pensjonsforpliktelser 5, 17 9 561 690 9 217 025  

25 Ihendehaverobligasjonslån 9 3 090 000 2 840 000  

26 Sertifikatlån 9 1 389 175 875 000  

27 Andre lån 9 3 254 353 3 663 364  

28 Konsernintern langsiktig gjeld 9,16, 17 64 000 39 000  

29 Kortsiktig gjeld   1 686 290 1 613 167  

30 Annen kortsiktig gjeld 16 1 686 290 1 613 167  

31 SUM EGENKAPITAL OG GJELD   27 480 825 26 543 647  

  MEMORIAKONTI        

32 Memoriakonto   322 888 406 712  

33 Ubrukte lånemidler   289 853 373 580  

34 Andre memoriakonti   33 035 33 132  

35 Motkonto til memoriakontiene   -322 888 -406 712  

Tabell 3.22 Hovedoversikt balanse. Alle tall i 1000 kr 
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ansvarlige lån til Lyse AS og startlån. Per 31. desember 2016 var ansvarlig lån til Lyse AS på kr 961 mill.

og startlånene på kr 1,66 mrd.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, aksjer og andeler, obligasjoner,

bankinnskudd o.l. Bokført verdi av omløpsmidlene var på kr 2,8 mrd. per 31. desember 2016, noe som er

en økning på kr 393 mill. (17 %) fra 2015. Akkumulert premieavvik var per 31. desember 2016 på kr 390

mill. Dette er framtidige pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 7-11 år. Akkumulert

premieavvik er redusert med kr 21 mill. fra 2015 som følge av amortisering av tidligere års premieavvik.

Premieavviket er nærmere omtalt i avsnitt 3.3.3 (http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/3-3-analyser-av-

driftsregnskapet/3-3-3-pensjonsutgifter/)og note 5 (http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/10-arsregnskap-og-noter/10-2-noter/).

Bokført verdi av kommunens obligasjoner per 31. desember 2016 var på kr 451 mill., mens kommunens

kasse og bankinnskudd var på kr 1,28 mrd. Dette innebærer en økning fra 2015 på henholdsvis kr 26

mill. og kr 447 mill. Økt bankinnskudd er blant annet et resultat av økte inntekter, mindreforbruk,

reduksjon i kortsiktige fordringer og økning i kortsiktig gjeld. Ved etableringen av Stavanger utvikling KF

ble det overdratt bankinnskudd på kr 10 mill.

3.4.2 Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Bokført egenkapital var per 31. desember 2016 på totalt kr 8,4 mrd., som er kr 139 mill. (1,7 %) høyere

enn ved utgangen av 2015. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 347 mill., bundne

driftsfond kr 150 mill., samt ubundne og bundne investeringsfond på henholdsvis kr 98 mill. og kr 99 mill.

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 159,4 mill. er tilført egenkapitalen. Disponering av

regnskapsmessig mindreforbruk vedtas av bystyret ved behandling av årsregnskap 2016.

Den resterende egenkapitalen representeres av kapitalkonto. Aktivering av fast eiendom og anlegg samt

av- og nedskrivninger føres mot kapitalkonto. I tillegg føres kjøp/salg av aksjer og andeler, avdrag på lån,

netto endring i pensjonsforpliktelse mv. Kapitalkonto var per 31. desember 2016 på kr 7,6 mrd., noe som

utgjør en reduksjon på kr 274 mill. fra 2015. Reduksjonen er blant annet et resultat av at fast eiendom og

andeler er overdratt til Stavanger utvikling KF og Stavanger bolig KF. For nærmere spesifikasjon av

kapitalkonto henvises det til note 24 (http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/10-arsregnskap-og-noter/10-2-noter/)i

årsregnskapet.

Fond

Samlede fond er i løpet av 2016 økt med netto kr 403,2 mill. Investeringsfondene er økt med kr 134,4

mill., mens bundet driftsfond og disposisjonsfondet er økt med henholdsvis kr 26,9 mill. og kr 241,8 mill.

Saldo og bevegelser i løpet av året vises i tabell 3.22 og i note 10 (http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/10-arsregnskap-

og-noter/10-2-noter/).

Fond
Disposisjons-

fond
Bundet

driftsfond
Ubundet

investerings-fond
Bundet

investerings-fond
Sum
fond

Inngående balanse 1.1. 105 035 123 058 11 850 50 889 290 832

Avsetninger 291 096 94 476 86 155 53 294 525 021
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Disposisjonsfond

Samlede disposisjonsfond utgjør 3,5 % av driftsinntektene i 2016 mot 1,1 % i 2015. Disposisjonsfond kan

benyttes til drifts- og investeringsformål etter vedtak av bystyret eller ved delegert fullmakt. Per

31.12.2016 består fondene av kr 51,8 mill. til kursreguleringsfond som sikringsfond til kommunens

finansforvaltning, kr 39,35 mill. til integrerings- og asylantfond, og kr 239,2 mill. til udisponert

disposisjonsfond. I tillegg har vekstfondet en saldo på kr 16,5 mill. per nyttår.

Det frie disposisjonsfondet reduseres med kr 39,2 mill. i 2017 med bakgrunn i netto tilbakeføring til

virksomhetene grunnet +/- 3 % i 2016. Fondene samlet vil deretter ha en saldo på kr 307,7 mill.

Øvrige fond

Bundne drifts- og investeringsfond har midler knyttet til bestemte formål som ikke kan endres. Ved

utgangen av 2016 utgjør bundne driftsfond kr 150,0 mill., herav selvkostfond på om lag kr  mill.

Ubundet investeringsfond er til fri disposisjon til investeringsformål. Ved nyttår står kr 98,0 mill. igjen

som ubrukte ubundne investeringsmidler, jf. økning ved behandling av 2.tertial 2016 (Bystyresak

142/16).

Gjeld

Langsiktig gjeld var per 31. desember 2016 på kr 17,4 mrd. Dette er en økning på kr 725 mill. (4,4 %) fra

2015. Pensjonsforpliktelser og annen langsiktig gjeld utgjør henholdsvis kr 345 mill. og kr 380 mill. av

denne økningen. Det vises til note 5 i regnskapet hva gjelder økningen i netto pensjonsforpliktelser. Det

bemerkes at pensjonsforpliktelsene per 31. desember 2016 var kr 2,0 mrd. høyere enn pensjonsmidlene.

Kortsiktig gjeld økte med kr 73 mill. fra 2015 til 2016.

Det gjenstod kr 290 mill. i ubrukte lånemidler per 31. desember 2016. Dette omfatter både udisponerte

startlån og investeringslån.

Fond
Disposisjons-

fond
Bundet

driftsfond
Ubundet

investerings-fond
Bundet

investerings-fond
Sum
fond

Bruk av fondsmidler i
driftsregnskapet

-49 273 -67 548 0 0 -116 821

Bruk av fondsmidler i
investeringsregnskapet

0 0 0 -5 008 -5 008

Utgående balanse 31.12. 346 858 149 986 98 005 99 175 694 024

Tabell 3.23 Oversikt over de ulike fond som Stavanger kommune har i 2016 og årets bevegelser. Alle tall i 1000
kr 
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« 3 ØKONOMISK RESULTAT

3.5 Likviditet og soliditet

3.5.1 Likviditet

Likviditetsgrad

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgraden. Nøkkeltallene forteller noe om

kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser med utgangspunkt i alle eller de mest likvide

omløpsmidlene.

Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Her bør nøkkeltallet være større enn 2, fordi

noen av omløpsmidlene kan være mindre likvide. Tabell 3.23 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. desember 2016. Likviditetsgrad 1 svekkes ytterligere dersom nøkkeltallet korrigeres

for akkumulert premieavvik. Korrigert likviditetsgrad 1 var per 31. desember 2016 på 1,4.

Likviditetsgrad 2
Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større

enn 1. De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert

som omløpsmidler, og som raskt kan omgjøres i kontanter.

Det fremgår av tabellene at den likvide situasjonen i bykassen er styrket de siste par årene.

Likviditetsgraden svekkes imidlertid noe 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.

3.5.2 Soliditet

Årsrapport 2016

  2012 2013 2014 2015 2016

Likviditetsgrad 1 1.27 1.23 1.30 1.47 1.64

Tabell 3.24 Likviditetsgrad 1 

  2012 2013 2014 2015 2016

Likviditetsgrad 2 0.63 0.61 0.53 0.78 1.03

Tabell 3.25 Likviditetsgrad 2 
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3.5.2 Soliditet

Soliditet

Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle framtidige underskudd eller tap. Gjeldsgraden og

egenkapitalprosenten gir informasjon om soliditeten. Egenkapitalprosenten gir informasjon om hvor stor

andel av kommunens samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital.

Egenkapitalprosenten var per 31. desember 2016 på 30,7 %. Som det framgår av tabell 3.26 så har

egenkapitalprosenten vært relativt stabil de senere årene. Fond økte med kr 403 mill. fra 2015 til 2016.

Nedskrivninger og andre føringer mot kapitalkonto resulterte likevel i en moderat vekst i egenkapitalen.

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.

3.5.3 Arbeidskapital
Kommunen må ha en viss likvid beholdning siden inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tidspunkt.

Størrelsen på denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på inn- og utbetalinger. Likviditeten til

kommunen er preget av stor variasjon gjennom året. Kommunen benytter likviditetsbudsjettering for å

styre likviditeten så optimalt som mulig gjennom året. I perioder med god likviditet kan likvide midler

plasseres eksempelvis i verdipapirmarkedet med ulik tidshorisont.

Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet gir også

uttrykk for kommunens likvide situasjon. I tabell 3.27 vises endringen i omløpsmidler fra 2007-2016 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 320 mill. i 2016. Dette betyr at omløpsmidlene økte mer enn den

kortsiktige gjelden i 2016. Økningen i omløpsmidlene er hovedsakelig knyttet til økte bankinnskudd.

  2012 2013 2014 2015 2016

Egenkapitalprosent 32,5 % 31,4 % 31,0 % 31,3 % 30,7 %

Tabell 3.26 Egenkapitalprosent 

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Omløpsmidler 01.01. 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  

Omløpsmidler 31.12 1 774 687  1 880 309 1 563 605 1 488 410 1 808 859 1 967 785 1 830 669 2 021 564 2 364 347 2 757 607  

Endring omløpsmidler 284 933  105 622 -316 704 -75 195 320 449 158 926 -137 116 190 895 342 783 396 806  

                       

Kortsiktig gjeld 01.01. 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  

Kortsiktig gjeld 31.12 1 164 833 1 317 334 1 266 014 1 183 027 1 469 130 1 545 440 1 484 948 1 555 837 1 613 167 1 686 290  
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Siden ordningen med premieavvik ble innført i 2002, har de innbetalte pensjonspremiene hovedsakelig

vært høyere enn de beregnede pensjonskostnadene. Differansen betegnes som premieavvik. Som følge

av at det er pensjonskostnadene som utgiftsføres i regnskapene, har regnskapsresultatene de senere år

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. desember 2016 var på kr 682 mill. dersom det korrigeres for premieavviket på

kr 390 mill. Den korrigert arbeidskapitalen er styrket med kr 341 mill. fra 2015 til 2016, hovedsakelig

som følge av redusert akkumulert premieavvik på kr 21 mill. og økning i bankinnskudd på kr 447 mill. Per

31. desember 2016 var premieavviket ca. 14 % av omløpsmidlene, noe som er en reduksjon på 3

prosentpoeng fra 2015. I tabell 3.28 vises utviklingen i korrigert arbeidskapital i perioden 2007-2016.

3.5.4 Utvikling i kommunens lånegjeld
Langsiktig lånegjeld har økt med 155 % de siste ti årene. Kommunen har i denne perioden hatt et

gjennomsnittlig investeringsnivå på i overkant av kr 1 mrd. per år, en gjennomsnittlig egenfinansiering

lavere enn målsettingen på 50 % og en betydelig økning i opptak av startlån. Tabell 3.29 gir en oversikt

over utviklingen i langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, startlån, ubrukte lånemidler og lån der

staten yter kompensasjon for renter og avdrag.

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Endring i kortsiktig gjeld -84 248 -152 500 51 320 82 987 -286 103 -76 310 60 492 70 889 57 329 73 124  

                       

Endring i arbeidskapital 200 654 -46 878 -265 384 7 792 34 346 82 616 -76 624 120 006 285 454 320 136  

Tabell 3.27 Endring i arbeidskapital 2007-2016. Alle tall i 1000 kr

Arbeidskapital 2007
-2016

12/31/2007 12/31/2008 12/31/2009 12/31/2010 12/31/2011 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016

Omløpsmidler 31.12 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 2 757 607

Kortsiktig gjeld 31.12 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 1 686 290

Arbeidskapital 609 854 562 974 297 591 305 383 339 730 422 345 345 721 465 727 751 181 1 071 317

Herav premieavvik 144 210 219 004 253 430 285 507 271 538 395 791 407 617 528 271 410 950 389 708

Korrigert
arbeidskapital

465 644 343 970 44 161 19 876 68 192 26 554 -61 896 -62 544 340 230 681 609

Endring i
arbeidskapital ihht.
regnskap

200 686 -46 880 -265 383 7 792 34 347 82 615 -76 624 120 006 285 454 320 136

Endring / korrigert
arbeidskapital

181 391 -121 674 -299 809 -24 285 48 316 -41 638 -88 450 -648 402 774 341 379

Tabell 3.28 Arbeidskapital 2007-2016, korrigert for premieavvik. Alle tall i 1000 kr. 

Utvikling i lånegjeld, tall i mill. kr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Langsiktig lånegjeld eksklusiv
pensjonsforpliktelser

3 057 3 535 4 044 4 802 5 347 5 743 6 234 6 909 7 417 7 798

- Videre utlån / startlån 281 377 630 893 1014 1231 1400 1571 1784 1 860
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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- og

kirkebygg.

Brutto lånegjeld økte med kr 381 mill. fra 2015 til 2016. Økningen utgjør differansen mellom nye lån og

betalte avdrag det aktuelle året. Lånegjelden økte med kr 416 mill. dersom det korrigeres for startlån,

ubrukte lånemidler og lån der staten dekker kapitalutgiftene. Korrigert lånegjeld økte med mer enn

brutto lånegjeld blant annet som følge av at ubrukte lånemidler er redusert med kr 84. mill.

Figur 3.17 viser utviklingen i brutto lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) i perioden 2007-2016.

Figur 3.17 Utvikling i brutto lånegjeld per innbygger 2007-2016

Utvikling i lånegjeld, tall i mill. kr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

- Ubrukte lånemidler 297 267 77 136 90 211 176 300 374 290

- Lån ifm. Eldre - og psykiatriplanen 342 328 314 301 287 273 259 245 231 218

- Lån ifm. Reform 97 49 27 23 20 16 12 9 6 2 2

- Lån skolebygg (staten betjener
rentene)

245 239 222 473 456 438 421 403 372 353

- Lån kirkebygg (staten betjener
rentene)

36 46 46 79 79 85 83 80 140 145

Korrigert sum lånegjeld i mill.
kroner

1 807 2 251 2 732 2 900 3 405 3 493 3 886 4 304 4 514 4 930

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

Brutto lånegjeld ekskl. startlån
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« 3 ØKONOMISK RESULTAT

3.6 Finansforvaltning

Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt av Stavanger bystyre den 29.

oktober 2012. Stavanger bystyre behandlet et forslag om revidering av finansreglementet 14. november

2016, men forslaget ble ikke endelig vedtatt. Nye forslag ble foreslått implementert og dette arbeidet er

igangsatt.

Formål med finansforvaltningen

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

2. Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå
lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres størst mulig forutsigbarhet i
kommunens finansielle stilling.

3. Stavanger skal ta mål av seg å være en foregangskommune på grønn (klimavennlig)
finansforvaltning.

4. Minst 10 % av investeringsrammen i risikoklasse 5 skal plasseres i grønne fond. (Nytt punkt,
foreslått implementert i revideringsprosessen av eksisterende finansreglement.

Etiske retningslinjer

Stavanger kommunes investeringsstrategi skal ivareta hensynet til menneskerettigheter,

arbeidstakerrettigheter, miljø og etiske forretningsprinsipper, i samsvar med Global Compact FNs PRI

«Principles for responsible investments».

Likviditet

Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelige driftslikviditet som minst er like stor som forventet

likviditetsbehov i de neste 60 dager. All likviditet utover driftslikviditeten utgjør overskuddslikviditet.

Det utarbeides kortsiktige og langsiktige likviditetsprognoser, hvilket er en forutsetning for å kunne

plassere kommunens overskuddslikviditet utenom hovedbankforbindelsen. All driftslikviditet har i 2016

vært plassert gjennom kommunens hovedbankforbindelse på konsernkonto.

Årsrapport 2016

66

http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/3-okonomisk-resultat/
http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/
http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/


Figur 3.18 Innskudd konsernkonto, ekskl. langsiktige finansielle aktiva

Langsiktige finansielle aktiva

2016 ble volatilt både hva gjelder geopolitikk og finansielle markeder, med endringer i den politiske

maktbalansen, men også svingninger i handel med renter, valuta og råvarer. Flyktningkrisen, situasjonen

i Syria, Brexit, Hillary vs. Trump og medias dekning av dette er kanskje det som har preget bildet mest

internasjonalt.

I Norge har søkelyset vært rettet mot den fortsatte lave oljeprisen og reduserte investeringer i

tilhørende industrier, samt økende arbeidsledighet. Det har vært tøffe finansielle restruktureringer både

for involverte banker mot denne sektoren, men også mot andre sektorer som bygg og anlegg.

Aksje-/obligasjonseierne i større selskaper har fått merke både utvanning av eierskap og

forskyvning/manglende rentebetalinger på gjeldsforpliktelsene.

Det fremkommer også geografiske forskjeller dersom en sammenligner situasjonen i Stavanger og

Vestlandet mot f.eks. Østlandet. Eiendomsmarkedet i Oslo har opplevd god vekst mens på Vestlandet

har det motsatte vært tilfelle. Det mest positive for 2016 må være veksten i sjømat-sektoren som har

vært positiv for hele kysten. Denne sektoren har skapt mange nye arbeidsplasser og hjulpet flere

arbeidsledige inn i nye jobber. Selv med globale og nasjonale utfordringer ble 2016 et godt år på Oslo

Børs. Hovedindeksen konkluderte med en oppgang på 12 %,  hvor den globale referanseindeksen sluttet

5,3 % opp.

Netto urealisert tap for Stavanger kommune i 2016 var på kr -2 mill., realiserte tap på -9,6 mill. Den

direkte avkastningen, renter og utbytter av plasseringene, var på kr 19,9 mill. som samlet førte til en

verdiskapning på kr 8,3 mill. Avkastning på kommunens finansplasseringer ble på totalt 1,7 %, dette er

0,46 % under referanseindeksen. Nytt for 2016 er forslag om nytt vedtak i forbindelse med revidering av

eksisterende finansreglement, der en ønsker å investere mer i «grønn» finansforvaltning. Forslaget

inneholder en minimumsramme på 10 % av total beløp i aktiva klasse 5.
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Stresstesten viser et mulig tap på kr 39,3 mill. på kommunens samlede finansforvaltning pr 31. desember

2016. Stresstesten gir uttrykk for hvor stor buffer (kursreguleringsfond) kommunen bør ha for å møte

risikoen for mulige tap i porteføljen av finansaktiva. Per 31. desember 2016 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.

desember 2016 har en saldo på kr 347 mill.

Låneporteføljen

Per 31.desember 2016 er låneporteføljen på 7.725 mill¹. mot kr 7.363 mill. per 31. desember 2015.

Kommunens kortsiktige finansiering dvs. med forfall under 12 mnd., er ved utgangen av 2016 på 1,4 mrd.

med resterende gjeld med lengre forfallsstruktur. Gjeldsporteføljen hadde en gjennomsnittsrente på

2,49 % for 2016, mot 2,84 % for 2015.

Stavanger kommune hadde ved årsskifte 68 % av brutto gjeld sikret med fast rente. Rentesensitiviteten

for porteføljen er ved årsskiftet ca. 10 mill. Dette tilsvarer økningen i rentekostnad per år dersom renten

skulle, over 1 år, øke med 1 %, (basert på brutto lånegjeld).

Aktivaklasse
Markedsverdi,

mill kr
Resultat

i %
Resultat
i mill. kr

%-vis andel
av

porteføljen
 

Bankinnskudd 81 588 293 3,3 % 3 15 %  

Bankobligasjoner 33 164 900 3,0 % 1.1 6 %  

Industriobligasjoner 134 540 500 4,5 % 4.7 25 %  

Ansvarlige lån, fondsobligasjoner, og høyrente
industriobligasjoner

205 674 979 -0,2 % -0.5 39 %  

Akjsefond 68 872 024 -3,6 % -2.1 13 %  

Egenkapitalbevis 8 484 646 55,8 % 2.8 2 %  

Sum 532 325 341 1,71 % 9 100 %  

Tabell 3.30 Oversikt plasseringer 

Kreditor Gjeld pr. 31.12.2016 % av totalgjeld Rente

Kommunalbanken AS 1 365 18 % 1,63 %

Husbanken 1 880 24 % 1,78 %

Obligasjonslån 3 090 40 % 1,28 %

Sertifikatlån 1 390 18 % 1,25 %

Sum 7 725 100 % 2,49 %

Tabell 3.31 Lånetyper, inklusiv særskilte långivere, per 31. desember 2015 i Stavanger Kommune. Tall i mill. kr 

¹Beløp eksklusiv finansiell leasing, forpliktelse av egenkapital i kommunale foretak, og annen langsiktig
gjeld.
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« 3 ØKONOMISK RESULTAT

3.7 KOSTRA – sammenligning av økonomiske nøkkeltall

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 2014, 2015 og

foreløpige tall for 2016 (tall per 15. mars). Reviderte og offisielle tall publiseres 15. juni 2017.

I tillegg til tall for Stavanger er det tatt med foreløpige tall for de fem kommunene i ASSS-samarbeidet

som det er mest relevant å sammenligne seg med, samt det foreløpige gjennomsnittet for alle ti ASSS-

kommunene.

ASSS er forkortelse for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner. Stavanger

kommune har i en årrekke deltatt i ASSS-samarbeidet som består av de ti største kommunene, dvs. Oslo,

Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Tromsø, Sandnes, Drammen og Fredrikstad.

Hensikten med samarbeidet er å finne fram til styringsdata, blant annet fra KOSTRA-rapporteringen,

som er egnet for sammenligning av ressursbruken som grunnlag for effektivisering og videreutvikling av

tjenesteproduksjonen i de ti kommunene.

Barnehage

Figur 3.19 Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager
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I Stavanger kommune koster det kr 48 per time for et stort barns opphold i kommunal barnehage. Det er

samme nivå som snittet i ASSS. Økningen fra 2015 skyldes i all hovedsak lønnsoppgjøret. I tillegg har

aktiviteten i kommunale barnehager i Stavanger kommune gått ned. Omstillingen som følge av nedgang i

aktivitet i barnehage tar tid.

Barnehagene har på den annen side ikke kunne gjennomført de nødvendige omstillingstiltakene like

raskt og følgelig viser resultatet noe merforbruk i 2016.

Grunnskole

Figur 3.20 Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), per innbygger 6-15 år

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning og spesialskoler i Stavanger utgjør kr 75 506 per

innbygger fra 6 til 15 år i 2016, en nedgang på 1,4 % sammenlignet med 2015.

Dette er rett under gjennomsnittet for sammenlignbare ASSS-kommuner. De siste tre foregående årene

har Stavanger kommune ligget over gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Nedgangen i 2016 skyldes

reduserte budsjettrammer på grunnskoleområdet i 2016.
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Figur 3.21 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten

Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger fra 0 til 17 år er kr 8 295 i 2016. Dette er en økning

sammenlignet med 2015 på 3,7%. Endringen skyldes i hovedsak økt bosetting av enslige mindreårige

flyktninger.
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Figur 3.22 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten

Netto driftsutgifter for kommunehelsetjenesten i Stavanger utgjør kr 2 276 kr per innbygger i 2016.

Dette er en økning fra 2015 på 8,5 %. Endringen skyldes i hovedsak økte utgifter ved Stavanger legevakt.

Netto driftsutgifter omfatter forebyggende arbeid, helsestasjon- og skolehelsetjeneste diagnose,

behandling og rehabilitering.

Sosialtjenesten

Figur 3.23 Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialtjeneste i Stavanger utgjør kr 2 129 per innbygger fra 22-66 år i

2016, dette er en økning på 16,3% sammenlignet med 2015. Økningen skyldes i hovedsak økning i antall

mottakere av økonomisk sosialhjelp. Veksten i økonomisk sosialhjelp har sammenheng med situasjonen

på arbeidsmarkedet i regionen.
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Figur 3.24 Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter

Andelen av netto driftsutgifter som går til pleie- og omsorgstjenester i Stavanger kommune utgjør 28,6

% av samlede netto driftsutgifter i 2016. Dette er en marginal reduksjon sammenlignet med 2015, da

andelen lå på 28,7 %. Andelen er lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene, der andelen utgjør 29

% av totale netto driftsutgifter. Utviklingen de senere årene skyldes dempet kostnadsvekst i kommunens

virksomheter.

Figur 3.25 Fordeling institusjon (f253+261) og tjenester til hjemmeboende (f254)
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Samlede netto driftsutgifter til pleie- og omsorg knyttet til institusjon (f253+261) og hjemmeboende

(f254) er på hhv. 48 % til institusjon og 47 % til hjemmeboende (f254). Sammenlignet med ASSS-

kommunene bruker Stavanger fortsatt en høyere andel til institusjonsplasser. Samtidig er andelen av

netto driftsutgifter til hjemmeboende (f254) gradvis økt fra 43 % i 2013 til 47 % nå i 2016. Dette er i

samsvar med etablering av nye kommunale og private botiltak, i tillegg til fortsatt satsing på utviklingen

av leve HELE LIVET.

Kultur

Figur 3.26 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger

Netto driftsutgifter til kultursektoren, idrett, tiltak barn og unge samt kulturskolen er kr 3 326 per

innbygger i 2016. Dette er en nedgang på 1,6 % i forhold til 2015, men fortsatt høyere enn

gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Det var en liten nedgang i driftstilskuddet til kommunale foretak,

interkommunale selskap, til lag og organisasjoner, samt private institusjoner. Tilskuddet til Sølvberget

KF ble redusert med 1,6 % (kr 1 mill.), og tilskuddet til større idrettsarrangement ble redusert med kr 1

mill. i 2016.
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Figur 3.27 Netto driftsutgifter, administrasjon og styring per innbygger

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i Stavanger utgjør kr 3 608 per innbygger i 2016. Dette

er 5,6 % over gjennomsnittet for ASSS kommunene og 3,6 % høyere sammenlignet med 2015.

Tallgrunnlaget er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF),

interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).
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Figur 3.28 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i Stavanger utgjør kr 5 039 per innbygger i 2016. Dette er

1,3 % høyere enn gjennomsnittet for ASSS kommunene, og en marginal økning jamfør 2015. Data er

hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF). Netto driftsutgifter til

kommunal eiendomsforvaltning omfatter forvaltningsutgifter knyttet til eiendomsforvaltning og

formålsbyggene (administrasjonslokaler, førskolelokaler og skyss, skolelokaler, institusjonslokaler,

kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg samt kommunale kulturbygg).
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4 Organisasjonen og de menneskelige ressursene

Tilpasning av tjenestetilbud og arbeidsprosesser til endrede behov og nye økonomiske rammer

har preget organisasjonen i 2016. Tilpasningen er gjennomført ved omorganisering, justering av

innhold og dimensjonering av tjenester, digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser.

Endringene har hatt god økonomisk effekt. For å styrke organisasjonens evne til kontinuerlig

forbedring, innovasjon og langsiktig omstilling er det iverksatt flere tiltak i egen organisasjon og i

samspill med andre. Det har vært høy oppmerksomhet på sykefravær, og flere av de store

virksomhetsområdene har redusert sykefraværet sitt.

4.1 Innledning

4.2 Bemanningsutvikling

4.3 Tilpasning og omorganisering

4.4 Likestilling og kjønn

4.5 Sykefravær

4.6 Seniorordningen og avgangsalder

4.7 Rekruttering og medarbeiderutvikling

4.8 Lederutvikling

4.9 Ressurs- og bemanningsplanlegging

4.10 Digitalisering og kompetanse
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« 4 ORGANISASJONEN OG DE MENNESKELIGE RESSURSENE

4.1 Innledning

Tilpasning av tjenestetilbud og arbeidsprosesser til endrede behov og nye økonomiske rammer har

preget organisasjonen i 2016. Tilpasningen er gjennomført ved omorganisering, justering av innhold og

dimensjonering av tjenester, digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser. Endringene har hatt

god økonomisk effekt. For å styrke organisasjonens evne til kontinuerlig forbedring, innovasjon og

langsiktig omstilling er det iverksatt flere tiltak i egen organisasjon og i samspill med andre. Det har vært

høy oppmerksomhet på sykefravær, og flere av de store virksomhetsområdene har redusert

sykefraværet sitt.

Organisasjonen har i 2016 vært preget av konjunktursvingninger med konsekvensene det har gitt for

arbeidsmarkedet og demografiske endringer. Dette har påvirket organisering og bemanning i

barnehagene. Flyktningsituasjonen krevde økt kapasitet og rask etablering av tjenestetilbud. Inntak av

lærlinger er økt. På flere områder har rekrutteringssituasjonen for kommunen bedret seg som følge av

situasjonen i arbeidsmarkedet.

Det har vært like mange stillingsutlysninger i 2016 som i 2015, og det har vært en liten nedgang i antall

søkere til ledige stillinger.

Stavanger kommune hadde i 2016 et samlet sykefravær på 7,6 prosent. Dette er en minimal nedgang fra

7,8 prosent i 2015 og nedgangen har vært i langtidsfraværet¹.  Sykefraværet er fremdeles høyt, og

høyere enn måltallet på 6 prosent for kommunen samlet. Sykehjemmene og barnehagene har hatt stor

nedgang i sykefraværet.

Andelen ansatte i aldersgruppen 62-66 er redusert sammenliknet med 2015, og det har også vært en

nedgang i inngåtte senioravtaler. Målet med senioravtalene er å motivere og tilrettelegge for at ansatte

skal stå lengst mulig i arbeid. Andelen ansatte som går ned i stilling eller slutter for å bli AFP- eller

alderspensjonist fortsetter å øke, og gjennomsnittsalderen fortsetter å synke.

Årsrapport 2016

1) Korttidsfravær er egenmeldt og legemeldt fravær fra 1-16 dager, innenfor arbeidsgiverperioden.
Langtidsfravær er fravær fra 17. dag.
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« 4 ORGANISASJONEN OG DE MENNESKELIGE RESSURSENE

4.2 Bemanningsutvikling

I Stavanger kommune, eksklusiv foretakene, var det per 31. desember 2016 totalt 9 324 ansatte fordelt

på 7 615 årsverk. Det inkluderer ansatte med fast lønn (fast ansatte og vikarer), ansatte i lønnet

permisjon (304 personer), lærlinger (143 personer) og hovedtillitsvalgte (HTV). I tillegg kommer ansatte

som går på timelønn (ekstrahjelp og ringevikarer). I 2016 har det vært en økning i antall ansatte med 3,6

prosent, mens økningen i årsverk tilsvarer 3,1 prosent. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i 2016 var på

81,7 prosent, og dette tilsvarer en økning på 0,4 prosentpoeng fra 2015. Figur 4.1 viser utvikling i antall

ansatte, årsverk og gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt fra 2011-2016.

Figur 4.1 Bemanningsutvikling 2011-2016 (eksklusiv foretakene)

Tabell 4.1 viser utviklingen i antall ansatte og årsverk i stillingsgruppene; fast ansatte, vikarer/midlertidig

ansatte og lærlinger. Tabellen viser også hvor mange ansatte og årsverk som var i lønnet permisjon ved

årsslutt.
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Ansatte på fast lønn per 31.desember
Antall

2015
Årsverk

2015
Antall

2016
Årsverk

2016
 

Fast ansatte 8 035 6 529 8 241 6 634  

Vikarer/midlertidige ansatte 1 231 736 1 267 839  
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Det har vært overtallige medarbeidere innenfor levekår, skole og barnehage i løpet av 2016. Turnover og

opprettelse av nye tjenestetilbud gjorde at overtallige kunne bli innplassert i andre stillinger. Samlet sett

har oppvekst og levekår har hatt en økning på 222 årsverk fra 31. desember 2015 til 31. desember 2016.

Dette tilsvarer en økning på 3,4 prosent. Det har i hovedsak vært en økning i årsverk for å bosette, gi

helsetjenester og undervisning til flyktninger. Som tabell 4.2 viser, er det oppvekst bydekkende (inkl.

Johannes Læringssenter), EMbo, levekår bydekkende (inkl. flyktningseksjonen), legetjenesten og

akuttjenesten som står for størstedelen av økningen i årsverk innenfor dette tjenesteområdet. Statlige

midler for å styrke 1.-4. klasse, i tillegg til økte elevtall i enkelte bydeler, har ført til at grunnskolen har en

økning i årsverk med 1,4 prosent når man sammenlikner med 2015.

Oppvekst og levekårservice har hatt en stor prosentvis reduksjon i antallet årsverk. Dette er skyldes en

omorganisering hvor boligkontoret ble opprettet som en ny virksomhet under levekår bydekkende.

Det har vært ansettelsesstopp for alle stillinger som ikke er knyttet direkte til tjenesteproduksjon i

virksomhetene. Bymiljø og utbygging har hatt en reduksjon i antall årsverk grunnet opprettelsen av to

nye kommunale foretak, Stavanger Utvikling KF og Stavanger Bolig KF. Kultur og byutvikling reduserte

antall årsverk i 2015 for å tilpasse seg reduserte rammer, og har hatt et stabilt antall årsverk i 2016.

Ansatte på fast lønn per 31.desember
Antall

2015
Årsverk

2015
Antall

2016
Årsverk

2016
 

Lærlinger 125 124 143 142  

Sum Stavanger kommune* 9 092 7 389 9 651 7 615  

Av total sum utgjør ansatte i lønnet permisjon** 306 253 304 274  

*          

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

         

** Tallene fra 2015 er ikke helt sammenlignbare med tallene for 2016 grunnet
en annen utregningsmetode, men det gir en indikasjon på omfanget.

         

Tabell 4.1 Antall ansatte i 2015 og 2015 i ulike stillingsgrupper og i lønnet permisjon 

Tjeneste-/virksomhetsområde
Årsverk

31.12.15
Årsverk

31.12.2016

Endring
i

årsverk
2015 -

2016

Endring i
prosentpoeng

 

Stavanger kommune samlet 7 389 7 615 226 3.1  

Annet (lærlinger utgjør 142 årsverk i 2016) 143 161 18 12.6  

Rådmann med staber 31 33 2 6.5  

Økonomi 171 168 -3 -1.6  

Personal og organisasjon 103 103 0 0.0  

Bymiljø og utbygging 223 210 -13 -5.8  

Kultur og byutvikling 100 100 0 0.0  
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Behovet for ekstra arbeidskraft dekkes gjennom innleie fra vikarbyråer, overtid og ekstratimer fra

ansatte i reduserte stillinger og ringevikarer. Det er derfor interessant å se utviklingen i årsverk i

sammenheng med utvikling i bruk av innleie fra vikarbyrå, overtid og timebasert arbeidskraft. I 2016 er

innleie redusert med 28 prosent sammenliknet med 2015. Dette er en trend som fortsetter fra 2014. Fra

2014 til 2015 ble bruk av innleie redusert med 19 prosent. Nedgangen fra 2014 tilsvarer i

størrelsesorden 40-50 årsverk. Hjemmebaserte tjenester og skoleområdet har den største prosentvise

Tjeneste-/virksomhetsområde
Årsverk

31.12.15
Årsverk

31.12.2016

Endring
i

årsverk
2015 -

2016

Endring i
prosentpoeng

Oppvekst og levekår 6 618 6 840 222 3.4

Kommunale barnehager* 1 239 1 249 10 0.8

Barnehage bydekkende 142 148 6 4.2

Grunnskoler** 1 913 1 939 26 1.4

Oppvekst bydekkende 335 375 40 11.9

Barnevern 124 131 7 5.9

EMBO 69 110 41 60.3

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 85 89 4 4.5

Ungdom og fritid 85 88 3 3.7

Bofellesskap*** 569 569

Hjemmebaserte tjenester *** 1 141 567 -574 -50.3

Sykehjem 656 651 -5 -0.8

Levekår bydekkende 476 554 78 16.5

Helse og sosial kontor 111 106 -5 -4.5

NAV kontor 93 100 7 7.4

Legetjeneste og akuttjeneste 53 70 17 30.9

Oppvekst og levekårsservice 22 17 -5 -22.0

Stab Oppvekst og levekår 75 78 3 3.8

*

*Kommunale barnehager inkluderer ikke Ressurssenteret eller
innføringsbarnehagen på Johannes Læringssenter.

**Lenden skole og ressurssenter er inkludert i grunnskolen.
Johannes Læringssenter, PPT og Kulturskolen ligger under
Oppvekst bydekkende.

***Bofellesskapene ble skilt ut i egne virksomheter 01.januar
2017.

Tabell 4.2 Årsverk per tjeneste/virksomhetsområde 
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nedgangen i bruk av innleie. Figur 4.2 viser utviklingen i bruk av vikarbyråer for de ulike

virksomhetsområdene for 2014-2016.

Figur 4.2 Innleie fra vikarbyrå 2014-2016. Tall i kr.

Figur 4.3 viser at bruken av timelønnede årsverk er noe høyere i 2016 enn i 2015 for månedene frem til

mai, mens bruken av timelønnede årsverk resten av året er lavere enn i 2015. Det er en økning i bruk av

timelønnede årsverk i juli og august på grunn av ferieavvikling, men totalt for 2016 er det en nedgang i

bruk av timelønnede årsverk sammenliknet med 2015. Dette skyldes at flere virksomheter i 2016

ansatte ferievikarer midlertidig på fastlønn istedenfor på timelønn. Totalt har det vært en prosentvis

nedgang i bruk av timelønnede årsverk på 4 prosent fra 2015 til 2016.
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Figur 4.3 Timelønnede årsverk, inkl. overtid
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« 4 ORGANISASJONEN OG DE MENNESKELIGE RESSURSENE

4.3 Tilpasning og omorganisering

Organisatoriske endringer

Flere organisatoriske endringer er gjennomført innenfor levekårsområdet, blant annet med åpning av

Boligkontoret høsten 2016. Virksomheten har et samlet ansvar for boligsosiale virkemidler og

funksjoner slik at brukerne lettere får tilgang til relevante tjenester, samtidig som de får færre personer

å forholde seg til. Siden våren 2016 har oppvekst- og levekårservice vært i en prosess med å

samlokalisere og samordne tjenestene knyttet til innbyggerservice med tilsvarende funksjoner på

servicetorget. Opprettelsen av boligkontoret var første steg i denne sammenhengen.

Oppsøkende behandlings team (OBS-teamet) som gir tjenester til personer med alvorlige psykiske

lidelser og sammensatte tilleggsproblemer,  er et samarbeid mellom Stavanger kommune og Stavanger

universitetssykehus. OBS-teamet har tidligere vært organisert som en avdeling i Hillevåg

hjemmebaserte tjenester, men ble sommeren 2016 etablert som en egen virksomhet i Stavanger

kommune. Virksomhetsleder for OBS-teamet rapporterer både til Stavanger kommune og Stavanger

universitetssykehus.

Det har i tillegg vært en omfattende omorganiseringsprosess innenfor hjemmebaserte tjenester, hvor

bofellesskapene har blitt skilt ut fra de hjemmebaserte tjenestene og etablert som egne virksomheter. I

2016 ble det opprettet tre nye virksomheter; Bo og aktivitet nord, Bo og aktivitet sør og Bo og aktivitet

psykisk helse. Virksomhetene består av bofellesskap for utviklingshemmede og personer med psykiske

lidelser. Disse bofelleskapene har tidligere vært en del av de hjemmebaserte tjenestene, men ble

etablert som egne virksomheter for å sikre effektiv ressursutnyttelse, tilstrekkelig ledelsesmessig

oppmerksomhet og helhetlig styring og utvikling av bofellesskapene. I forbindelse med oppretting av de

tre nye bofellesskapsvirksomhetene ble Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester slått sammen til en

virksomhet, og Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester til en virksomhet. Omorganiseringen

omfattes av 2 500 brukere, 1 100 årsverk, 1 600 ansatte og 220 boenheter. De nye virksomhetene var i

drift 1. januar 2017.

Det har også vært en omorganisering i Bymiljø og utbygging i tilknytning til opprettelsen av de to nye

kommunale foretakene Stavanger Bolig KF og Stavanger Utvikling KF.

Arbeidsgiverstrategien er under revidering og har vært på høring hos fagforeningene. Arbeidet vil bli

sluttført i tilknytning til gjennomføring av ny hovedmodell. Ny tjenestemodell HR er etablert for å nå

målet om å styrke daglig og strategisk lederskap. Modellen som ble iverksatt i januar 2016, støtter opp

om arbeidsgiverstrategien ved å tydeliggjøre roller og ansvar.

Rådmannen har i tredje tertial satt i gang arbeidet med ny hovedmodell. I den første fasen omhandler

dette arbeidet organisering av overordnet ledelse. Styringsgruppe for arbeidet i denne fasen har i tillegg

til rådmannen i Stavanger kommune vært rådmennene i Finnøy og Rennesøy, samt tillitsvalgte fra

Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Arbeidet med ny hovedmodell vil fortsette i 2017.

Årsrapport 2016
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Arbeidet med å etablere «Nye Stavanger» er startet opp. Det er etablert administrativ en

koordineringsfunksjon og en administrativ styringsgruppe.
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« 4 ORGANISASJONEN OG DE MENNESKELIGE RESSURSENE

4.4 Likestilling og kjønn

Stavanger kommune arbeider for en heltidskultur, og har som mål at 80 prosent av de ansatte skal ha 80

prosent stilling eller mer. I 2016 har 71 prosent av alle ansatte en stillingsstørrelse på 80 prosent eller

mer. Dette er på samme nivå som i 2014 og 2015. Kjønnsfordelingen innen de ulike yrkesgruppene er

stabil. Prosjektet Menn i helse er startet opp for å rekruttere flere menn som fagarbeidere innen helse.

Kvinners lønn utgjør 95 prosent av menns lønn, som i 2015. I 2016 ble det ikke gjennomført lokale

forhandlinger for de store gruppene i Stavanger kommune. For gruppene som får sin lønn fastsatt lokalt

ble forhandlingene gjennomført innenfor avtalt ramme på 2,4 % og likelønn var et av hensynene.

Mer detaljer om kjønnsfordeling og lønn finnes i kap 9.2.4 (http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/9-planer-

brukerundersokelser-og-statistikk/9-3-statistikk/9-2-4-personal-og-organisasjon/).
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4.5 Sykefravær

Stavanger kommune hadde i 2016 et samlet sykefravær på 7,6 prosent. Dette er en minimal nedgang fra

7,8 prosent i 2015, og nedgangen har vært i langtidsfraværet².  Sykefraværet er fremdeles høyt. Figur

4.4 viser utviklingen i det samlede sykefraværet for Stavanger kommune.

Figur 4.4 Sykefravær Stavanger kommune 2011-2016. Tall i prosent.

Oppvekst og levekår har redusert sykefraværet til 7,8 prosent fra 2015. Nedgangen på 0,3

prosentpoeng er i hovedsak for langtidsfraværet. Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike

virksomhetsområdene innenfor Oppvekst og levekår. Nedenfor beskrives utviklingen i noen av de

største virksomhetsområdene.

Barnehage

De kommunale barnehagene har hatt en markant nedgang i sitt sykefravær, og har i 2016 et samlet

sykefravær på 9,4 prosent. Dette er en nedgang på 0,8 prosentpoeng sammenliknet med 2015, og

nedgangen er i all hovedsak i langtidsfraværet. I 2015 var det 16 barnehager som hadde et sykefravær

innenfor måltallet på 7,5 prosent, samtidig som det var 26 barnehager som hadde et sykefravær over ti

prosent. I 2016 var det 28 barnehager som hadde et sykefravær innenfor måltallet, mens det var 21

barnehager som hadde et sykefravær over ti prosent. Dette er en positiv utvikling innenfor et
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2) Langtidsfravær er fravær fra 17. dag.
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virksomhetsområde som har hatt et høyt og økende sykefravær de siste ti årene. Det er likevel viktig å

merke seg at det er store ulikheter i barnehagenes sykefravær. Det har blitt arbeidet systematisk med

konkrete tiltak og ekstra støtte i 12 barnehager som har hatt vedvarende høyt sykefravær. Det er

vanskelig å peke på en entydig årsak til at sykefraværet har gått ned. I perioden har det blitt arbeidet

med å heve kompetansen å skape en felles identitet gjennom Stavangerbarnehagen. Dette kan ha hatt

betydning.

Skole

Grunnskolene hadde i 2016 et sykefravær på måltallet som er 6,0 prosent. Dette er en nedgang fra 6,4

prosent i 2015 og det har vært en reduksjon både i korttids- og langtidsfraværet. I 2016 hadde 20 skoler

et sykefravær innenfor måltallet. Dette er en økning fra 17 skoler i 2015. Grunnskolen har over lang tid

hatt et stabilt sykefravær rundt måltallet, men det er ulikheter innenfor de ulike trinnene og tjenestene.

Barnetrinnet, inkludert SFO, har høyere fravær enn ungdomstrinnet. Det har i 2016 blitt arbeidet

målrettet med tre SFOer som har hatt et høyt sykefravær, i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Hos

to av disse tre SFOene er korttidsfraværet noe redusert.

Syke- og aldershjem

Syke- og aldershjemmene har hatt en stor nedgang i sykefravær på 1,3 prosentpoeng sammenliknet med

2015. Dette er fortsettelse av en jevn nedgang de siste årene. Det har hovedsakelig vært en reduksjon i

langtidsfraværet, og i 2016 hadde syke- og aldershjemmene et samlet sykefravær på 8,2 prosent. I 2015

var det to virksomheter som hadde et sykefravær innenfor måltallet på 7,5 prosent, mens tilsvarende tall

for 2016 var fem virksomheter.

Hjemmebaserte tjenester og bofellesskap

De hjemmebaserte tjenestene har hatt en liten økning i sykefraværet fra 9,6 prosent i 2015 til 9,7

prosent i 2016. Det har vært en liten økning både i korttids-og langtidsfraværet. Sykefraværet er relativt

likt fordelt mellom de hjemmebaserte tjenestene og bofellesskapene, sykefraværet er 0,1 prosentpoeng

høyere hos de hjemmebaserte tjenestene. Alle virksomheter har sykefravær over måltallet, tre

virksomheter har sykefravær over ti prosent, tilsvarende som i 2015. De hjemmebaserte tjenestene har

hatt et stabilt høyt fravær de siste årene.

Andre tjenesteområder

De andre tjenesteområdene har økt sitt sykefravær. Økningen går fra 0,1 prosentpoeng hos Personal og

organisasjon til 2,0 prosentpoeng hos Bymiljø og utbygging. Kultur og byutvikling har hatt et økt

sykefravær i 2016, men ligger fremdeles under måltallet på 4,5 prosent. Personal og organisasjon,

Økonomi og Bymiljø og utbygging har alle et sykefravær høyt over måltallet.

Lærlingene har hatt et høyt sykefravær over tid, og sykefraværet i 2016 var på 8,3 prosent. Det er 0,5

prosentpoeng høyere enn i 2015. Det har vært en økning i korttidsfraværet samtidig som det har vært

en liten nedgang i langtidsfraværet. Lærlingenes sykefravær skiller seg ut ved at den største andelen av

sykefraværet ligger i korttidsfraværet. Dette til forskjell fra resten av kommunen, hvor hoveddelen av

sykefraværet ligger i langtidsfraværet. Opplæringskontoret har tett samarbeid med lærebedriften og

bruk av egenmelding blir spesielt fulgt opp.

Tabell 4.3 viser sykefraværet for 2015 og 2016 for tjenesteområdene og utvalgte virksomhetsområder.
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Stavanger kommune jobber kontinuerlig med å forebygge og redusere sykefravær.

Inkluderende arbeidsliv er et kontinuerlig oppfølgingsområde for ledere, verneombud/tillitsvalgte og

HMS-grupper. Dette innebærer systematisk HMS-arbeid, arbeid med arbeidsmiljø, forebygging og

reduksjon av sykefravær og å hindre utstøting fra arbeidslivet. Det har blitt arbeidet videre med ulike

tiltak i kommunens overordnede IA-handlingsplan 2014-2018, som implementering av

tilretteleggingspolicy.

Fra april 2016 har ledere rapportert månedlig på hvordan de har fulgt opp sykefraværet i egen

virksomhet. Rapporteringen har bidratt til å gi oversikt over hvordan sykefraværstiltak brukes, og om

det er virksomheter som har behov for ytterligere bistand.

Figur 4.5 viser at sykefraværet for kvinner er redusert med 0,3 prosentpoeng fra 2015 til 2016, mens

det for menn har økt med 0,5 prosentpoeng. Kvinners totale sykefravær i 2016 er på 8,2 prosent, mens

det for menn er 5,1 prosent. Korttidsfraværet har vært stabilt for både kvinner og menn fra 2015 til

2016.

 
Mål per

år
2015 2016 Endring

Stavanger kommune 6 7.8 7.6 -0.2

Personal og organisasjon 4.5 6.1 6.2 0.1

Økonomi 4.5 6.2 6.6 0.4

Bymiljø og utbygging 4.5 4.2 6.2 2.0

Kultur og byutvikling 4.5 2.1 3.6 1.5

Oppvekst og Levekår 6 8.1 7.8 -0.3

Utvalgte virksomhetsområder Oppvekst og Levekår        

Kommunale barnehager 7.5 10.2 9.4 -0.8

Grunnskoler 6 6.4 6 -0.4

Barn og unge   7.6 7.5 -0.1

Bofellesskap     9.7  

Hjemmebaserte tjenester* 7.5 9.6 9.8 0.2

Levekår bydekkende   7.4 7.8 0.4

Alders- og sykehjem 7.5 9.5 8.2 -1.3

*        

* I 2015 inkluderer tallene for hjemmebaserte tjenester også bofellesskapene. Det
gjør de ikke i 2016.

       

Tabell 4.3 Sykefravær per tjenesteområde og utvalgte virksomhetsområde. Tall i prosent 
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Figur 4.5 Sykefravær fordelt på kjønn

Tapte dagsverk grunnet sykt barn inngår ikke i sykefraværsstatistikken.  Kvinnelige ansatte har i snitt et

fravær på 0,4 prosent av mulige dagsverk på grunn av barns sykdom, menn har 0,3 prosent. Dette er på

samme nivå som i 2014 og 2015.

Sykefravær 2015 Sykefravær 2016 Korttidsfravær 2015
Korttidsfravær 2016
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4.6 Seniorordningen og avgangsalder

Seniorordningen

Stavanger kommune har siden 2004 tilbudt sine ansatte mellom 62 og 66 år senioravtale. Senioravtalen

skal motivere ansatte til å fortsette i arbeidslivet etter 62 år og ikke ta ut tidligpensjon/avtalefestet pensjon

(AFP) og tilrettelegge for at seniorene kan stå lengst mulig i arbeid i tråd med avtalen om inkluderende

arbeidsliv (IA-avtalen). Senioravtalen blir jevnlig revidert og endret, noe som kan påvirke antall inngåtte

senioravtaler.

Ansatte kan avtale med sin nærmeste leder om å få benytte seg av kommunens senioravtale om utsatt

pensjon og tilrettelegging. Avtalen gjelder for ett år om gangen fra fylte 62 år.

Tilretteleggingstilskuddet er på kr. 25 000,- pr. år for ansatte i 100 % stilling og blir redusert tilsvarende

stillingsstørrelse.Tilskuddet kan benyttes på to ulike måter:

Fridager eller

Tilrettelegging på arbeidsplassen og kompetansehevende tiltak

Per 31. desember 2016 var det 366 ansatte i Stavanger kommune i aldersgruppen 62-66 år, fordelt på

286 kvinner og 80 menn. Dette utgjør ved årsskiftet 3,9 prosent av de ansatte i kommunen, og er en

nedgang fra 2015. Da utgjorde seniorene 4,8 prosent av alle ansatte.

For å motivere og tilrettelegge for at ansatte kan stå lengst mulig i arbeid, har Stavanger kommune en

særskilt ordning for fast ansatte i minimum 50 prosent stilling i alderen 62-66 år. Senioravtalen kan ikke

kombineres med delvis uttak av avtalefestet pensjon (AFP). Andelen seniorer som har inngått

senioravtale var 65 prosent ved utgangen av 2016. Dette er en nedgang fra 72 prosent i 2015.

Senioravtalen ble revidert med virkning fra 1. januar 2016 og en av endringene var at senioravtalen ikke

lenger gjelder for undervisningspersonell i skolene, da de har sin egen statlige senioravtale. Lærerne har

hatt en høyere pensjonsalder enn andre i tjenesteutøvende yrker, og har slik trukket opp antallet som

har inngått senioravtale i Stavanger kommune. Dette kan forklare noe av nedgangen i andelen inngåtte

senioravtaler i 2016.

Tall fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) viser at gjennomsnittlig

alder for ansatte som i 2016 valgte å gå ned i stilling eller slutte for å bli AFP- eller alderspensjonist var

henholdsvis 64,6 år og 65,4 år. Dette er en nedgang fra henholdsvis 65,1 år og 66,3 år i 2015. Det blir

viktig å følge utviklingen framover.

Totalt 305 personer mottok AFP fra KLP og SPK i 2016, dette er en økning i antall mottakere på 17,7

prosent fra 2015. Tabell 4.4 viser hvor mange ansatte som benyttet seg av sin pensjonsordning i 2015 og

2016, og gjennomsnittsalderen for de som helt eller delvis startet uttak av sin pensjonsytelse i 2016.

Årsrapport 2016

Pensjonsordning
Antall

2015
Antall

2016
Gjennomsnittsalder

KLP 2016
Gjennomsnittssnittsalder

SPK 2016
 

AFP 71 91 63,4 år 63,4 år  
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Pensjonsordning
Antall

2015
Antall

2016
Gjennomsnittsalder

KLP 2016
Gjennomsnittssnittsalder

SPK 2016
 

Alderspensjon 85-årsregelen 11 10 62,2 år kun KLP  

Alderspensjon 90 137 67,5 år 67,1 år  

*          

*85-årsregelen gjelder for ansatte i grupper
der særaldersgrensen er 65 år eller lavere. Da
kan man fratre med pensjon fra
tjenestepensjonsordningen inntil tre år før
denne aldersgrensen hvis summen av din alder
og samlet medlemstid i KLP eller andre
offentlige tjenestepensjonsordninger er minst
85 år.

         

Tabell 4.4 Gjennomsnittlig startalder ved uttak av hel eller delvis pensjonsytelse 2016 
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4.7 Rekruttering og medarbeiderutvikling

I 2016 hadde Stavanger kommune 25 059 søknader til 738 utlyste stillinger. Det er et stabilt høyt antall

søkere, men en utflating etter en markant økning de siste årene. Stavanger kommunes jobb- og

karrieresider (http://www.stavanger.kommune.no/jobb) hadde 111 535 besøkende i 2016, en økning på 12 prosentpoeng

fra 2015.

Stavanger kommune skal delta i det nasjonale prosjektet Menn i helse.  Prosjektet tar sikte på å utdanne

menn i alderen 25-55 år, som mottar ytelser fra NAV, til jobb i helse og omsorgssektoren. Deltakerne

veksler mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen. Det er et samarbeidsprosjekt med

nabokommunene hvor Stavanger har rollen som vertskommune. Flere sykehjem deltar også i prosjektet.

Stavanger kommune har ambisjon om å ha 180 lærlinger. I tillegg til hovedinntaket om våren, har

opplæringskontoret også dette året hatt rullerende inntak av lærlinger. Dette betyr at antall lærlinger i

løpet av et år ikke vil være konstant. Høsten 2016 var antallet lærlinger på det meste oppe i 172. Ved

utgangen av 2016 hadde 163 personer lærekontrakt med kommunen i følgende fag (inkludert lærlinger i

foretakene): Barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, institusjonskokkfaget, IKT, kontor-

og administrasjonsfaget, gartnerfaget og industrimontørfaget.

Opplæringskontoret tilbyr også eksamensforberedende kurs til assistenter i Stavangerbarnehagen, SFO

og i private barnehager, slik at de kan ta fagbrev for å bli barne- og ungdomsarbeidere. I desember 2016

startet 50 ansatte på denne opplæringen, og eksamen er satt til juni 2017.

I 2016 mottok ni ansatte stipend for etter- og videreutdanning, mens 42 ansatte mottok stipend til

utdanninger det er vanskelig å rekruttere til. Av disse 42 kom syv ansatte inn i ordningen høsten 2016,

mens 15 ansatte ble ferdige med sin bachelorgrad våren 2016. Av de som ble ferdige våren 2016 ble fem

vernepleiere, fire sykepleiere, tre barnehagelærere og tre pedagogiske ledere etter påbyggingsstudier

for barnevernspedagoger. Det ble tildelt stipend for totalt kr 1,1 mill. i 2016.

I løpet av 2016 ble tre utenlandske sykepleiere kvalifisert til norsk offentlig godkjenning som sykepleier

gjennom tilrettelegging fra kommunen.

Årsrapport 2016
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« 4 ORGANISASJONEN OG DE MENNESKELIGE RESSURSENE

4.8 Lederutvikling

Kompetente ledere har stor betydning for organisasjonens gjennomføringsevne. I fjor startet det opp et

arbeid med å etablere et system for lederopplæring og lederutvikling. Systemet skal legge til rette for at

ledere på ulike nivå, og i ulike deler av organisasjonen, får tilpasset opplæring, oppfølging og utvikling. 

Siste del av lederutviklingsprogrammet Ledelseskraft i omstilling ble i 2016 gjennomført for ca. 40

ledere i sykehjem. Programmet skal styrke ledernes forutsetninger for å utnytte muligheter og

iverksette krevende omstillinger i sykehjemsektoren. Sykehjemsektoren har de siste årene gjennomført

tilpasninger til nye budsjettrammer, reduksjoner og effektivisering av tjenestetilbudet. September 2016

var det oppstart for en ny runde med barnehagelederutdanning i samarbeid med Universitetet i Agder.

Utdanningen gir 30 studiepoeng og går over tre semester. Utdanningen tilbys pedagogiske ledere i

barnehage som blir sett som mulige fremtidige virksomhetsledere. 16 ansatte er tildelt plass.

Årsrapport 2016
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4.9 Ressurs- og bemanningsplanlegging

Høsten 2016 ble digital vaktbok innført i alle virksomheter og avdelinger med turnus som arbeidsform.

Digital vaktbok effektiviserer arbeidet med vaktplan, og blir tilgjengelig for alle på avdelingen via

nettbrett eller PC. Alle tilgjengelige ekstravakter ligger synlig, i tillegg til at eventuell overtid blir synlig.

Løsningen gir økt effektivitet og bedre ressursplanlegging, åpner for at ansatte kan se sin

arbeidsplan/turnus digitalt uavhengig av om de er på arbeidsplassen og at de kan søke på ledige vakter

og få disse bekreftet digitalt.

Årsrapport 2016

95

http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/4-organisasjonen-og-de-menneskelige-ressursene/
http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/
http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/


« 4 ORGANISASJONEN OG DE MENNESKELIGE RESSURSENE

4.10 Digitalisering og kompetanse

Stavanger kommune ble en del av KS- lærings digitale læringsarena i 2015 og har tatt i bruk ny

funksjonalitet i 2016. I tillegg til å være et kursadministrasjonssystem, gir det mange muligheter for bl.a.

utvikling av e-læringskurs. Sk-læring er integrert med Kompetanse- og medarbeiderutviklingsmodulen i

lønns- og personalsystemet (LØP), og det har blitt utviklet digitale opplæringsplaner som ledere kan

tildele enkeltansatte eller grupper av ansatte. En opplæringsplan kan bl.a. inkludere e-læringskurs og

andre kurs. Gjennomførte kurs blir automatisk overført til opplæringsplanen, og dette gir ledere god

mulighet til å dokumentere og ha oversikt over gjennomført opplæring hos sine ansatte. Det er i 2016

startet et arbeid med å utvikle opplæringsplaner for ansatte i sykehjem, og det er flere ansatt- og

faggrupper som har ytret ønske om at det utvikles digitale opplæringsplaner. Opplæringsplaner er tatt i

bruk ved gjennomføring av legemiddelhåndteringskurs og obligatoriske kurs i Stavangerbarnehagen.

Kompetanse- og medarbeiderutviklingsmodulen i LØP har en økende bruk etter at det ble utviklet

opplæringsplaner. Man ser også at flere bruker modulen til gjennomføring av medarbeidersamtalen.

46 prosent av de ansatte har per januar 2017 registrert sin kompetanse i modulen. Det er tildelt 1600

opplæringsplaner.

Kompetansedelingsdagen

Den årlige kompetansedelingsdagen ble avholdt i november. Tema var innovasjon og nytekning, og

prosjektene Smartby, Leve HELE LIVET og Jåttåmodellen ble presentert.

Forskning i regi av Stavanger kommune

Stavanger kommune har nå to doktorgradsstipendiat som innehas av egne ansatte. Begge

forskningsprosjektene er knyttet til Oppvekst og levekår. Det er inngått samarbeidsavtale med

Universitetet i Stavanger som ansvarlig gradsgivende institusjon for begge Ph.D. stipendiatene.

Det ene prosjektet startet opp i 2015 og er knyttet til Helsehuset. Forskningsprosjektet er kalt

Frisklivssentralen under lupen. Her skal effekten av de igangsatte tiltakene i Frisklivssentralen studeres.

I Norge er det etablert godt over hundre frisklivssentraler, men inntil videre foreligger det ikke noen

effektstudier.

Det andre prosjektet er rettet inn mot skoleområdet og skal forske på implementering av prosjektet

Aktiv skole. Målet med studien er å studere hvordan fysisk aktivitet som læringsmetode kan integreres i

skolehverdagen for å øke elevenes aktivitetsnivå, helse og trivsel.
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5 Oppvekst og levekår

Stigende arbeidsledighet, flyktningsituasjonen, synkende barnetall og nær nullvekst i

befolkningen har satt preg på aktiviteten i Oppvekst og levekår i 2016. Utgiftene til økonomisk

sosialhjelp har økt med hele 17 %. For øvrig er 2016 preget av god kostnadskontroll og

budsjettstyring på alle nivåer.

5.1 Innledning

5.2 Barnehage

5.3 Skole

5.4 Barn og unge

5.5 Levekår

5.6 Stavanger legevakt
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« 5 OPPVEKST OG LEVEKÅR

5.1 Innledning

Stigende arbeidsledighet, flyktningsituasjonen, synkende barnetall og nær nullvekst i befolkningen har

satt preg på aktiviteten i Oppvekst og levekår i 2016. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har økt med

hele 17 %. For øvrig er 2016 preget av god kostnadskontroll og budsjettstyring på alle nivåer.

Oppvekst og levekår har videreført satsinger på tidlig innsats og kvalitetsutvikling parallelt med

dimensjonering av tjenestene i samsvar med økonomiske rammer og utviklingen i tjenestebehov. Leve

HELE LIVET er etablert som paraply for de mange omstillingstiltakene og framtidig satsing på innovasjon

innen Levekår.

Barnehage

På grunn av nedgang i antall innbyggere 0-5 år og at retten til plass er utvidet til barn født i september og

oktober har dimensjonering, omstilling og tilpasning av aktivitetsnivå vært prioritert i arbeidet med

barnehageområdet i 2016.

For å videreutvikle den faglige kvaliteten er det satset på kompetansetiltak overfor alle grupper ansatte,

og en spesiell satsing på tiltak for å øke andelen barnehagelærere og fagarbeidere. Det er utarbeidet

pedagogisk strategi for IKT i barnehagen.

Tilpasninger og endringer av en rekke tiltak innenfor styrket barnehagetilbud er videreført i 2016.

Skole

I 2016 startet arbeidet med å implementere nye kvalitetsplaner for skole og SFO. Det er også vedtatt en

ny pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-2020. Satsingen på videreutdanning er videreført,

og flere lærere innfrir nå de nye kompetansekravene.

Tidlig innsats har vært høyt prioritert også i 2016. Lærertettheten på 1.-4. årstrinn er styrket. Stavanger

har en høy andel barn som får spesialundervisning tidlig i skoleløpet sammenlignet med andre storbyer.

Kommunen har deltatt aktivt i en rekke nasjonale skoleutviklings- og forskningsprosjekter som på ulike

måter prøver ut og undersøker effekten av ulike pedagogiske tiltak og former for ressursinnsats.

Det har vært høy aktivitet knyttet til økt mottak av flyktninger i 2016. Kapasiteten ble utvidet både i

innføringstilbudet for barn i grunnskolealder, i grunnskolen for voksne og i introduksjonsprogrammet for

flyktninger.

Barn og unge

Arbeidet med å utvikle helhetlige, samordnede og helsefremmende tjenester for barn, unge og familier

har vært en overordnet målsetting i 2016. Stavanger kommune deltar i Sjumilssteget, et program for å få

kommuner til å ta i bruk barnekonvensjonen i både planlegging og kvalitetssikring av tjenester til barn og

unge.

Årsrapport 2016

98

http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/5-oppvekst-og-levekar/
http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/
http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/


Tidlig innsats er en nøkkelfaktor i arbeidet og forutsetter samarbeid både internt og på tvers av

tjenestetilbud. Ungdata og levekårsundersøkelsen legges til grunn i planleggingen av arbeidet.

Prosjektet Nye muligheter i Kvernevik har som mål å styrke barn og unges muligheter i et område med

levekårsutfordringer. I 2016 ble et prosjekt for å etablere ny frivillighetssentral i Kvernevik satt i gang.

Ved å utvikle beskyttende og kompenserende tiltak for risikoutsatte barn, skal prosjektet Eg vil lære!

bidra til at elevene utvikler ferdigheter i tråd med sine evner og fullfører videregående opplæring.

Erfaringene etter to år er oppløftende; barna følger forventet progresjon i læringsutviklingen, og ser ut

til å ha profitert på den tverrfaglige oppfølgingen.

For å hindre frafall i videregående skole, inngikk Stavanger i 2016 et samarbeid med Rogaland

fylkeskommune. Basert på modellen fra prosjektet Glidelåsen skal utsatte elever få tett oppfølging i

overgangen fra ungdomsskolen og inn i videregående opplæring.

Levekår

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp steg i 2016. Både brutto utbetaling og tallet på mottakere gikk opp

sammenlignet med 2015. Utbetalingene til mottakere med forsørgeransvar økte mest, med 38 prosent.

Oppgangen i sosialhjelpsutgiftene var forventet basert på ledighetsutviklingen i regionen. Som ett tiltak

for å begrense sosialhjelpsutbetalingene ble det innført aktivitetsplikt for nye sosialhjelpsmottakere

under 30 år.

Flere anmodninger fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) medførte en aktivitetsøkning i

arbeidet med å bosette flyktninger. Bosettingstallet for 2016 på nær 360 personer er nesten en

tredobling sammenlignet med årene før.

I 2016 supplerte hverdagsmestring hverdagsrehabilitering som en av hovedstrategiene i satsingen Leve

HELE LIVET. Gjennom bruk av opplærings- og treningstiltak styrkes evnen til egenmestring hos både nye

og eksisterende brukere av hjemmetjenester. Omtrent halvparten av brukerne som hadde fått

opplæringstiltak i 2016, klarte seg uten hjelp fra hjemmesykepleien etter endt opplæring. I tillegg viste

en evaluering at hverdagsrehabilitering har effekt på brukernes funksjonsnivå i alle aldersgrupper, samt

at innsatsen resulterte i en nedgang i utgifter.

Samfunnsmedisinsk stab

Stavanger kommune arbeider kontinuerlig med å sikre et tilstrekkelig antall fastleger og god kvalitet på

tjenestene. Som et ledd i kvalitetsarbeidet har fastleger blitt tilbudt kurspakker i kvalitetsarbeid, videre

er det gjennomført introduksjonskurs for nye fastleger, fastlegevikarer og turnusleger.

Randaberg og Sola kommune trakk seg i løpet av 2016 ut av vertskommunesamarbeidet for det

kommunale Øyeblikkelig hjelp-tilbudet ved Stokka sykehjem. Stavanger kommune har økt antall plasser

tilsvarende de plassene som tidligere tilhørte Sola og Randaberg og Stavanger øyeblikkelig hjelp har nå

ni plasser. Stavanger legevakt har også to øyeblikkelig hjelp-plasser som tar imot pasienter med akutt

behov for observasjon.

Sykehjemslegevakten er i stabil drift ettermiddager og helger. Ordningen har ført til færre innleggelser i

sykehus for sykehjemspasienter og avlaster i tillegg Stavanger legevakt for henvendelser og utrykninger

til pasienter ved byens sykehjem.

Kommunefarmasøyten har i 2016 oppdatert retningslinjene for legemiddelhåndtering i Stavanger

kommune, gjennomført legemiddelrevisjoner i sykehjem, bofellesskap og hos hjemmesykepleien og

utviklet nettkurs i tilberedning av legemidler for sykepleiere og vernepleiere.
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« 5 OPPVEKST OG LEVEKÅR

5.2 Barnehage

5.2.1 Barnehage

Dimensjonering

Kommunen skal sørge for tilstrekkelig antall barnehageplasser til alle barn med lovfestet rett til

barnehageplass. Retten til plass ble i 2016 utvidet til også å gjelde barn født i september og oktober.

Alle barn med rett til plass fikk tilbud om en barnehageplass i 2016. På grunn av god kapasitet var det

løpende opptak gjennom året slik at også mange barn uten barnehagerett fikk plass.

Etterspørselen etter barnehageplasser påvirkes av netto utflytting fra kommunen og lavere fødselstall.

Samlet sett har Stavanger overkapasitet av barnehageplasser, men i enkelte bydeler er det underdekning

på barnehageplasser. For å oppnå en jevnere bydelsdekning er kapasiteten økt der det har vært mulig i

områder med underdekning på barnehageplasser, dette gjelder i hovedsak i sentrumsnære bydeler.

Emmaus barnehage har utvidet kapasiteten og Stokkatunet barnehage,, avdeling Hertervigtunet er

rehabilitert og gjenåpnet. Ny privat barnehage på Tasta startet opp i 2016. Til sammen utgjør dette ca.

220 barnehageplasser. Parallelt ble antall plasser redusert i Hinna, Madla og Hillevåg på grunn av

overkapasitet.

Det er fremdeles et misforhold mellom tilgjengelig kapasitet og faktisk behov for barnehageplasser.

Spesielt i Storhaug og Våland bydel er det underkapasitet, mens det er størst overkapasitet i deler av

Hinna og Madla bydeler. Arbeidet med jevnere bydelsdekning videreføres.

Opprettholde og videreutvikle kvalitet

De ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten på det pedagogiske innholdet i barnehagen. I 2016

prioriterte rådmannen å opprettholde og videreutvikle de ansattes faglige kompetanse for å øke

kvaliteten i barnehagene.

Økningen i kompetansemidlene på kr 1,0 mill. i 2016 ble prioritert benyttet til grunnkurs og

fordypningskurs innen Stavangerbarnehagens kvalitetsplattform, pedagogisk utviklingsarbeid og lokal

barnehagelederskole.

2000 barnehageansatte har deltatt på grunnkurs i interkulturell kompetanse. Fordypningskurs innen

krysskulturelle barn, religion i barnehagen og interetnisk lek ble også tilbudt alle ansatte.

Det ble tildelt prosjektmidler til å gjennomføre pedagogisk utviklingsarbeid i 29 barnehager basert på

kriterier i satsingsområdene i Stavangerbarnehagen.

Det er utarbeidet en pedagogisk IKT-strategi som gir retning og veiledning for bruk av digitalt utstyr i

Stavangerbarnehagen. Arbeidet med ny IKT-strategi er fulgt opp gjennom kurs, kompetanseheving og

implementering i den enkelte barnehage. Implementeringsarbeidet fortsetter i 2017.
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Arbeidet med å øke antall ansatte med formell kompetanse som fagarbeidere er videreført i 2016.

Fagarbeidereksamen ble avlagt av 33 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 63 årsverk i 2015 til 38 årsverk i 2016. Dispensasjoner er gitt

for ansatte i vikariater og for ansatte i vakante stillinger.

Lederutvikling har vært høyt prioritert. Seks virksomhetsledere i kommunale barnehager har fullført

nasjonal lederutdanning for styrere i 2016 og tre har påbegynt utdanningen fra høsten 2016. 15

barnehagelærere har påbegynt lokal barnehagelederskole høsten 2016.

Barnehagene gjennomførte brukerundersøkelse (http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/9-planer-brukerundersokelser-og-

statistikk/9-1-brukerundersokelser/)  i november 2016 i regi av Utdanningsdirektoratet. Resultatene fra

undersøkelsen indikerer at de foresatte er fornøyde med tilbudet barnehagene gir.

Styrket barnehagetilbud

I løpet av 2016 er satsingen på et likeverdig og inkluderende barnehagetilbud og å sikre mest mulig

effektiv og formålstjenlig drift videreført.

Endringer i barnehageloven

Stortinget har vedtatt en rekke endringer i barnehageloven per 1. august 2016 som omhandler lovgivning

for førskolebarn med særskilte behov og som har betydning for kommunens tilbud. Endringene omfatter

blant annet:

PP-tjenestens rolle i arbeidet med kompetanse og organisasjonsutvikling i barnehagen (§19c)

Kommunens plikt til å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne (§19g)

Barn og foreldres klageadgang til fylkesmannen på kommunens avgjørelse om tilrettelegging (§9b)

Fjerning av fritak i foreldrebetaling for vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring

Sikker arbeidsflyt og Public Oppvekst 

Et tverrfaglig samarbeid mellom Oppvekst, IT og Sentralarkivet for å forenkle og sikre den elektroniske

arbeidsflyten ble startet opp. Arbeidet er også en del av papirløs saksbehandling og Smartby-satsingen.

Dette samarbeidet videreføres i 2017.

Samarbeid om felles tilnærming

Fagstab barnehage, PPT og Ressurssenter for styrket barnehagetilbud har etablert faste møter, der

felles utfordringer kan drøftes på et overordnet nivå for å sørge for en helhetlig og felles forankret

tilnærming både på systemnivå og i enkeltsaker.

Flerspråklige barn

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass viser en jevn

økning de siste årene. Av alle barn med barnehageplass per 2015 var 18 % flerspråklige (KOSTRA), noe

som viser en jevn økning fra 2011 hvor andelen var 12,9 %. Likevel er fortsatt andelen flerspråklige barn

i barnehage lavere enn andre kommuner i ASSS-nettverket. Det er arbeidet målrettet for å gi denne

gruppen barn et likeverdig barnehagetilbud uavhengig av den enkelte barnehages kompetanse. I 2016
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har interkulturell kompetanse vært et prioritert kompetanseutviklingstiltak. Flerkulturelt

veiledingskorps har gitt tilbud om veiledning til barnehagene.

Økonomi
Regnskapsresultat viser et merforbruk kr 8,3 mill. i 2016 av en ramme på kr 1,1 mrd. Dette tilsvarer en

forbruksprosent på 100,8.

Overkapasitet av barnehageplasser i kommunale og private barnehager resulterte i høyere aktivitet av

barn uten rett til barnehageplass enn forventet.  Overkapasitet på barnehageplasser i kommunen var

også en årsak til reduserte netto kostnader for barn som benytter barnehageplass i andre kommuner

enn der de er folkeregistrerte.

Kommunale barnehagevirksomheter hadde et merforbruk på kr 2,5 mill. i 2016, noe som utgjør et

forbruk på 100,3 % av rammene. 32 kommunale barnehager (56 %) hadde merforbruk i 2016, av disse

var det 10 barnehager med et forbruk utover 103 %. 25 kommunale barnehager (44 %) hadde

mindreforbruk, 10 barnehager hadde et forbruk lavere enn 97 % av tildelt ramme.

Flere barnehager har merforbruk i 2016 enn man har sett de siste årene. En årsak som utpeker seg er

nedgangen i aktivitet. Reduksjon i antall barn i barnehagealder i kommunen gjør at flere barnehager

hadde utfordringer med overtallighet i ansattgruppen.

I 2016 ble det krevd inn kr 117 mill. i foreldrebetaling i kommunale barnehager, noe som er i tråd med

budsjett.

5.2.2 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

Omfang av tjenester

Ressurssenteret har videreført arbeidet med organisatoriske tilpasninger, effektivisering av driften og

satsingen på et robust fagmiljø med mål om å opprettholde og videreutvikle senterets primærtjenester.

For å utløse rett til spesialpedagogisk hjelp må en sakkyndig vurdering fra PPT foreligge. Dersom PPT

mener et barn har behov for spesialpedagogisk hjelp, fattes et enkeltvedtak. I Stavanger hadde 7,2% av

barnehagebarna et slikt vedtak barnehageåret 2015/2016. (Landsgjennomsnittet er 2,8%). Det har over

år vært en bevisst satsning på prosjektet Rett hjelp tidlig hvor barnehagene har økt kompetansen til å

oppdage barn som trenger noe ekstra, iverksetting av tiltak og ev videre henvisning til støttetjenestene,

blant annet PP-tjenesten. Sammen med at vedtak om spesialpedagogisk hjelp defineres og registreres

noe forskjellig i kommunene, kan denne tidlige innsatsen være med å forklare forskjellene.

I løpet av ett budsjettår avsluttes mange saker fordi barn slutter i barnehagen og begynner på skolen.

Det betyr at ressurssenteret har høyest produksjon i juni og lavest i august. Antall saker var på samme

nivå som 2015, mens gjennomsnittlig omfang av timer pr uke var redusert med ca. 700 timer pr uke.

Rekruttering og kompetanse

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp fattes fortløpende gjennom barnehageåret. Dermed blir det

uforutsigbart hvilke barn som får vedtak, når vedtakene kommer, hvilket omfang vedtakene har og hvilke

krav til kompetanse som følger av vedtakene. I begynnelsen av hvert barnehageår må ressurssenteret ta
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høyde for at man ha tilstrekkelig og god pedagogisk kompetanse i tråd med krav i sakkyndige

vurderinger. Dette er krevende på grunn av begrenset økonomisk handlingsrom.

Ressurssenteret har i 2016 jobbet kontinuerlig med å redusere og avslutte saker når mål er oppnådd for

å frigjøre ansatte som kan brukes i nye vedtak. I løpet av høsten 2016 reduserte og avsluttet

ressurssenteret saker tilsvarende omlag 10 årsverk.

Ressurssenteret har kontinuerlig hatt internopplæring for å sikre at de ansatte har kompetanse i tråd

med sakkyndig vurdering i de sakene de jobber med. Opplæringen skjer gjennom kurs på

ettermiddagstid og veiledning/modellveiledning individuelt og i grupper.

Økonomi
Høyere aktivitetsnivå på lovpålagte tjenester enn forventet er årsaken til Ressurssenter for styrket

barnehagetilbud sitt merforbruk på kr 2,4 mill. i 2016. Av en ramme på kr 74 mill. utgjorde dette en

forbruksprosent på 103,3 %.
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« 5 OPPVEKST OG LEVEKÅR

5.3 Skole

5.3.1 Skole og SFO

Kvalitetsplaner

Arbeidet med å implementere Kvalitetsplan 2016 – 2020 for skole og SFO har pågått i 2016. Planenes

utviklingsområder har vært tema på alle skoleledersamlingene som er gjennomført. Skolene har

utarbeidet egne tiltaksplaner med utgangspunkt i de kommunalt vedtatte utviklingsområdene

medborgerkompetanse og sosialt medansvar, lese- og skrivekompetanse og matematisk kompetanse.

Ungdomstrinnssatsing

Den nasjonale satsingen på å utvikle ungdomstrinnet er videreført. Gjennom denne satsingen får

ungdomsskolene støtte til å øke sin kompetanse i arbeidet med å gjøre undervisningen mer praktisk,

variert og relevant. Hinna, Kristianslyst og Revheim skole startet i fjerde pulje i Ungdomstrinn i utvikling

i 2016 (https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/innsiktsartikler/ungdomstrinn-i-utvikling/id737594/).

Pedagogisk bruk av IKT

I desember 2016 vedtok kommunalstyret for oppvekst en revidert strategiplan for pedagogisk bruk av

IKT i stavangerskolen 2017-2020. Planen skal understøtte kvalitetsplanene og bidra til at elevene

utvikler sin digitale kompetanse og får best mulig læringsutbytte i fagene. Det er et mål at alle elever har

likeverdig tilgang til de rette digitale verktøyene. Prosessen med å anskaffe nettbrett til alle elever på

ungdomstrinnet nærmer seg fullført. I 2016 ble læringsplattformen G suite for Education etablert på alle

skoler. Plattformen kan brukes på PC, nettbrett og smarttelefoner og gir elever og lærere tilgang til en

serie av gratis produktivitetsverktøy for samarbeid i og utenfor klasserommet.

Arbeid med skolemiljø

Stavanger kommune har i 2016 fortsatt arbeidet med å skape gode læringsmiljøer. Viktige sider ved

dette arbeidet ble presentert i saken Arbeid med elevenes psykososiale miljø i stavangerskolen,

behandlet i kommunalstyret for oppvekst i juni (sak 60/16). Skoleledere og medlemmer av skolenes

driftsstyrer og skolemiljøutvalg har deltatt på kurs om skolemiljø. Det har også blitt opprettet et

mobbeombud for Stavanger kommune i regi av Kommunalt foreldreutvalg (KFU).

Kompetanseutvikling

Nye kompetansekrav for lærere er innført. Kompetanseutvikling har hatt høy prioritet også i 2016:
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Satsing på elever med stort læringspotensial

En egen satsing på elever med stort læringspotensial er vedtatt i stavangerskolen 2016 – 2019. Lærere

får kompetanseheving gjennom nettverkssamlinger. En digital veileder er utviklet for å gi hjelp og

verktøy som skolene kan bruke i kartlegging og tilpasning for elevene.

Kompetanse for mangfold

Kvaleberg skole, Skeie skole og veilederkorpset for flerspråklig opplæring fullførte til sommeren 2016

sine prosjekter i den nasjonale satsingen Kompetanse for mangfold. Både skolene og veilederne har

gjennom deltakelsen i prosjektet høstet nyttige erfaringer om inkludering og tilrettelegging av

opplæringen for flerspråklige. Erfaringene spres nå videre til de andre skolene i kommunen.

Forsøksordning med gratis deltidsplass i SFO

Stortinget bevilget midler til et prøveprosjekt med gratis deltidsplass i SFO, med oppstart høsten 2016.

Tiltaket skal bidra til styrket sosial integrering og inkludering, samt stimulere elevenes språkutvikling.

Høsten 2016 fikk 77 elever gratis deltidsplass i SFO gjennom denne forsøksordningen.

Den kulturelle skolesekken

Det er fortsatt stor oppslutning om Den kulturelle skolesekken (DKS). Gjennomsnittlig fikk hver elev i

stavangerskolen delta på 2,7 kulturarrangementer i regi av DKS Stavanger skoleåret 2015-2016. Dette

er det samme som året før. Totalt ble det tilbudt 39 produksjoner fordelt på sjangrene dans, film,

kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Tidlig innsats

Stavanger kommune har i 2016 fått statlige midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet på

1.-4. trinn. Midlene finansierer 23,5 ekstra lærerårsverk på småskoletrinnet. Parallelt med den nasjonale

satsingen forskes det på effekten av økt lærerinnsats.

23 elever på 1. og 2. trinn fra 13 skoler har fått særskilt oppfølging gjennom prosjektet Eg vil lære! Her

får risikoutsatte barn systematisk tverrfaglig oppfølging for å forebygge frafall senere i skoleløpet.

Finansiering og organisering av spesialundervisning

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

43 lærere på barnetrinnet har deltatt på nettverkssamlinger der de har fått demonstrert og prøvd ut
god, praktisk og variert matematikkundervisning. De har også fått kompetanse i å veilede kolleger på
egen skole.

To skoleledere har gjennomført den nasjonale skolelederutdanningen.

Tre barnetrinnsskoler deltar i et etterutdanningsopplegg for å bli bedre til å gi elevene gode og
læringsfremmende vurderinger og tilbakemeldinger.

45 nyansatte lærere fikk særskilt oppfølging gjennom kommunens eget program for veiledning av
nyutdannede lærere.

18 skoler deltar i det statlige prosjektet 1+1: smågruppeundervisning på barnetrinnet.  Målet med
prosjektet er å undersøke om undervisning i smågrupper vil gi elevene bedre tilpasset opplæring og
større læringsutbytte. Prosjektet skal gå over fire skoleår.

4 skoler har søkt og fått statlige midler til programmering som valgfag på ungdomstrinnet.
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Forskningsprosjektet Spesialundervisning i storby i regi av KS Storbyforskning ble avsluttet høsten

2016. Prosjektet har studert sammenhengen mellom spesialundervisning og finansiering av

spesialundervisning i de fire storbyene Stavanger, Bergen, Trondheim og Kristiansand. Rapporten viser

at selv om det er variasjoner i andelen elever med spesialundervisning i storbyene, er det relativt liten

forskjell på hvor mye ressurser som brukes til spesialundervisning. I Stavanger får mange barn

spesialundervisning tidlig i skoleløpet sammenliknet med de andre storbyene. Det er fortsatt begrenset

informasjon om effekten av spesialundervisningen som settes inn. Funnene i rapporten tas med som

viktige innspill i det pågående arbeidet med å utforme en ny og mer treffsikker ressursfordelingsmodell

til skolene.

Skolebygg

Første skoledag i 2016 åpnet Stavanger kommune en egen innføringsskole for barn i grunnskolealder på

det nyopprettede asylmottaket på Forus. Fram mot sommeren ble de fleste barnefamiliene flyttet ut fra

mottaket og driften av den midlertidige skolen ble avsluttet i juni 2016. Fra høsten får alle nyankomne

elever tilbud om opplæring på innføringsskolen på Johannes læringssenter.

Rådmannen har arbeidet med å skaffe tomt til ny skole i Storhaug bydel. På bakgrunn av befolknings- og

elevtallsframskrivningen (2016), er arbeidet med prosjektering av ny skole startet. Parallelt er det sikret

fire midlertidige klasserom i Brodds klubbhus på Midjord. Disse tas i bruk av Nylund skole fra og med

skoleåret 2017-18.

Nytt undervisningsbygg for Eiganes skole ble innviet til skolestart høsten 2016. Bygget rommer også

den franske skolen i Stavanger og skal i tillegg fungere som nærmiljøsenter i bydelen.

I løpet av 2016 er Lunde skole bygget om til en ren ungdomsskole og fra inneværende skoleår får

barnetrinnselevene sin opplæring på Skeie skole. Tilsvarende omgjøringsprosess er startet på Gautesete

skole. Tiltakene er oppfølging av vedtak fattet ved behandlingen av plan for skolestruktur 2015-2020.

Økonomi
Regnskapsresultatet for grunnskolene i Stavanger viser et mindre forbruk på kr 12,3 mill. av en samlet

budsjettramme på kr 1 378,5 mill. Dette tilsvarer et forbruk på 99,1 prosent. Den generelle

rammereduksjonen i Handlings- og økonomiplan2016-2019 ble på kr 13,0 mill. fordelt med 90 % på

skole og 10 % på SFO. Skolene har jobbet systematisk med å tilpasse aktiviteten til vedtatte rammer. I

tillegg har barneskolene blitt tilført kr 17,0 mill. fra Utdanningsdirektoratet til tidlig innsats 1.- 4. trinn i

2016. Dette har gjort det økonomiske handlingsrommet for barneskolene større.

Totalt har 28 skoler et forbruk under 100 %, herav 5 skoler under 97 %. 13 skoler har hatt et forbruk

over 100 %, herav 3 skoler over 103 %.

5.3.2 Kulturskolen
Norsk kulturskoleråds rammeplan Mangfold og fordypning skal gi kulturskolene i landet et ytterligere

kvalitetsløft. Stavanger kulturskole har, med utgangspunkt i rammeplanen, arbeidet med å revidere og

videreutvikle egne fagplaner.  Skolen har også opprettet nye fordypningsfag for elever som vil investere

mer tid og egeninnsats i sitt fag på kulturskolen.

Fra høsten 2016 er kulturskolens talentutviklingsprogram innenfor musikk slått sammen med

tilsvarende program ved Universitetet i Stavanger. Sekretariatet for det nye programmet er lagt til
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Stavanger kulturskole. Stavanger kommune har inngått en avtale med universitetet om årlige tilskudd til

driften av programmet.

Kulturskolen har de siste årene hatt et stabilt elevtall på om lag 3 500. Innenfor mange fag er det kort

ventetid for å få elevplass, mens noen få tilbud har noe venteliste. Arbeidet med å etablere nye lokaler

for en bydelskulturskole på Hundvåg er videreført. Bydelskulturskolen skal stå ferdig til skoleåret

2017/18 og vil gi økt elevkapasitet ved kulturskolen.

Kulturskolen er fortsatt en viktig samarbeidspartner for Den kulturelle skolesekken og sto for 16

produksjoner i DKS-programmet skoleåret 2015 – 2016. Kulturskolen leverer produksjoner av høy

kvalitet i alle sjangre.

Økonomi
Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1,4 mill. av en budsjettramme på kr 36,4 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 96,16. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak litt lavere ekstern husleie,

samt at ett årsverk ble holdt vakant gjennom hele året.

5.3.3 Johannes læringssenter
For Johannes læringssenter ble 2016 et år med kraftig vekst i antall elever og deltakere innen alle

opplæringsområder. Fra begynnelsen av året fikk senteret en stor oppgave med å gi grunnskoletilbud til

barn og unge i to nyetablerte asylmottak i kommunen: Forus transittmottak og Stavanger mottakssenter.

Et midlertidig skoletilbud ble etablert i asylmottakets lokaler på Forus, og kapasiteten ved

grunnskoletilbudene for barn og voksne i Haugesundsgata ble utvidet. Voksne asylsøkere i Stavanger

mottakssenter fikk tilbud om 175 timer norskopplæring, og 4- og 5-åringer fikk plass i

innføringsbarnehagen.

Stavanger kommune bosatte 355 flyktninger i 2016. Dette er tre ganger så mange som tidligere år. Nær

alle flyktningene fikk tilbud på Johannes læringssenter; enten innen barnehage, grunnskole for barn,

grunnskole for voksne eller fulltids introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Blant de bosatte

var det en del voksne med funksjonshemminger. Også senterets avdeling for spesialundervisning for

voksne ble derfor engasjert i betydelig grad.

For å møte kapasitetsbehovet ble bemanningen økt, og noen av tilbudene lagt om.  Innen

norskopplæringen for voksne har senteret deltatt i utvikling av to ulike digitale læringsverktøy; ett for

lese- og skriveopplæring og ett for kommunikasjon mellom deltaker og lærer mens deltakeren er i

arbeidspraksis.

Økonomi
Regnskapsresultatet for Johannes læringssenter viser et merforbruk på kr 0,24 mill. av en

budsjettramme på kr 135,3 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,18. Resultatet inkluderer at

kostnad til introstønad isolert sett hadde et merforbruk på knappe kr 1,4 mill. Driften av selve senteret

hadde et mindreforbruk på kr 1,2 mill. og tilsvarer en forbruksprosent på 98,84.

Senteret fikk lavere inntekter fra betalingsdeltakere enn budsjettert, men større overføringer fra staten

i form av særskilte tilskudd til ulike typer opplæring og tilrettelegging som asylsøkere og bosatte
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flyktninger har rett til. Senteret fikk også styrket budsjettet fra integreringsmidler underveis i året for å

dekke kostnader i forbindelse med økt bosetting.

5.3.4 PPT
PPT har prioritert arbeid rettet mot barn i førskolealder og tidlig skolealder. Arbeidet i prosjektet Rett

hjelp tidlig har økt i omfang og innsats, og innsatsen i prosjektet Eg vil lære! ble videreført. PPT har

deltatt på 93 stormøter, lesesirkler og konsultasjoner. Det blir gitt gode tilbakemeldinger på de ulike

tiltakene.

Kunnskap om hvor viktig tidlig og rett innsats er for mange barn, har også i 2016 gitt flere henvisninger i

førskolealder.  PPT planla og gjennomførte 196 overføringsmøter mellom barnehager og skoler. Skolene

melder at overføringsmøtene ga viktig informasjon om det enkelte barn, slik at de fikk bedre mulighet til

å legge til rette for en god skolestart. Før skolestart arrangerte PPT kursdag for alle 1.trinnslærere.

I 2016 ble 275 førskolebarn henvist til PPT. I tillegg fikk 157 førskolebarn tilbud hos logoped. Logoped-

tilbudet ble gitt både individuelt og som “klubbtilbud”. 67 barn fikk tilbud om å delta i 11 ulike begreps-,

fonologi- og artikulasjonsklubber.  Foresatte fikk lekser og veiledning.  Få barn ble henvist på nytt etter å

ha mottatt dette tilbudet, noe som tyder på at tiltakene har hatt god effekt og at det for noen kan ha

fungert forebyggende på lese- og skrivevansker.

Ønske om og forespørsel om veiledning, konsultasjoner og kurs har gitt PPT mange bestillinger.  Det ble i

2016 arrangert flere kurs og kursrekker. Kursrekkene har hatt følgende tema: reguleringsvansker,

tilknytning og emosjonelle vansker og tiltak for barn med autismespekterdiagnose. Alle kursene har

vært fulltegnet med inntil 100 deltakere per gang. I tillegg har PPT på forespørsel holdt kurs om

skolevegring, mobbing, psykisk helse, matematikkvansker, lese- og skrivevansker, ASK og bruk av IKT i

undervisningen.  PPT har hatt ansvar for nettverk for leseveiledere. Enkeltskoler har bedt om særskilt

oppfølging. PPT har i løpet av året veiledet mange praksisstudenter fra embetsstudiet i psykologi og fra

ulike masterprogram, noe som har tilført tjenesten faglige innspill og inspirasjon.

Også i 2016 har det vært utfordrende for PPT å tilpasse virksomheten til strammere økonomiske

rammer. I samme periode har saksmengden økt.  Flyktningsituasjonen ved oppstart av året ga PPT mye å

gjøre. Flerspråklig team er opprettet, og teamet samarbeider med Johannes læringssenter om

konsultasjon og kurs. PPT har et lavterskeltilbud for elever som har vansker med å komme seg på skolen.

Tilbudet har vært etterspurt og i 2016 gjennomførte skolevegringsteamet 63 konsultasjoner. Etter to

konsultasjoner er om lag halvparten av elevene tilbake på skolen.

Økonomi
Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 0,8 mill. av en budsjettramme på kr 41,3 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 101,84. Samlet var innsparingskravet på kr 1,2 mill. i 2016.

Merforbruket skyldes økt forbruk på lønn, da blant annet antall nye saker har økt med 17 % fra 2015 til

2016.
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« 5 OPPVEKST OG LEVEKÅR

5.4 Barn og unge

5.4.1 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Tidlig innsats

I 2016 er det registrert 1724 nyfødte. Dekningsgrad av hjembesøk fra helsesøster er på 83 %. Dette er

en økning fra 2015 og nær målsettingen på 85 %, til tross for vakante helsesøsterstillinger.

Fødselstallene er på nivå med de tre siste årene. På grunn av nedgang i fødselstall er firemåneders

konsultasjon gjeninnført fra 2016.

I 2016 har alle som ønsker svangerskapskontroll hos jordmor fått tilbud. Det utgjør til sammen 1402

gravide. Utprøving av hjembesøk etter fødsel fra jordmor er ikke gjennomført av ressursmessige årsaker.

Forsterket helsestasjon og prosjektet På hjemmebane følger opp familier med rusrelaterte utfordringer.

I Forsterket helsestasjon er det nå 74 barn/familier som får tilbud. På hjemmebane er inne i sitt andre år,

og i 2016 har 18 familier fått et utvidet veiledningstilbud. I gjennomsnitt får hver familie 5-6 hjembesøk,

og noen får dette i kombinasjon med gruppetilbud. De fleste ønsker individuell oppfølging. Man har også

sett at familier som har avsluttet veiledning tar ny kontakt når barnet når nye utviklingstrinn.

Stavanger kommune deltar i pilotprosjektet Familie for første gang (Nurse-Family Partnership). Dette er

et oppfølgingsprogram for førstegangsforeldre i en utfordrende livssituasjon. Målsettingen er å

forebygge omsorgssvikt og forbedre barns oppvekst- og utviklingsvilkår. Oppfølgingen skjer ved

hjembesøk, og rekrutteringen til deltakelse startet i august 2016.

Virksomheten har hatt ekstra kapasitetsutfordringer knyttet til den økte flyktningestrømmen, og da

spesielt barnefamilier. Det ble etablert egne helsestasjonstilbud både på Forus transittmottak og

Stavanger mottakssenter Hero.

Foreldreveiledning/gruppetilbud gjennomført i 2016:

De utrolige årene – 1 kurs med 11 deltakere

ICDP foreldreveiledning til foreldre fra andre kulturer –2 indiske grupper med til sammen 15
foreldre, 3 russiske grupper med 18 foreldre og 2 polske grupper med 12 foreldre.

Fødselsforberedende kurs til foreldre som ikke snakker norsk – 12 kurs med 172 gravide fra 56
ulike nasjonaliteter.

Barselgrupper til foreldre som ikke snakker norsk – 8 grupper med 104 familier fra 46 ulike
nasjonaliteter.

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

Sorggrupper – 2 grupper som drives i samarbeid med diakoner fra Den Norske kirke og
Kreftomsorg i Rogaland. Her var det 11 deltakere. 2 grupper internt i virksomheten med deltakere
på tvers av bydeler med til sammen 11 deltakere.
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Barn som pårørende i samarbeid med barneverntjenesten – 2 grupper med til sammen 26
deltakere.

Nettverksgruppe for foreldre med for tidlig fødte barn – 1 gruppe med 7 deltakere

Barn med to adresser – 7 grupper med til sammen 60 deltakere

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ble styrket med 2,5 stillinger som er fordelt på bydelene Hundvåg, Tasta, Sentrum,

Hillevåg, og Hinna. Skoler med høyt elevtall er styrket i denne omgang. Grunnet ubesatte stillinger er det

ikke tatt ut full effekt av styrkingen, økt tilstedeværelse resulterer i flere henvendelser. I tillegg tilbys

elevene ulike gruppetilbud og helseopplysning i klasse med tema stressmestring og psykologisk

førstehjelp, med søklys på følelser. Temaet vold og seksuelle overgrep er innarbeidet i helseopplysning

på 3. trinn om Egenomsorg/trøbbel og vonde hemmeligheter, i helsesamtaler og helseopplysning på 8.

trinn og i seksualopplysning på 9. trinn. Dette i tråd med kommunens veileder om vold i nære relasjoner.

Psykisk helse

Aktiviteten på Helsestasjonens familiesenter er økende. Tilbudet omfatter både individuell oppfølging

av barn og foreldre, gruppetilbud og kurs. Antall saker har økt fra 815 i 2015 til 898 i 2016. Dette har i

perioder resultert i ventetid på 1-2 måneder.

Økonomi
Regnskapsresultat viser et mindreforbruk på kr 2,3 mill. av en ramme på kr 71,2 mill. Dette tilsvarer en

forbruksprosent på 96,71. Det har de seneste årene vært vanskelig å rekruttere helsesøstre som følge

av at det blir utdannet svært få helsesøstre i regionen. På bakgrunn av dette har helsestasjonen- og

skolehelsetjenesten hatt vakante stillinger gjennom hele året som har medført mindreforbruk.

5.4.2 Ungdom og fritid

Tverrfaglig samarbeid

Ungdom og fritid tilbyr aktiviteter og møteplasser til hele befolkningen, samt tjenester til ungdom med

behov for individuell oppfølging. Høy kompetanse, tilgjengelige og fleksible tilbud og brukermedvirkning

har vært felles satsningsområder.

De åtte bydelshusene har tilbudt gratis utlån til frivillige organisasjoner som får adgangskort til husene

til avtalte tider.  Fritidsleder ved bydelshusene har samarbeidet med de ulike organisasjonene og det er

lagt særlig vekt på å bistå initiativer og aktiviteter for barn og ungdom. I snitt har hvert av bydelshusene

hatt 40 000 besøkende i 2016. I overkant av 450 000 besøkende viser at bydelshusene er viktige

møtesteder for byens befolkning og organisasjonsliv.

Det er gitt tilbud til ungdom 13–18 år ved fritidsklubbene og til barn 10–13 år gjennom

juniorklubbaktiviteter. Fritidsklubbene har i 2016 hatt jevnt høye besøkstall med omkring 40

ungdommer i ukedagene og opptil 150 ungdommer på helgearrangementer. Tjensvoll bydelshus har gitt

tilrettelagte og bydekkende fritidstilbud gjennom Friskus fritidsklubb for ungdom, Torsdagstreffen, og

Fredagskafé. Ved ungdomskulturhuset Metropolis har omkring 55 000 ungdommer deltatt i

arrangementer, benyttet øvingslokaler og møterom. De aller fleste arrangementer og aktiviteter er

initiert av ungdommene selv.

110



Daglig ledere ved de tre frivilligsentralene har koordinert og fulgt opp frivillig engasjement i egne

bydeler. De har samarbeidet tett med organisasjoner og lag, skole, barnehager, sykehjem,

frivillighetskoordinator, lokalpolitikere, beboere mfl. Her kan blant mye annet ryddeaksjon,

språkgrupper, treningsgrupper, søndagskafé, datakurs og generasjonsturer nevnes. Sentralene er

kontaktpunkt for alle som ønsker å ta del i frivillig virksomhet, uavhengig av alder og bakgrunn.

Psykisk helse

Ungdom og fritid har i 2016 lagt til rette for møteplasser for ungdom som har behov for oppfølging og

støtte. Bakgården har gitt et tilpasset fritidstilbud til ungdom som opplever ensomhet eller psykiske

vansker og har i 2016 hatt 1 512 deltakere. Uteseksjonen har tilbudt aktivitets- og samtalegrupper til

ungdom. UNGBO har hatt ukentlige sosiale treff for ungdom som får oppfølging gjennom tjenesten. Ved

K46 er det gitt gruppetilbud til pårørende som berøres av rusproblematikk og anabole androgene

steroider. Helsestasjon for ungdom og Metropolis har samarbeidet om å ta i mot samtlige 10. klasser i

Stavanger til en dag med orientering om tilbudene kombinert med undervisning og omvisning i lokalene.

K46 har sammen med Helsestasjon for Ungdom og andre aktører deltatt ved skoleprogrammet VIP

(Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen), som er et tiltak rettet mot Vg1-elever i

videregående skole. Hovedmålet med programmet er å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen

psykiske helse og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp.

Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten i videregående skole har gjennomført DU kurs (ungdom

og mestring av depresjon) med 11 deltakere våren 2016. Det er gjennomført 111

helseopplysningsoppdrag for til sammen 4 218 elever. Dette er helseopplysning om stresshåndtering og

psykisk helse, samt informasjon om seksualitet og handlingskompetanse i seksuelle situasjoner og

relasjoner. Tjenesten har også hatt en rekke andre oppdrag, blant annet seksuell helseopplysning til

ungdommens Røde Kors, undervisning til helsesøsterstudenter og gruppetilbud for elever om

stressmestring og mestring av depresjon.

UNGBO, K46, Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten for videregående skoler, Uteseksjonen

og Bakgården har vært sentrale i arbeidet med å gi informasjon og hjelp til ungdom som opplever

vansker knyttet til psykisk helse, familieforhold, seksuell helse, skole/utdanning eller arbeid, rus og

boligsituasjon. Over 20 ungdommer har hatt døgnopphold ved K46 og det er gjennomført i underkant av

2 000 konsultasjoner med over 150 ungdommer, og 581 konsultasjoner/samtaler med pårørende.

UNGBO har overtatt ansvaret for Ungdommens motorsenter. Hovedmålsettingen er å spisse

målgruppen til yngre grupper (16-23), som har frafallsutfordringer og som trenger positive og

voksenstyrte fritidsaktiviteter. Å forhindre utenforskap er ett av motorsentrets viktigste formål.

Tilgjengelighet

Det er lagt stor vekt på tilgjengelige tjenester. K46 har nådd sitt mål om å tilby oppfølging innen 2

arbeidsdager, og Uteseksjonen har tilbudt oppfølging innen 3 dager. I 2016 ble det inngått

samarbeidsavtale med barneverntjenesten for å bedre muligheten til å gi ungdom og deres foreldre tidlig

hjelp til å snu en negativ utvikling. Helsestasjon for ungdom har inngått samarbeid med EMbo om

gruppeundervisning for ungdommene. Tiltaket Ta Hys er lagt under K46 og en videreutvikling av tiltak

for unge lovbrytere er igangsatt i samarbeid med konfliktrådet, politiet og SLT.

Lavinntekt
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I 2016 har Ungdom og Fritid hatt flere prosjekter rettet mot barn og unge som opplever fattigdom og

dårlige levekår. Gjennom tildelte fattigdomsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har

Uteseksjonen og fritidsklubbene samarbeidet om å gi ungdom fritids- og aktivitetstilbud. Ved Metropolis

har ungdom fra familier med vedvarende lavinntekt deltatt i ulike kulturaktiviteter. Gjennom tiltaket

Fritid for alle har 138 barn fra familier med vedvarende lavinntekt fått mulighet til å delta i ferie og

fritidsaktiviteter. Opplevelseskortet har vært under utprøving som tiltak for å fremme deltakelse og

aktivitet og det er opparbeidet et utstyrslager for utlån i samarbeid med Madlaspeiderne. Ungdom og

fritid har i tillegg ivaretatt en knutepunktfunksjon, der målet er å bidra til koordinering,

kompetansedeling og samarbeid mellom instanser og organisasjoner med fattigdomstiltak til barn og

unge.

Nye lokaler

Virksomheten har i 2016 deltatt i arbeidet med å vurdere alternative lokaler til Ungdom og Fritid og

ungdomskulturhuset Metropolis. Ungdom og fritid har blant annet deltatt i dialogmøter med

byplanavdelingen, og vært medarrangør i dialogmøte for ungdom om utvikling av Nytorget. Ungdom og

fritid har gitt innspill til sentrumsplanarbeidet med søkelys på ungdoms behov og bruk av sentrum, og

gjennom dette synliggjort hvordan virksomhetens tilbud bidrar til å skape aktivitet og gjøre sentrum

attraktivt å oppsøke.

Ungdommens motorsenter er vedtatt solgt og erstatningstomt skal skaffes. Prosessen omkring dette

arbeidet er i gang. I 2016 ble et prosjekt der nytt Sunde og Kvernevik bydelshus skal bygges etter OPS-

modell (offentlig-privat samarbeid) satt i gang. Ungdom og fritid har deltatt i bedømmelseskomité med

Bymiljø og utbygging i dette arbeidet. Kvernevik bydelshus og fritidsklubben holder i dag til i svært slitte

lokaler som er besluttet revet, og det foreligger alternative planer for tomten. Det har vært krevende å

opprettholde tilbud i slike lokaler.

Økonomi
Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 4,7 mill. av en ramme på kr 75,9 mill. Dette tilsvarer en

forbruksprosent på 93,94. Ungbo har opplevd økt aktivitet og har gjennom egenandelbetalingen fra

Barnevernet fått en merinntekt.  Videre er deler av mindreforbruket fordelt på bydelshus og

fritidsklubber som har operert med en generell økonomisk forsiktighet. Det har i tillegg vært ulike

vakante stillinger gjennom året som har bidratt til lavere lønnskostnader.

5.4.3 Barneverntjenester

Utvikling og lovkrav

De organisatoriske grep som ble gjort i mottaksavdelingen i 2015 er videreført i 2016, og overholdelse

av lovkrav for undersøkelser er tilfredsstillende. En internrevisjon gjennomført i mai 2016 viste at

barneverntjenesten har et forbedringspotensial med å gi tilbakemelding til meldere.

Det har vært en økning på nær 15 % i antall meldinger og undersøkelser i perioden 2015 til 2016, og nær

40 % de siste fire årene.  Økningen i andel meldinger utgjør en stor utfordring for hele tjenesten.  I 2016

var det et betydelig antall saker knyttet til asylmottakene, samt en vekst i unge med store utfordringer

knyttet til psykisk helse og rus. Det er økende bekymring knyttet til ungdomsmiljøer i enkelte bydeler.

112



Etter flere år med nedgang, var det i 2016 en økning i antall hasteflyttinger. Som følge av målrettet

innsats ble over halvparten av barna tilbakeført etter kort tid.  Det var også en vekst i antall barn med

tiltak i 2016. De enslige mindreårige flyktningene (EM) inngår i denne økningen. I 2016 bosatte

barneverntjenesten 61 nye EM, og tjenesten er blitt tilført fire årsverk.

Antall barn under offentlig omsorg har vært stabilt over tid, og i 2016 overtok Stavanger kommune

omsorgen for betydelig færre barn sammenliknet med foregående år. Et høyt antall EM sammen med et

høyt antall unge i ettervern gir inntrykk av at Stavanger har et barnevern med en stor andel barn og unge

i tiltak utenfor hjemmet.

Barneverntjenesten arbeider kontinuerlig med å overholde barnevernlovens kvalitetskrav. Avvik fanges

opp gjennom månedlige nøkkeltall og interne revisjoner. Barneverntjenesten har en tilfredsstillende

oppfølging av barn som bor utenfor hjemmet, samt for unge i ettervern. Lovkrav knyttet til

omsorgsplaner for barn i fosterhjem og institusjon er tilfredsstillende. Det samme gjelder tilsyn med

barn i fosterhjem.

Som følge av sykdom har det høsten 2016 vært utfordringer knyttet til å iverksette hjelpetiltak rettet

mot barn og familier, i henhold til de krav som følger av barnevernloven.

Organisasjon

Reduksjon av kostnader, særlig tilknyttet barn som bor utenfor hjemmet, var en høyt prioritert oppgave i

2016. Barneverntjenesten gjennomførte høsten 2015 og våren 2016 en full gjennomgang av

fosterhjemskostnadene. Barneverntjenesten har i løpet av 2016 lykkes i å snu utviklingen slik at

budsjettrammen holdes, samtidig som det enkelte barn og fosterhjem får forsvarlig oppfølging.

Også administrativt har tjenesten lykkes i å innhente tidligere etterslep, og kommer ut i budsjettmessig

balanse i 2016.

Det er satt inn kvalitetsforbedrende tiltak ved at fosterhjemsveiledning er styrket, og det er etablert et

eget prosjekt for økt rekruttering av fosterhjem i barnets familie og nettverk, bl.a. gjennom økt bruk av

familieråd. Det er etablert en egen tiltakskjede for rask innsats ved kriser, med mål om å unngå

hasteflyttinger av barn.

Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å videreutvikle tjenesten til en robust organisasjon. Som et ledd

i dette ble det i 2016 utarbeidet en plan for sammenslåing av merkantile funksjoner og stabsfunksjoner

til én administrasjonsavdeling, med virkning fra januar 2017.

Medvirkning

Barneverntjenesten har i 2016 videreført samarbeidet med barnevernproffene i Mitt Liv-prosjektet, og

har startet arbeidet med implementering av faglige anbefalinger fra prosjektet.

Ordningen med Barne- og ungdomskontakt er utvidet til en 100 % prosjektstilling, som blant annet

arbeider med systematisk innsamling av tilbakemeldinger fra ulike grupper barn og unge med

barnevernstiltak.

Samarbeid med voksne erfaringsformidlere er videreført. Det er også samarbeidet med

Familievernkontoret om oppfølgingstilbud til foreldre som er blitt fratatt omsorgen for sine barn.

 Økonomi
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Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 4 mill. av en budsjettramme på kr 222 mill. Dette

utgjør en forbruksprosent på 98,17. Mindreforbruket skyldes at antall plasserte barn har stabilisert seg

på et noe lavere nivå i 2016 enn tidligere år. I tillegg er det i 2016 kjøpt mindre fosterhjemsplasser og

institusjonsplasser fra staten enn tidligere år. Virksomheten har hatt høyere utgifter knyttet til enslige

mindreårige flyktninger, men disse ble budsjettmessig tildelt via tertialrapporteringen per 30.april

2016. Det har vært en økt utgift til ettervernstiltak gitt av Ungbo.

5.4.4 EMbo Stavanger (botilbud for enslige mindreårige
flyktninger)

Utvidelse av EMbo Stavanger

Det ble bosatt 61 enslige mindreårige barn i løpet av 2016 og dette var en tredobling fra året før. Dette

var likevel mindre enn vedtatt antall barn som var 80 enslige mindreårige barn.

Etter vedtaket om å øke bosettingstallet, ble det iverksatt en omfattende utvidelse av EMbo. I 2016 ble

det opprettet 5 nye bofellesskap og Oppfølgingsteamet i EMbo fikk 12 nye treroms leiligheter til

disposisjon. Arbeidet med å klargjøre en aktivitetsbase for ungdommene ble igangsatt, og en

husvertordning for bosetting av ungdom ble organisert.

Utvidelsen i 2016 resulterte i en samlet kapasitetsøkning for EMbo på 125 prosent, fra 39 plasser i 2015

til 88 plasser i egne tiltak i 2016. Utvidelsen medførte også en betydelig økning i antall ansatte ved

EMbo, fra 73 årsverk ved utgangen av 2015 til 110,25 årsverk i løpet av 2016. Staben vokste ut av sine

lokaler, og flyttet i november inn i nye lokaler i Kvitsøygata 19.

Samarbeid med Flyktningseksjonen

EMbo Stavanger og Flyktningseksjonen ansatte i 2016 en psykolog som jobber 50 % i hver virksomhet.

Psykologen skal blant annet ha i oppgave å veilede personalet, lede gruppesamlinger med ungdommer,

individuell terapi, samt kunne henvise ungdom til spesialisthelsetjenesten.

EMbo og Flyktningseksjonen inngikk samarbeid om å bosette EM under/over 18 år i samme bolig. Dette

er EM som kommer sammen med søsken eller med annen familierelasjon, hvor den under 18 får tiltak fra

EMbo og den over 18 år får oppfølging av Flyktningseksjonen.

Traumebevisst omsorg

EMbo har inngått samarbeid med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

(RVTS Vest) om et kompetansehevingsprogram for traumebevisst omsorg (TBO). Dette er utvidet til

også å inkludere nyansatte i 2016.

Tilsyn og kontroll

Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte to tilsyn, et anmeldt og et uanmeldt, ved EMbo sine institusjoner

i 2016. Ingen avvik ble funnet. Bufetat hadde også sin årlige revisjon av institusjonsdriften til EMbo. Her

ble det funnet avvik knyttet til brannsikkerhet ved en av boligene, noe som ble utbedret av Stavanger

Byggdrift KF påfølgende dag. I tillegg ble det gjennomført revisjon av sikker sone v/Rogaland Revisjon

IKS, hvor tre avvik ble meldt inn. Avvikene ble behandlet og lukket i 2016.
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Økonomi
Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1,6 mill. av en netto ramme på kr 13,8 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 88,68.  Antall beboere i EMbo er tredoblet og det har blitt opprettet 5

nye bofellesskap i løpet av året. Mindreforbruket kan i stor grad tilskrives en forsinket oppstart i to av

bofellesskap slik at kostnadene har påløpt senere enn først antatt.
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« 5 OPPVEKST OG LEVEKÅR

5.5 Levekår

5.5.1 Helse- og sosialkontor

Leve HELE LIVET – fra hjelpefelle til egenmestring

Hverdagsrehabilitering, som har vært en av hovedstrategiene i satsingen Leve HELE LIVET, ble evaluert

våren 2016. Fra oppstart i 2012 til mars 2016 gjennomførte 620 personer hverdagsrehabilitering.

Objektive målinger med kartleggingsverktøy viste at hverdagsrehabilitering har effekt på brukernes

funksjonsnivå i alle aldersgrupper. Effekten er størst blant de yngste brukerne i alderen 60-69 år.

Målinger som viser oppnådd aktivitetsnivå og tilfredstillelse, viste også at brukerne selv synes at

hverdagsrehabilitering gir god effekt. 33 prosent av brukerne ble selvstendige i daglige aktiviteter og

klarte seg uten tjenester etter hverdagsrehabiliteringen. Evalueringen viste også en nedgang i utgifter

etter hverdagsrehabilitering.

I 2016 fikk 580 brukere vedtak om opplæring fra hjemmesykepleien i å klare hverdagsaktiviteter selv.

Vel halvparten av disse ble avsluttet uten hjelp fra hjemmesykepleien. I alt fikk om lag 440 brukere

hverdagsrehabilitering i 2016. Samlet sett har antall brukere av hjemmesykepleien blitt redusert

ytterligere i 2016.

Tilpasning til tilgjengelige rammer

Oppdragsbrevet som ble utarbeidet for helse- og sosialkontorene for 2016, er brukt aktivt for å følge

opp omstillingsarbeidet samt sikre lik forståelse og praksis mellom kontorene. For tjenesten avlastning

er det i løpet av året utviklet verktøy som gir samlet oversikt over utbetalinger fra helse- og

sosialkontorene til kommunal og privat leverandør. Det har vært viktig for å tilpasse forbruket til

rammene. I tillegg har helse- og sosialkontorene gjennomført felles casesamlinger for å etablere enhetlig

praksis.

Nye finansieringsmodeller

Ny, forenklet finansieringsmodell for alle typer bofellesskap ble ferdigstilt i 2016, og innføres fra 1.

januar 2017. I tillegg til forenkling og mindre detaljstyrt tildeling skal finansieringsmodellen gi større

økonomisk forutsigbarhet for virksomhetene og mindre administrasjon for både bestiller og utfører.

Modellen vil bli evaluert etter et fullt driftsår.

Sirkulasjon i korttidsplassene

Korttidsplassene i sykehjemmene skal dekke mange ulike brukerbehov, som for eksempel rehabilitering,

avlastning og etterbehandling etter sykehusopphold. Sirkulasjonen varierer. Rehabiliteringsplassene har

hatt høy grad av utskriving til hjemmet. Foreløpige tall fra 2016 viser at over 80 prosent av brukerne

reiser direkte hjem etter endt opphold.

Årsrapport 2016
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Stavanger kommune har egne korttidssenger som skal sikre at utskrivningsklare pasienter tas imot fra

dag en. Etterbehandlingsplassene på Mosheim sykehjem tok i mot nesten 520 pasienter i løpet av 2016.

Gjennomsnittlig liggetid var 10,9 døgn. Overgangsplassene på Stokka tok imot drøyt 240 pasienter.

Gjennomsnittlig liggetid var 9,3 døgn. Tallene viser at gjennomsnittlig liggedøgn er innenfor

målsettingen om liggetid inntil 14 dager.

Styrke koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Alle henvisninger til fysioterapi og/eller ergoterapi avd. voksen sendes direkte til helse- og

sosialkontoret for vurdering. 2016 var det første hele året med denne praksisen for henvisninger, og

ordningen fungerer tilfredsstillende. Kriterier for tildeling av fysio- og ergoterapitjenester er utarbeidet

for å sikre lik henvisningspraksis.

Antallet aktive individuelle planer har gått ned fra 605 i 2015 til 529 i 2016. Dette er en negativ utvikling

til tross for at dette har vært et av målområdene i oppdragsbrevet til helse- og sosialkontorene.

Den nasjonale opptrappingsplanen for rehabilitering ble først presentert i desember 2016. En

konkretisering av helse- og sosialkontorene sin rolle som koordinerende enhet har derfor blitt videreført

til 2017.

Økt bruk av brukerstyrt personlig assistent/Fritt brukervalg BPA

Stavanger kommune innførte fritt brukervalg for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1. januar 2016.

Kommunen inngikk avtale med fem eksterne leverandører, men endringer i løpet av året resulterte i at

brukerne fra høsten 2016 har kunnet velge mellom tre eksterne leverandører i tillegg til den kommunale

leverandøren. 60 brukere hadde per desember 2016 iverksatt BPA-tjeneste. 53 prosent av brukerne

hadde valgt kommunal leverandør mens 47 prosent hadde valgt ekstern leverandør.

Brukere med alvorlige sammensatte lidelser

Kommunen etablerte i 2016 Austbø bofellesskap og Lassaveien bofellesskap for en mindre gruppe

brukere med alvorlig og sammensatte psykiske lidelser i kombinasjon med lettere utviklingshemming

og/eller ruslidelser. Flere av disse er en fare for seg selv og andre.

Nye tilbud til mennesker med rus- og psykiske lidelser

Housing First er en bo-oppfølgingsmodell som gir fleksible og helhetlige tjenester til bostedsløse

personer med samtidig ruslidelser og psykiske lidelser. I evalueringen som ble gjennomført i 2016 kom

det frem at teamet gjennom det første året har nådd måltallet på ti brukere. Gjennomsnittlig oppfølging

hos den enkelte bruker har vært 5-10 timer per uke fordelt på flere ganger i uken. Brukerne som er med i

prosjektet, er fornøyd med tilgjengeligheten og fleksibiliteten i teamet. Ut fra behov i målgruppen og

kapasitet i oppfølgingsteamet, utvides tilbudet med 5-10 nye kommunale boliger i løpet av det siste

prosjektåret. Housing First-prosjektet skal evalueres på ny ved utløpet av prosjektperioden sommeren

2017.

Stavanger kommune har fått tilskuddsmidler gjennom tilskuddsordningen Kommunalt rusarbeid til å

finansiere en stilling på hvert helse- og sosialkontor i et prosjekt rettet mot unge med rusproblemer som

for første gang tar kontakt med hjelpeapparatet. Målet med prosjektet er å hjelpe ungdommene til å snu

en negativ utvikling, og forhindre utvikling av alvorlig rusproblem. Videre var et viktig mål i prosjektet

for 2016 å identifisere og nå flest mulig ungdom i målgruppen gjennom godt informasjonsarbeid til

samarbeidspartnere og ungdom. Totalt 110 henvendelser, hvorav 60 brukere, er fulgt opp i prosjektet.
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De fleste ungdommene har rushistorikk av lengre varighet enn to år. I perioden med oppfølging i

prosjektet har mange av brukerne enten trappet ned på rusbruk, hatt rusfrie perioder eller blitt helt

rusfrie. I løpet av prosjektperioden har flere brukere kommet i aktivitet i form av skole eller arbeid, samt

fått bistand til å finne passende bolig.

Boligsosialt arbeid – ny organisering

I 2016 ble Boligkontoret etablert som ny bydekkende virksomhet. Boligkontoret er samlokalisert med

Stavanger boligbygg KF. Arbeidsoppgavene som er overført fra helse- og sosialkontorene til

Boligkontoret i forbindelse med omorganiseringen, er søknadsbehandling, registrering og tildeling av

kommunale boliger til vanskeligstilte, rusmiddelavhengige og eldre som har behov for omsorgsbolig.

Oppgaveoverføringen innebar at boligkonsulentene ved helse- og sosialkontorene har fått endret

arbeidssted.

Økonomi
Regnskapsresultatet for Helse- og sosialkontorene viser ett merforbruk på kr 7,7 mill. av en ramme på kr

617 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 101.

Helse- og sosialkontorene har innenfor tradisjonelle hjemmebaserte tjenester, hjelp og pleie i hjemmet

samt personlig assistanse, arbeidet intensivt og grundig med omlegging av tjenestetilbudet for å tilpasse

seg de økonomiske rammene. Av figuren kan vi se at kostnadsutviklingen er bremset, og også redusert

fra 2015 til 2016.

Figur 5.1 Kostnad tradisjonelle hjemmebaserte tjenester pr dag, 2015 og 2016

Helhetlig ledelse har vært prioritert. Økonomisøkelys har blitt samkjørt med de faglige prinsippene i

prosjektet leve HELE LIVET i levekårsavdelingen. I første tertialrapport ble det varslet et sannsynlig

merforbruk, men med en forutsetning om at dette skulle reduseres med mål om balanse mellom

2015 Tradisjonelle hjemmebaserte tjenester ‑ pr dag (ekskl Hverdagsrehab,Bofell. eldre)
2016 Tradisjonelle hjemmebaserte tjenester ‑ pr dag.
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regnskap og budsjett ved slutten av året.  Det endelige resultatet ble et mindreforbruk på kr 7,1 mill. for

disse tjenestene.

Helse og sosialkontorene fikk i 2016 et merforbruk på kjøpte tjenester til ressurskrevende brukere

innenfor avlastning, heldøgns omsorg og brukerstyrt personlig assistent. Det er 40 % økning i antall

brukere det kjøpes tjenester for, sammenlignet med 2015.

Figur 5.2 Fordeling kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere 2015 og 2016.

Merforbruket ble på kr 9,2 mill. Figuren viser prosentvis fordeling av kostnad per bruker, sammenlignet

med 2015. Fordelingen av kostnadene viser at den største økningen er innenfor de brukere med færrest

og minst kostnadskrevende tjenester, nærmere bestemt brukere som har en kostnad under kr 2 mill. per

år. Videre er det først og fremst tjenester til personlig assistent som stiger. Det kommunale

tjenestetilbudet til personlig assistent er i samme periode redusert, og man må kunne forutsette at dette

henger sammen med muligheten for fritt brukervalg.

Støttekontakt og hjemmeavlastning er en billig, og for brukeren ofte gode tjenester. Det er grunn til å

anta at tjenestene benyttes som et godt alternativ til andre og betydelig dyrere tjenester. Merforbruket

var for 2016 på kr 1 mill. for støttekontakt og kr 2,2 mill. for hjemmeavlastning.

Gebyr for utskrivningsklare ferdigbehandlede pasienter på SUS har vært varslet hele året som et

potensielt merforbruk. Samlet merforbruk for 2016 ble på nær kr 3 mill., og for 2017 er dette tatt høyde

for i budsjettet.

Helse- og sosialkontorenes administrasjon hadde samlet et mindreforbruk på kr 0,6 mill.

Samlet for helse- og sosialkontorene er merforbruket på kr 7,8 mill. og 1% av ett budsjett på kr 617 mill.

5.5.2 Helsehuset
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Andel brukere med kostnad
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mellom kr 2,0 og 5,0 mill.

Andel brukere med
kostnad opp til kr 2,0 mill.

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

119



Leverandør og innovatør

Drøyt 1 300 innbyggere har mottatt tjenester fra Helsehuset i 2016. Helsehuset har arbeidet målrettet

med kommunikasjonsprosjektet God helse for alle – kommunikasjon for gode helsevalg for å fremstå

som et helhetlig og likeverdig tilbud. Brukerinvolvering har stått sentralt for å kunne nå frem med

tilpasset helseinformasjon om tilbudet og tjenestene til innbyggerne i Stavanger kommune. Helsehuset

har i 2016 prøvd ut nye arbeidsformer som publikumsforedrag og innovasjonsverksted spesielt rettet

mot menn.

Avdeling for velferdsteknologi

Stavanger kommune har siden 2013 deltatt som en av 31 utviklingskommuner i

Trygghetspakkeprosjektet i regi av Helsedirektoratet som ble avsluttet i 2016.

Evalueringsrapporten Erfaringer og funn fra pilotering av velferdsteknologi i Stavanger kommune (Sintef

og Stavanger kommune 2016) gir viktig kunnskap. I følge rapporten var piloteringen preget av en del

umoden teknologi, selv om det ble utført et betydelig utviklingsarbeid av leverandør. Flere løsninger ble

valgt bort underveis i samråd med leverandørene. Den mobile trygghetsalarmen var funksjonell, og

brukerne var fornøyde med løsningen. I løpet av 2016 er mobile trygghetsalarmer med GPS tatt i bruk i

sykehjem og bofellesskap. Det er etablert nettverk av ressurspersoner i sykehjemmene som er

ansvarlige for intern opplæring og drift av de mobile trygghetsalarmene. En anskaffelsesprosess for kjøp

av digitale trygghetsalarmer ble gjennomført i 2016.

Høsten 2016 åpnet et demorom for velferdsteknologi på Helsehuset. Demorommet skal benyttes til å

spre informasjon og bidra til økt kunnskap om velferdsteknologi blant innbyggere, brukere og ansatte,

herunder medisindispensere, lese-TV og selvspylende toalett.

Stavanger kommune har av Helsedirektoratet fått i oppdrag å delta i nasjonal pilot: Utprøving av

avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer. Prosjektet God Helse Hjemme består av to

utprøvingsaktiviteter knyttet til Helsehuset: 1) avstandsoppfølging av innbyggere som har behov for å

endre levevaner og 2) avstandsoppfølging av pasienter med KOLS. Prosjektet betyr bredt samarbeid

med brukere, interne samarbeidspartnere, leverandører og Helse Stavanger HF, i tillegg til etablering av

responssenter ved sykepleieklinikken. Kommunikasjonsplattform og verktøy for målinger av

oksygenmetning og puls er anskaffet og klare til bruk. Prosedyrer og digitale læringsverktøy er ferdig

utviklet, og 29 brukere er inkludert. Prosjektperioden er 2015–2017.

Sykepleieklinikken

I 2016 ble det etablert to fulle stillinger og to behandlingsrom på sykepleieklinikken. Sykepleieklinikken

fikk 10 prosent flere brukere til ca. 150 i 2016 sammenlignet med 2015. 90 prosent av vedtakene i 2016

gjaldt sårstell.

I tillegg til å være et tilbud til hjemmeboende brukere, er sykepleieklinikken responssenter for

avstandsoppfølging av personer med KOLS i prosjektet God Helse Hjemme.

Klinisk ernæringsfysiolog

Stavanger kommune har prøvd ut klinisk ernæringskompetanse i frisklivssentralen i perioden 2014-

2016. Evalueringsrapporten om utprøving av klinisk ernæringsfysiolog viste gode resultater, og førte til

at stillingen ble videreført som en fast stilling fra årsskiftet 2016/2017. Evalueringen viste at klinisk

ernæringsfysiolog bidrar på individ- og systemnivå for å forebygge ikke-smittsomme sykdommer. Fra

oppstart i 2014 til mai 2016 har 340 innbyggere fått individuell veiledning i den hensikt å endre
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levevaner. På systemnivå har klinisk ernæringsfysiolog bidratt for å sikre faglig forsvarlig

ernæringsarbeid innenfor oppvekst- og levekårsfeltet.

Alkoholrådgiver

Prosjektet Litt for mye, litt for ofte gir lavterskel rådgiving til personer med usunne alkoholvaner.

Prosjektperioden ble i 2016 forlenget som følge av tilskudd av prosjektmidler. Evalueringen av

prosjektet er derfor utsatt til 2017 når prosjektperioden er ferdig.

Nye lokaler

Arbeidet med å finne nye lokaler ble påbegynt i 2016. Endelig avklaring av lokalisering og flytting skjer

innen juli 2017.

Økonomi
Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 3,8 mill. av en budsjettramme på kr 17,3 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 77,6. Tjenesteproduksjonen ved Helsehuset finansieres i stor grad av

eksterne prosjektmidler. Årsaken til mindreforbruket følger av at kommunens egne ansatte har jobbet

på prosjekter med ekstern finansiering.

5.5.3 Alders- og sykehjem
Seks trygghetsplasser ble avviklet på Vålandstunet sykehjem fra januar 2016. Trygghetsavdelingen er

dermed redusert til fire plasser.

1. juli 2016 ble dagsenteret på Vålandstunet sykehjem avviklet. Avviklingen innebar en reduksjon på 22

dagsenterplasser i kommunen. Alle brukerne fikk tilbud på andre dagsenter som hadde ledig kapasitet.

Bruk av plassene i alders- og sykehjem

Fra februar 2016 ble rehabiliteringsplassene i Altea i Spania redusert fra 13 til 6 plasser, og oppholdene

ble redusert fra seks til fire uker. Ledsagerne er nå fra CAN/Altea, ikke fra kommunen. Turene er alltid

fullt belagt. Det har ikke kommet klager fra brukerne på at oppholdene er redusert til fire uker.

I januar 2016 ble det lagt fram en sak om lokalisering av en demenslandsby i Stavanger. Det ble vedtatt å

utarbeide en mulighetsstudie for lokalisering i de eksisterende lokalene og uteområdene som hører til

Ramsvigtunet sykehjem, bofellesskapet og trygdeleilighetene. Mulighetsstudien skal legges fram i løpet

av 2017.

Kommunen inngikk i desember 2016 driftsavtale om ett av de tre aldershjemmene, Alders Hvile. Dette

var hovedsakelig en skriftlig formalisering av det samarbeidet som har vært mellom Stavanger kommune

og eieren Stavanger Haandværkerstiftelse gjennom en årrekke om drift av aldershjemsplassene.

Plasser til øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Stavanger kommune avsluttet fra 1. september 2016 oppdraget som vertskommune for Sola kommunes

øyeblikkelig hjelp-senger. Stokka sykehjem har dermed ni øyeblikkelig hjelp-senger som disponeres av

Stavanger kommune.
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Fra januar til august 2016 var belegget i snitt 69 prosent. I samme periode i 2015 var beleggsprosenten

63.

Fra 1. januar 2017 utvides kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold til å omfatte pasienter

med psykiske helse- og rusmiddelproblemer. Tilbudet må gis i institusjon, og planleggingen med å

tilpasse tilbudet på Stokka sykehjem ble gjennomført i løpet av høsten.

Evaluering av ny finansieringsmodell i sykehjem

En evaluering av finansieringsmodellen for sykehjem i Stavanger kommune som ble innført i januar 2015

ble gjennomført i 2016 i samarbeid med representanter fra kommunale og private ideelle sykehjem. Den

nye modellen har medført forenkling og mindre administrativt arbeid på sykehjemmene. Modellen har

også gitt større økonomisk forutsigbarhet som bidrar til bedre planlegging av den daglige driften. Basert

på evalueringen ble det foretatt mindre justeringer av modellen med virkning fra januar 2017. Det er

behov for lenger erfaring med den nye finansieringsmodellen for tydeligere å se effektene av den.

Modellen skal evalueres igjen om to år.

Lervig sykehjem

Bygging av nytt sykehjem i Lervig har gått etter planen i 2016.

Anskaffelsen av sykesignalanlegget på Lervig sykehjem blir gjennomført etter metoden for innovativ

anskaffelse. Kommunen har hatt dialog med markedet, forhandlingsmøter med aktuelle leverandører og

testet de to beste løsningene høsten 2016. Endelig beslutning tas i 2017.

Utprøving av mobile trygghetsalarmer i sykehjem

I regi av Nasjonalt Velferdsteknologiprogram (NVP) har Stavanger kommune blant annet pilotert mobil

trygghetsalarm. Ni personer med demenssykdom og tilknytning til heldøgnsomsorg i enten bofellesskap,

sykehjem eller aktivitetssenter tok i løpet av 2016 i bruk mobil trygghetsalarm. Erfaringene med de

mobile trygghetsalarmene viser at trygghetsalarmene gir positiv gevinst både for brukere og ansatte når

man finner de rette brukerne.

Velferdsteknologiavdelingen ved Helsehuset Stavanger administrerer ved årsskiftet 24 mobile

trygghetsalarmer i kommunen, fordelt på ni virksomheter (sykehjem, bofellesskap, Helsehuset og Fysio-

og ergoterapitjenesten. Syv sykehjem har egne ressurspersoner (operatører) som har fått opplæring i

kartlegging og bruk.

Kvalitetsmelding

Arbeidet med en kvalitetsmelding for sykehjemmene har pågått høsten 2016. Kvalitetsmeldingen blir

fremmet for politisk behandling i februar 2017.

Økonomi
Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 6,1 mill. av en budsjettramme på 864 mill., inkludert

aktivitetsbaserte inntekter. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,3. Budsjettrammen omfatter

kommunale og private ideelle alders- og sykehjem, rehabiliteringsplasser i Spania samt ett

konkurranseutsatt sykehjem som driftes av Aleris omsorg.
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Samlet regnskapsresultat for de kommunale alders- og sykehjemmene viser et mindreforbruk på kr 4,8

mill.  Av de kommunale alders- og sykehjemmene er det fire virksomheter som har mindreforbruk mens

de resterende syv avslutter 2016 i økonomisk balanse.

Regnskapstall per 1 tertial 2016 viste at utvikling i lønnsutgifter hos de kommunale alders- og

sykehjemmene økte utover det som kunne knyttes til effekten av lønnsoppgjør 2015. Sykehjemmene

dette gjaldt satt i gang tiltak for å redusere utgiftsnivået i tråd men vedtatt budsjett. I tillegg satte

rådmannen inn tverrfaglige ressurser for å bistå enkelte sykehjem ytterligere. Reduksjon i bruk av vikar

og overtid ved mer fleksibelt bruk av personalet var et viktig tiltak som ble satt i gang og gav tidlig effekt

knyttet til reduksjon i variabel lønn. Det ble også satt i gang en gjennomgang av turnus hos enkelte

virksomheter for å optimalisere driften ytterligere. Effektuering av nye turnuser gav økonomisk effekt

mot slutten av året. I tillegg ble det vurdert forsvarlig å holde noen konkrete stillinger, som ikke inngikk i

turnus, vakante som følge av naturlig avgang.

Utgiftsnivået knyttet til den variable ekstraressursen, også kalt variable pakker (budsjettmidler som

følger brukere med omfattende hjelpebehov) har i effekt av at sentral koordinator fra februar 2016

overtok forvaltningen stabilisert seg på et lavere nivå enn utviklingen i 2015 tilsa. Med bakgrunn i at

antall pakker økte jevnt gjennom hele 2015 ble en større andel av sykehjemrammens budsjett avsatt til

variable pakker i 2016. Utgiftene til variable pakker i 2016 ble kr 9,5 mill. lavere enn avsatt budsjett.

Mindreforbruket ble i henhold til gjeldende finansieringsmodell fordelt mellom kommunale og private

ideelle sykehjem. Andelen tilhørende de kommunale sykehjemmene ble fordelt til de sykehjemmene som

mot slutten av 2016 hadde merforbruk. Som følge av denne budsjettfordelingen tar ingen kommunale

sykehjem med seg merforbruk fra 2016 inn i budsjett 2017.

Egenbetaling knyttet til alders- og sykehjem ble kr 2,7 mill. lavere enn budsjettert. Det ble i bystyrets

behandling av budsjett 2016 lagt inn kr 5 mill. i økt egenbetaling på sykehjem, som utgjorde en økning på

2,9 % av det totale egenbetalingsbudsjettet på sykehjemsområdet. Tekstvedtaket sa at Stavangers

ordning med et tak på egenandelen på sykehjem skulle endres slik at man bruker samme tak og samme

regelverk som praktiseres av blant annet Oslo og Ålesund kommune. Tekstvedtaket ble omtalt i sak

16/12795 «Beregning av egenbetaling, sykehjem», i forbindelse med behandling av første tertial.

Endringen av beregningsmetode er gjort gjeldende fra 2017.

5.5.4 Hjemmebaserte tjenester

Hverdagsmestring

I 2016 fikk ca. 580 brukere opplæring av hjemmesykepleien i å klare hverdagsaktiviteter selv. Foreløpige

beregninger viser at nær 60 prosent av brukere som har fått opplæringstiltak, klarer seg uten pleie i

hjemmet etter endt opplæring.

For å heve kompetansen på hverdagsmestring har ressurspersoner fra hjemmesykepleien deltatt i et

internt læringsnettverk ledet av avdeling for hverdagsrehabilitering. Ressurspersonene har fått

kunnskap om rehabilitering, endringsteorier og mestring. Virksomhetene har satt mål for hvordan de

skal styrke arbeidet med hverdagsmestring mellom samlingene.

Samhandlingsprosjektet Felles bruker – felles innsats ble utvidet til Tasta, Hinna og Madla og Tjensvoll

hjemmesykepleie i 2016. Modellen sikrer samhandling mellom fysio- og ergoterapitjenesten og

hjemmesykepleien. 25 brukere fikk tilbud om rehabilitering utenfor institusjon i 2016.

Tilbakemeldingene er at dette er en god metode for å få til mer helhetlige tilbud til felles brukere.

Brukergruppen har så langt i hovedsak hatt store, sammensatte behov.
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Omorganiseringer i hjemmebaserte tjenester

For å sikre effektiv ressursutnyttelse, tilstrekkelig ledelsesoppmerksomhet og helhetlig styring og

utvikling av bofellesskapene, besluttet rådmannen i 2016 å trekke ut driften av bofellesskapene fra

hjemmebaserte tjenester og etablere tre nye bofellesskapsvirksomheter. 2016 har vært brukt til å

tilrettelegge for etableringen av de nye virksomhetene. Tre nye virksomhetsledere ble ansatt som

prosjektledere fra 1. oktober og fram til omorganiseringen trådte i kraft 1. januar 2017.

Ved å organisere bofellesskapene for mennesker med utviklingshemming, psykiske lidelser og ROP-

lidelser som egne virksomheter, reduseres omfanget av tjenester som gis fra hjemmebaserte tjenester

betydelig. Rådmannen besluttet derfor å redusere antall virksomheter i hjemmebaserte tjenester fra

seks til fire, med samme geografiske nedslagsfelt som de fire helse- og sosialkontorene. Eiganes og Tasta

hjemmebaserte tjenester og Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester ble samorganisert fra 1. januar

2017.

Opprettelsen av de tre nye bofellesskapsvirksomhetene og reduksjonen i antall virksomheter i

hjemmebaserte tjenester har vært en omfattende prosess og involverer 1 600 ansatte, 1 100 årsverk, 2

500 brukere og 330 boenheter.

Lassaveien bofellesskap

Ombyggingen av tidligere Lassahagen til to bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser ble ferdig

høsten 2015. De seks beboerne i Lassaveien 2B flyttet inn i mars, mens de fire beboerne i Lassaveien 2A

flyttet inn i mai. Planleggingen av siste byggetrinn med plass til fire brukere startet opp høsten 2016 med

mål om ferdigstillelse i desember 2017.

Selveide boliger for personer med utviklingshemming

Som en oppfølging av flertallsvedtaket ved budsjettbehandlingen vedtok formannskapet i januar 2016 at

det skulle opprettes en politisk ledet prosjektgruppe for å utrede prosjektet Selveide boliger for

mennesker med utviklingshemming og videreutvikle Solborg-alternativet. Gruppen ble supplert med

representanter fra organisasjonene. Prosjektgruppen startet arbeidet i februar og har avholdt syv møter

i 2016.

Ny finansieringsmodell for alle bofellesskap

Den nye, forenklede finansieringsmodellen for alle typer bofellesskap ble ferdigstilt i 2016.

Finansieringsmodellen ble vedtatt i kommunalstyret for levekår i april 2016. I tillegg til forenkling og

mindre detaljstyrt tildeling gir finansieringsmodellen større økonomisk forutsigbarhet for

virksomhetene og mindre administrasjon. Finansieringsmodellen innføres fra 1. januar 2017. Modellen

vil bli evaluert og eventuelt justert etter et fullt driftsår.

Gjennomførte brukerundersøkelser

Stavanger kommune gjennomførte fire brukerundersøkelser i tilknytning til hjemmebaserte tjenester i

2016. Resultatene fra undersøkelsene følges opp av den enkelte virksomhet.

Rundt årsskiftet 2015/2016 ble pårørende spurt om sin vurdering av bofellesskapene for mennesker

med utviklingshemming. Jevnt over var de pårørende godt fornøyd med tilbudet som gis i

bofelleskapene, og utviklingen i pårørendetilfredshet fra 2008 er svært positiv.
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For tredje gang ble det gjennomført en brukerundersøkelse ved aktivitetssentrene innen psykisk helse.

Også her var brukerne gjennomgående svært fornøyde. Samlet vurdering fikk en skår på 81 av 100

poeng. Det er variasjon i brukertilfredsheten mellom aktivitetssentrene.

På senhøsten svarte beboerne i bofelleskap innen psykisk helse på spørsmål om blant annet trivsel,

aktiviteter og opplevelsen av å få hjelp etter behov. Beboerne gir gode tilbakemeldinger, og skårene på

indikatornivå ligger rundt 80 poeng eller høyere.

I november/desember 2016 ble brukere som mottar hjemmesykepleie bedt om å vurdere blant annet

innhold og kvalitet på tjenesten, pålitelighet og hvordan de ansatte utførte jobben. Foreløpige resultater

tyder på gode tilbakemeldinger fra brukerne.

Brukerundersøkelsene omtales også i kap 9.1. (http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/9-planer-brukerundersokelser-og-statistikk/9-1-

brukerundersokelser/)

OBS-teamet som ny virksomhet

OBS-teamet (oppsøkende behandlingsteam) ble en egen bydekkende virksomhet fra 1. juni 2016. OBS-

teamet er et ambulant behandlingsteam som skal gi hjelp til personer med alvorlige psykiske lidelser og

sammensatte tilleggsproblemer. Teamet lå tidligere til Hillevåg hjemmebaserte tjenester. Teamet hadde

fram til juni 2016 en to-ledermodell med en statlig leder fra spesialisthelsetjenesten og en kommunal

leder, men med omorganiseringen til en bydekkende virksomhet gikk teamet over til en en-ledermodell.

Det innebærer at en kommunalt tilsatt leder er delegert myndighet til å lede både kommunalt og statlig

ansatte og rapporterer i begge styringslinjer. Formålet med ny organisering er å sørge for enhetlig

ledelse og bedre forankring og kjennskap til teamet i kommunen. Virksomheten er fullt ut statlig

finansiert og hadde ved årets slutt er mindreforbruk på kr 0,3 mill. som overføres til 2017

Økonomi
Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 3,8 mill. av en samlet budsjettramme (inkl. ABI-inntekter)

på kr 788,3 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 100,5. Virksomhetene isolert, har et samlet

merforbruk på kr 8,0 mill., noe som utgjør 101 % av vedtatt budsjettramme. Forskjellen i merforbruk

mellom virksomhetsområdet samlet og virksomhetene isolert, skyldes forskjøvet oppstart av prosjektet

Virtuell avdeling, som dermed gav kostnadsbesparende effekt på virksomhetsområdet.

Av virksomhetenes resultat på kr 8,0 mill., kan merforbruket knyttes til den tradisjonelle

hjemmesykepleien med kr 11,6 mill. Samtidig gikk bofellesskapene for personer med psykisk

utviklingshemming (PUH), psykisk syke/ROP-lidelse og bofellesskap for eldre med et mindreforbruk på

til sammen kr 3,5 mill. Øvrige tjenester, med unntak av Stavanger hjemmehjelp som blir beskrevet i eget

avsnitt, overholdt sine rammer i 2016. Virksomhetenes resultat vil omtales i det følgende:

Hjemmesykepleien har gjennom hele året jobbet systematisk med å tilpasse seg nivået på bestillingene

fra Helse- og sosialkontorene (HSK), men resultatet viser om lag kr 11,6 mill. i merforbruk. Som tidligere

omtalt i 1. og 2. tertial, har antall vedtakstimer blitt redusert gjennom hele 2016 og inntektsgrunnlaget

til hjemmebaserte tjenester er dermed kraftig redusert. Kombinert med den ordinære dynamikken i

form av tilgang og frafall av brukere gjennom året, som også er styrende for inntektsnivået, har det vært

utfordrende å dimensjonere riktig nivå på bemanningen til enhver tid. Endring av turnuser tar naturligvis

tid og dermed oppnås ikke økonomiske effekter samtidig som bortfallet av inntekter – som skjer

umiddelbart. Dette illustreres ved at regnskapet for mottatte ABI-inntekter i 2016 er redusert med kr

12,0 mill. sammenlignet med 2015. Likevel er det gjort et betydelig omstillingsarbeid innenfor tjenesten

– i tråd med reduksjonen i bestillingene. Netto lønnsutgifter fra 2015 til 2016, er redusert med kr 6,2

125

http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/9-planer-brukerundersokelser-og-statistikk/9-1-brukerundersokelser/


mill. noe som viser at det er gjort et betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid innenfor

hjemmesykepleien

Bofellesskapene har samlet sett et mindreforbruk på kr 3,5 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 99,1

av en samlet budsjettramme på kr 386,9 mill. Dette resultatet er noe bedre enn forventet ved

rapportering per 2.tertial, hvor det ble meldt om økonomisk balanse ved årets slutt. Det er særlig

innenfor bofellesskap til personer med utviklingshemming (PUH) at mindreforbruket er størst.

Omstillingsarbeidet med lavere økonomiske rammer, parallelt med en omlegging av

finansieringsordningen (fra aktivitetsbaserte inntekter til rammefinansiering), ble startet i 2015, og

tiltakene har fortsatt med full effekt inn i 2016. Innenfor bofellesskap for psykisk syke/ROP-lidelser,

viser regnskapet et merforbruk, noe som kan knyttes til økte behov og utfordringer hos enkeltbrukere.

For bofellesskap eldre, bydekkende tjenester (eks. brukerstyrt personlig assistent, Nattpatruljen,

hverdagsrehabilitering etc.) og miljøtjeneste viser regnskapet samlet sett balanse i 2016. Av

virksomhetenes samlede merforbruk på kr 8,0 mill., utgjør overført merforbruk fra 2015 kr 5,75 mill.

Dette utgjør om lag 70 % av merforbruket. Driftsmessig er dermed virksomhetenes merforbruk i 2016

nede i kr 2,3 mill., eller om lag 0,3 % overskridelse av vedtatt budsjettramme.

5.5.5 Stavanger hjemmehjelp

Ny anbudskonkurranse om praktisk bistand

Stavanger kommune lyste ut ny anbudskonkurranse om levering av praktisk bistand – hjemmehjelp

høsten 2016, og inngikk avtale med to eksterne leverandører. Fra og med 1. november har brukerne

kunnet velge mellom to eksterne leverandører, i tillegg til Stavanger hjemmehjelp som er den

kommunale hjemmehjelpsleverandøren. I desember 2016 var andelen brukere som hadde valgt

kommunal leverandør 83 prosent, mens andelen knyttet til de eksterne leverandørene var 17 prosent.

Endringer i brukerbehov og i brukergruppen

Nedgangen i antall brukere med vedtak på hjemmehjelp fortsatte i 2016. Stavanger hjemmehjelp hadde i

løpet av året en reduksjon på 7 prosent. Det har derfor vært nødvendig å tilpasse driften til de reduserte

bestillingene.

Samtidig som antallet hjemmehjelpsbrukere sank, økte antallet brukere med behov for omfattende

tjenester, brukere med demens og brukere med rus- og psykiske problemer.  Økt kunnskap innen

temaene rus, psykiatri, demens og brannforebygging har vært viktige mål i opplæringen av de ansatte i

2016.

Hverdagsmestring inn i hjemmehjelpstjenesten

Arbeidet med å støtte brukerne i å være aktive deltakere i eget liv fortsatte i 2016. Det ble lagt stor vekt

på holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring av de ansatte i å implementere hverdagsmestring i

arbeidet. Samarbeidet med hjemmesykepleien i oppfølgingen av brukerne har blitt styrket, og det å

motivere brukerne til å ta del i de aktivitetene de klarer selv sammen med hjemmehjelperne, har vært

viktig.

Høyt aktivitetsnivå ved Tante Emmas Hus og Bergeland bydelssenter
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Det har i 2016 vært et høyt og økende aktivitetsnivå ved Tante Emmas Hus og Bergeland bydelssenter,

både når det gjelder besøk og utleie av lokalene. Antall besøk ved Bergeland bydelssenter økte med 1

850 besøk.

Økonomi
Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 0,75 mill. av en samlet budsjettramme (inkludert ABI-

inntekter) på kr 16,8 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 104,5.

Kombinasjonen med tidvis høyt sykefravær og reduserte ABI-inntekter som følge av reduksjon i antall

oppdrag medførte økonomisk ubalanse. Virksomheten gjorde på senhøsten et omstillingstiltak i

administrasjonen som vil gi full økonomisk effekt i 2017, og – alt annet likt – bidra til økonomisk balanse i

2017.

5.5.6 Fysio- og ergoterapitjenesten

Ny praksis for henvisning

Alle henvisninger til fysioterapi og/eller ergoterapi avd. voksen sendes direkte til helse- og

sosialkontoret for vurdering. 2016 var det første hele året med denne praksisen for henvisninger, og

ordningen fungerer tilfredsstillende. Kriterier for tildeling av fysio- og ergoterapitjenester er utarbeidet

for å sikre lik henvisningspraksis.

Tidlig innsats og rehabilitering

Samhandlingsmodellen Felles brukere – Felles innsats ble utvidet til Tasta, Hinna og Madla

hjemmesykepleie i 2016. 25 brukere fikk tilbud om rehabilitering utenfor institusjon i løpet av året.

Tilbakemeldingene er at dette er en god metode for å få til mer helhetlige tilbud til felles brukere.

Brukergruppen har i hovedsak vært brukere med store sammensatte behov.

Helsefremmende og sykdomsforebyggende

Stavanger kommune fikk i 2016 midler fra Norges forskningsråd til å ansette en offentlig PhD-stipendiat

tilknyttet prosjektet Aktiv skole. Stipendiaten startet opp i august 2016. I tillegg til å videreføre Aktiv

skole på skoler som allerede deltar, har prosjektet i 2016 blitt startet opp på en rekke nye skoler:

Eiganes, Gausel, Hundvåg, Teinå og Tastaveden. Tastaveden skole som første ungdomsskole i prosjektet

har over mange år innarbeidet gode rutiner for daglig fysisk aktivitet, og har nå også prøvd ut timer med

aktiv læring gjennom deltakelse i prosjektet.

Treningsgrupper for seniorer og Aktivt dagsenter

I samarbeid med frivillighetskoordinator har fysio- og ergoterapitjenesten kurset frivillige instruktører

til treningsgrupper for eldre ut fra modellen Sterk og stødig. I 2016 ble det startet opp en ny Sterk og

stødig-gruppe i Kvernevik. Det ble gjennomført to kursdager for ansatte ved dagsentrene for eldre i

kommunen. Innholdet i kursdagene var undervisning om viktigheten av hverdagsaktivitet og trening i

løpet av dagen, praktiske øvelser for trening i grupper, informasjon fra helse- og sosialkontorene og Leve

HELE LIVET-prosjektet samt deling av tidligere prosjekter på dagsenter.
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Økonomi
Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,6 mill. av en budsjettramme på kr 60,3 mill. Dette

utgjør en forbruksprosent på 99,4. Mindreforbruket skyldes udisponerte midler som ble overført fra

2015.

5.5.7 Tekniske hjemmetjenester

Overgang til digital trygghetsalarmløsning

Tekniske hjemmetjenester har i 2016 vært med i anskaffelse av digitale trygghetsalarmer og ny

mottaksløsning for disse. Prosjektet har vært et interkommunalt samarbeidsprosjekt hvor Sandnes og

Stavanger kommune har drevet prosessen på vegne av 11 kommuner på Nord-Jæren. Stavanger

kommune vil eie løsningen, mens andre kommuner vil kunne leie seg inn og ha stordriftsfordeler på

innkjøp og drift.

Velferdsteknologi

Det siste året har velferdsteknologi og hvordan ulike løsninger kan gi gevinster innen egen kommune

blitt viet stor oppmerksomhet. Flere løsninger er vurdert i løpet av året, blant annet kameratilsyn og

epilepsimatte.

Endret arbeidsfordeling med Nav Hjelpemiddelsentralen

Midtveis i 2016 ble det gjort endringer i samarbeidsrutinene mellom de statlige hjelpemiddelsentralene

og de kommunale hjelpemiddelinstansene. Alle reparasjoner skal nå utføres av kommunene, med mindre

det bare er leverandør eller personer med spesialkompetanse som kan utføre reparasjonen. Ved alle

henvendelser om reparasjoner må Tekniske hjemmetjenester uansett avklare om reparasjonen kan

utføres av virksomheten eller overføres til andre. Denne endringen har ført til en markant oppgang i

ressurskrevende reparasjonsoppdrag for Tekniske hjemmetjenester. Justeringen i grensesnitt mellom

NAV Hjelpemiddelsentralen og Tekniske hjemmetjenester har ikke utløst kompensasjon fra staten.

Økonomi
Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,13 mill. av en budsjettramme på kr 1,3 mill. Dette

utgjør en forbruksprosent på 90,04. Mindreforbruket skyldes merinntekter på egenbetalingen på

trygghetsalarmene i år.

5.5.8 Rehabiliteringsseksjonen

Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall

Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall ble vedtatt politisk høsten 2016.
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Satsingsområder

Det er valgt ut tre satsingsområder som skal prioriteres i handlingsplanen:

Forebyggende arbeid

Samhandling og overganger

Oppfølging etter overdoser

Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til å øke oppmerksomheten på allerede eksisterende

overdoseforebyggende tiltak, styrke samarbeidet mellom de ulike instansene og iverksette nye tiltak der

det er behov. Noen av tiltakene under forebyggende arbeid som er blitt implementert i 2016 er; varsling

ved høy overdosefare, opplæring og oppfriskning av metoden Motiverende Samtaler (MI) og informasjon

om alternative inntaksmåter.

Tall fra politiet på overdosedødsfall for 2016 viser syv dødsfall, mot fem i 2014 og elleve i 2015. Tallene

kan bli justert når statistikk fra Dødsårsaksregisteret foreligger sent på året. Det er for tidlig å si om noe

trender eller tilfeldigheter. Alle kjente overdosedødsfall meldes til direktørens kvalitetsutvalg, med sikte

på gjennomgang, læring og forbedring av tjenestetilbudet til personer som er i risiko for overdose.

Nytt helseteam ved Stasjonen

Stasjonen er et lavterskel helse- og omsorgstilbud for personer med alkohol eller annen

rusmiddelavhengighet. Stasjonen har tre ulike tilbud: en dagligstue der det er enkel matservering,

aktiviteter og samvær, et helsetilbud der det blant annet deles ut rent brukerutstyr som røykefolie og

sprøyter, sårbehandling og mulighet for legekonsultasjon, samt et helseteam. Helseteamet er et

ambulerende og oppsøkende skadereduserende helseteam.

Teamet ble etablert i 2016 i sammenheng med arbeidet med handlingsplanen for forebygging av

overdoser og overdosedødsfall. Helseteamet gir akutt helsehjelp der brukerne oppholder seg, og

oppsøker brukere som er i risiko for overdoseproblematikk.

Oppfølging av LAR-brukere

I 2016 er det gjennomført et arbeid for å vurdere og fremme forslag til omstilling av LAR koordinator-

tjenesten ved Rehabiliteringsseksjonen.  Arbeidet resulterte i at LAR-koordinatortjenesten i løpet av

2017 flyttes til helse- og sosialkontorene.

Boliger og bomiljøtiltak

Miljøtjenesten ved Rehabiliteringsseksjonen gir oppfølging til ca. 200 personer i kommunale boliger.

Mange av beboerne i målgruppen har erfaring med 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.

Rehabiliteringsseksjonen har også en egen boligavdeling med ulike boligtilbud med bemanning.

Etterspørselen etter disse boligene har vært noe lavere i 2016 enn foregående år.

Høsten 2015 startet et ettårig prosjekt knyttet til Storhaug bydel. Målet med prosjektet var at konflikter

skulle dempes og at bomiljøet for beboerne og nærmiljøet skulle bli bedre. Ved å opprette en

personalbase på Midjord har Stavanger kommune redusert antall hendelser i nabolaget når det gjelder

bråk/uro og uønskede hendelser som har forringet bomiljøet i området. Med økt tilstedeværelse har
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kommunen oppnådd målsettingen om å forbedre bomiljøet for beboerne i kommunale boliger, og i

området rundt. Arbeidet på Midjord var et ettårig prosjekt og ble avsluttet i 2016. Det jobbes videre for

å reetablere tilbudet, men da i en annen form.

Prosjekt Miljøterapeut rus

Prosjekt Miljøterapeut rus har gitt oppfølging i bolig til personer som har et rusmiddelproblem og som

bor i private boliger eller ordinære kommunale boliger. Prosjektet ble evaluert i 2016. Evalueringen

viser at av de 72 brukerne som har vært i prosjektet siden det ble flyttet til Rehabiliteringsseksjonen i

oktober 2014, er 53 prosent nå avsluttet. Av dem har 18 prosent startet i arbeid/dagtilbud og har ikke

lenger behov for tjenesten, 21 prosent har flyttet, 18 prosent har startet opp behandling og 11 prosent

er overført til andre kommunale tjenester. Fra 2017 legges deler av dette prosjektet inn i driften ved

Rehabiliteringsseksjonen.

Løa

Løa er et lavterskel sysselsettingstiltak i regi av Rehabiliteringsseksjonen for mennesker som er i aktiv

rus. I løpet av 2016 ble det vurdert om den organisatoriske tilknytningen av dette tilbudet skulle endres,

men det ble besluttet å fortsette tiltaket slik det har vært. Det ble også avklart at tiltaket skal være et

sysselsettingstiltak og ikke et arbeidstreningstiltak. Helse- og sosialkontorene finner aktuelle kandidater

som vurderes av arbeidsleder ved Løa med tanke på rusmestring og sosial fungering.

Økonomi
Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 2 mill. av en budsjettramme på kr 45,1 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 104,4 %. Merforbruket har utviklet seg over tid, og forklares med økte

utgifter til lønn, samtidig som inntektene fra egenbetalinger er redusert. Virksomheten startet arbeidet

med tilpassing til økonomisk ramme høsten 2016, og er godt i gang med tiltak for å redusere

merforbruket.

5.5.9 Dagsenter og avlastning

Endringer i botilbud

I desember 2015 stod nye Austbø bofellesskap ferdig, og i januar 2016 ble bofellesskapet formelt åpnet.

Dette bofellesskapet er bygget med tanke på personer med diagnoser innen autismespekteret og for

personer med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Austbø bofellesskap har åtte plasser, og i løpet

av 2016 har seks av brukerne flyttet inn.

Avlastningstjenestene

Avlastningstjenestene har hatt en kapasitet på 9 000 døgn per år og i tillegg 4 kriseplasser. Fra 1. august

ble kapasiteten redusert til 7 560 døgn. Behovet for avlastningstjenester til utviklingshemmede er

redusert etter at nye bofellesskap er bygd og fritt brukervalg på avlastningstjenester er innført.

Tasta avlastningsbolig som hadde fire plasser samt en kriseplass, ble lagt ned 1. august. Brukerne fikk

velge mellom fortsatt kommunal avlastning i andre boliger hos Dagsenter og avlastning eller å bytte til

privat leverandør. Samtlige 19 familier valgte kommunal leverandør. Kriseplassen fra Tasta

avlastningsbolig ble flyttet til Kalhammaren avlastningsbolig som nå har to kriseplasser.
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Høyebakken midlertidige avlastningsbolig ble lagt ned fra 1. mars, og alle brukerne fikk plass i

bofellesskap.

Ved utgangen av 2016 hadde om lag 100 familier vedtak om avlastning i bolig. I tillegg var tre av

kriseplassene i bruk. Brukerne er i alderen 3 til 67 år. Ventelister og ledige døgn varierer betydelig fra

måned til måned, og per 31. desember 2016 hadde døgnavlastning 453 ledige døgn.

Fra februar 2016 ble tjenesten foresattstyrt personlig assistent (FPA) overført til Hundvåg og Storhaug

hjemmebaserte tjenester og innlemmet i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Tjenesten Avlastningsturer for fysisk funksjonshemmede (AVF) har gjennomført 3 helgeturer og 1

sommerferietur i løpet av 2016.

Dagtilbud

Ved utgangen av 2016 var det 87 brukere av dagtilbud, og 6 personer stod på venteliste. Brukere som

bor hjemme hos foreldre har tilbud fem dager i uken, og brukere i bofellesskap har tilbud om tre eller fire

dager i uken.

24 brukere hadde tilbud om skolefritidsavlastning (SFA) ved utgangen av 2016. Dette er en dobling siden

2012.

Kompetanseheving

Veiledningsteamet har som oppdrag å veilede ansatte som arbeider med brukere med

utviklingshemming og utfordrende atferd. Teamet har i 2016 blitt brukt til å holde noen av kursene som

inngår i 4-årig rullerende kompetanseplan for ansatte som arbeider med utviklingshemmede og ansatte

som arbeider med brukere som motsetter seg hjelp. I tillegg har teamet drevet to nettverk for ansatte.

Veiledningsteamet har til sammen tre årsverk der to er forbeholdt veiledning i Dagsenter og avlastning,

og ett årsverk er bydekkende. I 2016 ble ressursene til direkte veiledning fordelt med 40 prosent til

bydekkende veiledning og 60 prosent i Dagsenter og avlastning.

I 2016 hadde Veiledningsteamet 24 brukersaker som gjaldt andre kommunale virksomheter og 34

brukersaker i egen virksomhet der de ga praktisk veiledning ute i avdelingene. I flere av brukersakene er

det gitt «skreddersydde» kurs/fagtema for ansatte i den enkelte avdeling.

Økonomi
Resultatet viser et mindreforbruk på kr 5,5 mill. av en budsjettramme på kr 202,3 mill., inkludert

aktivitetsbaserte inntekter. Dette utgjør en forbruksprosent på 97,3. Mindreforbruket kan direkte

relateres til udisponerte midler til Austbø bofellesskap som følge av endringer i innflyttingsplanene. I

tillegg viser regnskapet lavere utgifter på drift av avlastningsboligene sammenlignet med 2015 samtidig

som belegget har gått opp og derav økte ABI-inntekter.

5.5.10 Nav – kontorene

Utgifter til økonomisk sosialhjelp
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I 2016 mottok drøyt 3 800 personer økonomisk sosialhjelp. Brutto utbetaling av økonomisk sosialhjelp

økte med 17 prosent, mens antallet mottakere steg med 13 prosent sammenlignet med 2015. Tallet på

langtidsmottakere har gått opp med 14 prosent. Oppgangen var forventet som en følge av den økte

arbeidsledigheten i regionen. At dagpengeperioden utløper for mange av de langtidsledige har også

bidratt til utviklingen. Arbeidsledigheten i Stavanger har økt med 14 prosent sammenlignet med

utgangen av 2015, og ved utgangen av året var den totale ledigheten på 6,1 prosent.

Figur 5.3 Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp 2012-2016

Helseavklaring for langtidsmottakere

Nav-kontorene har i 2016 i et tett samarbeid med bruker og helsetjenesten arbeidet målrettet med

helseavklaring av langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt. Vel 90 brukere har fått avklart

sine rettigheter etter folketrygdloven. Av disse har 15 prosent fått innvilget uføretrygd, 36 prosent er

innvilget arbeidsavklaringspenger og 12 prosent er innvilget kvalifiseringsprogram. De resterende har

søknad om en folketrygdytelse under behandling, eller er avklart til ikke å ha rettigheter innenfor

folketrygden.

Aktivitetsplikt

I forbindelse med bystyrets budsjettbehandling for 2016 ble det besluttet å innføre aktivitetsplikt for

nye sosialhjelpsmottakere under 30 år. For målgruppen stilles det nå vilkår om å møte på Jobbverksted

eller andre relevante tiltak for å motta sosialhjelp. Nav-kontorene ble i løpet av året styrket med fire nye

punktinnsats-stillinger som følger målgruppen tett opp i samarbeid med Arbeidstreningsseksjonen.

Antallet unge sosialhjelpsmottakere har likevel gått opp, noe som har sammenheng med stor økning i

ungdomsledigheten. Nye mottakere under 25 år har økt med om lag 16 prosent, mens langtidsmottakere

under 25 år ligger i underkant av 12 prosent sammenlignet med 2015.
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Barn og unge

Alle Nav-kontorene har nå en barneansvarlig, finansiert via statlige fattigdomsmidler, med et særskilt

ansvar for å styrke og ivareta barns levekår i samsvar med intensjonen i lov om sosiale tjenester.

Barneansvarlig bidrar i arbeidet med å utvikle rammeverk, lokale rutiner og verktøy for å sikre

ivaretakelse av barn i Nav-kontoret.

I 2016 hadde vel 900 av om lag 3 800 sosialhjelpsmottakere i Stavanger forsørgeransvar for barn, noe

som er en oppgang på 21 prosent sammenlignet med året før. Antallet langtidsmottakere med

forsørgeransvar for barn har økt med om lag 26 prosent siste året, noe som innebærer at det vokser opp

barn i 370 familier som over tid har en svært lav inntekt. Bruken av aktivitetstilskudd til dekning av

fritidsaktiviteter har økt, og det er betalt ut bortimot kr 1 mill. til vel 200 barnefamilier.

Eg vil lære!

To av Nav-kontorene deltar i modellforsøket Eg vil Lære! hvor målsettingen er at barn som lever i

familier med lav inntekt skal oppnå resultater i skolen i tråd med sitt evnenivå. Foreldre og barn får

tilbud om systematisk tverrfaglig oppfølging i hjem, fritid og skole for tidligst mulig å kunne iverksette

beskyttende og kompenserende tiltak. Så langt vurderer prosjektledelsen at både barna og foresatte har

god nytte av innsatsen. Prosjektperioden løper ut 2018.

Kvalifiseringsprogrammet

Ved utgangen av 2016 var det til sammen 250 deltakere i kvalifiseringsprogrammet i Stavanger. Det ble

betalt ut kr 39,6 mill. kvalifiseringsstønad (inkludert barnetillegg) i løpet av året, til 375 deltakere. Dette

er det høyeste antallet deltakere på ett år siden kvalifiseringsprogrammet ble innført i 2008. I løpet av

2016 ble nær 120 deltakere planmessig avsluttet i programmet. Av disse gikk rundt 40 personer videre

til arbeid eller ordinært arbeid med lønnstilskudd. Dersom arbeidsmarkedstiltak, skolegang og

arbeidsavklaringspenger inkluderes, er i overkant av 50 prosent gått videre i aktive tiltak. For 2016 er

dette svært gode resultater med tanke på brukergruppen og et strammere arbeidsmarked i regionen.

Økonomi
Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 39,5 mill. av en budsjettramme på kr 247,3 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 116. Utgifter til økonomisk sosialhjelp har isolert sett et merforbruk på

kr 34,3 mill. som skyldes økning i antall mottakere. Lønnsutgiftene i kvalifiseringsprogrammet viser et

merforbruk på kr 4,2 mill. som følge av et systematisk arbeid med å øke antallet deltakere inn i

programmet. Utover disse størrelsene er det kr 1 mill. i merforbruk på drift av kontorene, som kan

relateres til økning i aktivitetsnivå gjennom hele 2016.

5.5.11 Arbeidstreningsseksjonen

Individuell tilpasning av tiltakene

Arbeidstreningsseksjonen har i 2016 gitt tilbud om arbeidstrening i gruppe til om lag 80 personer,

fordelt på fem gruppetilbud. I tillegg har i overkant av 70 personer mottatt oppfølging fra

Arbeidstreningsseksjonen mens de har vært utplassert i tiltaksplasser i kommunale eller private

virksomheter. Det er til sammen gitt tilbud til i overkant av 410 personer, inkludert tiltakene START,

Jobbverksted 1 og Jobbverksted 2.

133



Arbeidstreningsseksjonen tilrettelegger for individuelt tilpasset arbeidstrening i tråd med den enkeltes

aktivitetsplan, i kombinasjon med andre tiltak som norskundervisning, trening og behandling.

Kapasitetsutnyttelsen har vært god i alle arbeidsgruppene. Det gis mulighet for deltidsplasser og

fleksible løsninger ut ifra den enkeltes behov. Norskundervisningen som tilbys er arbeidsrettet og

nivådelt, og foregår både som klasseromsundervisning og ute på den enkeltes arbeidssted.

Etablering av Jobbverksted 2

Ved utgangen av april 2016 ble Arbeidstreningsseksjonen styrket med én stilling i tråd med bystyrets

budsjettvedtak om å innføre aktivitetsplikt for unge nye sosialhjelpsmottakere. Tiltaket Jobbverksted

ble utvidet med et nytt tilbud, Jobbverksted 2 som har nye sosialhjelpssøkere 25-30 år som målgruppe.

Nye, unge sosialhjelpsmottakere som ikke omfattes av unntaket for aktivitetsplikt, henvises til å møte på

jobbverksted dagen etter at de har søkt om sosialhjelp. Plassene i jobbverksted-tiltakene benyttes

fleksibelt, og kurslengden utvides for de av deltakerne som ikke er tilstrekkelig avklart eller har nådd

målsetting om jobb etter første kursperiode på fire uker.

Antall unge som er henvist til jobbverkstedene har økt betraktelig i 2016. Av nær 270 påmeldte

deltakere deltok i underkant av 200 på kurs.

Samarbeid med Nav-kontorene

Det er tilrettelagt for et tett samarbeid mellom Nav-kontorene og Arbeidstreningsseksjonen. 

Punktinnsatsmedarbeiderne ved Nav-kontorene er til stede en dag i uken i jobbverkstedene og følger

deltakerne tett opp for å sikre at de kommer ut i arbeid, opplæring, annen aktivitet eller videre i tiltak

der det er aktuelt. Samarbeidsavtalen, inkludert hvilke samhandlingspunkter som må sikres, ble evaluert

i 2016, og samarbeidet fungerer godt.

Bedre kapasitetsutnyttelse av START

START, som er et oppstarts- og avklaringstiltak, benyttes for brukere i oppstarten av et

kvalifiseringsprogram, og som avklaringstiltak for sosialhjelpsmottakere. I underkant av 70 personer har

fått dette tilbudet i 2016. Tiltaket benyttes fleksibelt ut fra hva som er bestillingen fra Nav-kontoret, og

benyttes også som et aktivitetstiltak i påvente av annen tiltaksplass eller i kombinasjon med andre

aktiviteter.

Praksisplasser for funksjonshemmede

Arbeidstreningsseksjonens 42 praksisplasser for funksjonshemmede er brukt av 60 personer dette året.

13 av plassene utløser statlig refusjon og bidrar til at virksomheten kan finansiere oppfølgingen av

personer i praksisplassordningen.

Økonomi
Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1 mill. av en budsjettramme på kr 12,3 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 91,2. Mindreforbrukets størrelse skyldes i hovedsak økte inntekter fra

NAV i 2016.

5.5.12 Flyktningseksjonen
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Bosetting av flyktninger

Sommeren 2015 vedtok bystyret at Stavanger kommune skulle bosette 250 syriske kvoteflyktninger i

2015 og 2016. Stavanger kommune inngikk en avtale med IMDi om å bosette 370 flyktninger i 2016,

herav 80 enslige mindreårige flyktninger.

Resultatet for 2016 ble 355 bosatte personer, derav 61 enslige mindreårige. 159 av de som ble bosatt

var syriske kvoteflyktninger som kom direkte til kommunen fra flyktningleirer i utlandet.

Flyktningseksjonen har i 2016 arbeidet for å håndtere den store aktivitetsøkningen; bosettingstallet er

nesten tredoblet sammenlignet med årene før. Arbeidet bestod i ansettelsesprosesser for å øke antall

ansatte fra 13,7 til 19,5 årsverk, opplæring av nyansatte samt å leie ekstra kontorlokaler.

Flertallet av flyktningene ble bosatt i kommunale boliger. Flyktningseksjonen tildelte i alt 70 kommunale

boliger til nyankomne flyktninger i 2016. Av disse var det 13 enslige mindreårige som flyttet i egen bolig

fra barnevernsinstitusjonen for enslige mindreårige EMbo (etter fylte 18 år). Det var 42 flyktninger som

selv skaffet privat bolig i Stavanger.

I 2016 begynte kommunen også å ta i bruk det private boligmarkedet i bosettingsarbeidet. Foreløpig har

dette skjedd i to tilfeller. I tillegg har noen flyktninger flyttet inn hos partnere som bor i privat leiebolig.

Introduksjonsprogram og samarbeid med NAV

Introduksjonsprogrammet for flyktninger drives i tett samarbeid mellom Johannes læringssenter, NAV

og Flyktningseksjonen. Flyktningseksjonen er ansvarlig for forvaltning, programveiledning og deler av

innholdet. Det var 84 personer som avsluttet programmet i 2016 og vv disse gikk 34 prosent videre til

arbeid eller utdanning, med en fordeling på henholdsvis 17 prosent til arbeid og 17 prosent til utdanning.

Dette er en nedgang fra 40 prosent i 2015, og det er antallet personer som gikk direkte i utdanning som

er redusert. I tillegg gikk 20 prosent fra introduksjonsprogrammet videre til grunnskoleopplæring.

En prioritert oppgave i 2016 var å styrke samarbeidet mellom NAV og Flyktningseksjonen omkring

deltakere i introduksjonsprogrammet. Samarbeidsavtalen mellom Flyktningseksjonen og Nav ble

evaluert og revidert i løpet av året, og ny avtale ble signert.

Psykisk helse

Arbeidet med psykisk helsehjelp til flyktninger har vært prioritert også i 2016. Flyktningseksjonen har

etablert godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten i enkeltsaker, og konsulterer psykiatrisk

ekspertise for egen oppfølging av enkeltpersoner ved behov. På slutten av året ble en psykolog i 100

prosent stilling ansatt. Psykologen skal arbeide med enslige mindreårige, familier og enslige flyktninger

ved å formidle mestringsverktøy og lede selvhjelpsgrupper. Psykologen skal også undervise og veilede

personalet, drive individuell korttidsterapi ved behov og vurdere henvisninger til

spesialisthelsetjenesten.

I 2016 har Flyktningseksjonen startet opplæring og sertifisering av medarbeidere i International Child

Development Program (ICDP). ICDP er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har

som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal

styrke deres omsorgskompetanse.

Økonomi
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Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 0,3 mill. av en budsjettramme på kr 21,1 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 101,5. Merforbruket skyldes økning i utgifter til drift som følge av

vedtak om økt bosetting.

5.5.13 Krisesenteret

Utvikling i antall brukere av tilbudet

I 2016 hadde Krisesenteret i underkant av 210 kvinnelige beboere, noe som er en økning fra året før på

29 prosent. Det var også en økning i antall barn som bodde på senteret, med 15 prosent. Tallet på

mannlige beboere har vært ganske stabilt de siste årene.

Antallet overnattingsdøgn for kvinner økte med 24 prosent, mens det for barn og menn gikk ned med

henholdsvis 9 og 69 prosent. Den betydelige nedgangen i overnattingsdøgn for menn skyldes at

Krisesenteret hadde noen større enkeltsaker knyttet til antatte ofre for menneskehandel i 2015, mens

senteret hadde færre av disse sakene i 2016. Bedre rutiner for å skaffe antatte ofre for menneskehandel

bolig har også bidratt til å redusere antallet døgn på Krisesenteret.

Krisesenteret har i tillegg hatt en større økning i antallet besøk fra dagbrukere. En sannsynlig forklaring

på at det er flere beboere og dagbrukere, er at tilbudene etter hvert er mer kjent i hjelpeapparatet og

blant innbyggerne.

Ny avdeling for menn

Ny avdeling for menn ble ferdigstilt 1. april 2016. Avdelingen er lokalisert utenfor hovedbygget og har

kapasitet til å ta i mot inntil ti personer samtidig. Krisesenteret hadde ca. 500 døgn med mannlige

beboere i 2016.

Oppfølging av barn og unge

Krisesenteret fikk i 2016 midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for å drive videre en

barnegruppe som ble startet i 2015. Ansatte med kompetanse på barn har laget et pedagogisk

tilrettelagt opplegg for barna som bor på senteret. Tilbudet gis fire ganger i uken. Gruppen har

hovedsakelig arbeidet med fysisk aktivitet og kulturelle tilbud. Noen av barna som har bodd ved senteret

har i perioder ikke kunnet delta i ordinær skole på grunn av sikkerhet. Personalet i barnegruppen har gitt

disse barna et skoletilbud ut fra hjemskolens planer og aktiviteter.

Oppfølging av tidligere beboere

Som en del av oppfølgingen av tidligere beboere har det annenhver uke vært arrangert Torsdagskafé på

senteret. De tidligere beboerne har også fått tilbud om dagsamtaler og om felles aktiviteter utenfor

Krisesenteret.

Kompetanseheving

Personalet på Krisesenteret har i 2016 gjennomgått et kompetansehevingsprogram med tema som

psykososial støtte, traumebevisst omsorg og samtaler med barn. Det har vært gjennomført kurs,

temamøter og e-læring, og programmet ble avsluttet med en test. Vikarer og nyansatte har fått en

kortversjon av programmet og har gjennomført testen tidlig i ansettelsesprosessen.
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Økonomi
Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,2 mill. av en budsjettramme på kr 12,2 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 98,1. Årsaken til mindreforbruket er tildeling av eksterne midler til drift

av barnegruppen, som førte til at kommunale driftsmidler ble frigjort.
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5.6 Stavanger legevakt

Stavanger legevakt med underavdelinger har i 2016 hatt en gjennomgang av virksomheten i sin helhet.

På bakgrunn av funn ble det igangsatt flere tiltak for å øke kvaliteten i organisering og drift.

Ny akuttmedisinforskrift stiller tydeligere krav til kompetanse hos legevaktpersonell, i tillegg til et

skjerpet krav om utrykningsplikt ved akutte hendelser. Stavanger legevakt har søkt og fått tilskudd av

HDR for å gjennomføre akuttmedisinkurs for ansatte og fastleger i legevakt. Opplæringsplan for

gjennomføring av kurs foreligger.

Økonomi
Regnskapsresultatet for 2016 for Stavanger legevakt viser et merforbruk på kr 5,4 mill. av en

budsjettramme på kr 47,2 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 112. Merforbruket knyttet til selve

driften av legevakten viser et merforbruk på kr 6 mill. Smittevernavdelingen har et mindreforbruk på kr

0,6 mill. som påvirker det endelige resultatet. De andre underavdelingene viser tilnærmet balanse. Dette

er drift av voldtektsmottaket, helsetjenester i fengsel og vaksinasjonskontoret. De to førstnevnte er

fullfinansiert av staten. Stavanger legevakt har i 2016 også administrert et tverrfaglig team som har gitt

helsetjenester til asylanter.

Driften ved Stavanger legevakt har som beskrevet i tertialrapporteringene gjennom året 2016 vært noe

utfordrende. Det ble i tertialrapporteringen per 30.april 2016 vedtatt omdisponering av avsatte midler

til drift av legebil og Stavangers tidligere andel av drift av voldtektsmottaket til eksisterende drift. Det

har blitt synligjort et behov for økt bemanning. Det ble bemannet opp fra høsten 2016, men

merforbruket skyldes også innleie, forskjøvet arbeidstid, og overtid i mangel av tilstrekkelig fast ansatt

arbeidskraft.
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6 Kultur og byutvikling

Flere planer for bolig- og næringsformål ble vedtatt av bystyret i 2016, hvorav Paradis Sør er den

største med 450 boliger og flere næringsbygg. Det ble fastsatt et planprogram for Interkommunal

kommunedelplan for Forus, som skal gi nye utviklingsrammer for ett av landets viktigste

næringsområder. Det har også vært høy aktivitet innenfor transportplanlegging, med blant annet

reguleringsplan for deler av transportkorridor vest, og for sykkelstamveien som nå er klargjort for

realisering. Bystyret har gitt høringsuttalelse til første handlingsprogram for Bypakke Nord-

Jæren, og til Nasjonal transportplan 2018-2029. Samtidig ble Kulturplan 2018-2025 igangsatt.

6.1 Innledning

6.2 Kultur

6.3 Kommuneplan

6.4 Byplan

6.5 Transportplan

6.6 Byggesak

6.7 Geodata

6.8 Økonomi
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« 6 KULTUR OG BYUTVIKLING

6.1 Innledning

Flere planer for bolig- og næringsformål ble vedtatt av bystyret i 2016, hvorav Paradis Sør er den største

med 450 boliger og flere næringsbygg. Det ble fastsatt et planprogram for Interkommunal

kommunedelplan for Forus, som skal gi nye utviklingsrammer for ett av landets viktigste

næringsområder. Det har også vært høy aktivitet innenfor transportplanlegging, med blant annet

reguleringsplan for deler av transportkorridor vest, og for sykkelstamveien som nå er klargjort for

realisering. Bystyret har gitt høringsuttalelse til første handlingsprogram for Bypakke Nord-Jæren, og til

Nasjonal transportplan 2018-2029. Samtidig ble Kulturplan 2018-2025 igangsatt.

Regionen er preget av endringer i næringsliv og sysselsetting. I 2016 ble det fullført 392 boliger i

Stavanger, som er det laveste tallet siden kommunesammenslåingen i 1965. En økende netto utflytting

gjør at befolkningsveksten er redusert i hele regionen. På plan- og byggesaksområdet merkes

lavkonjunkturen i form av færre private planer og færre store utbygginger. Dette kompenseres i

vesentlig grad av en høy aktivitet innenfor offentlige planer, blant annet for transportanlegg,

universitet/sykehus, brannstasjoner og kommunens egne behov.

I denne situasjonen er kommunen spesielt oppmerksom på å være så attraktiv og samarbeidsvillig som

mulig for beboere og næringsliv. I 2016 har flere større plansaker fått utsatt framdrift og utvidet

prosess, for å imøtekomme ulike parter og interessenter. Dette gjelder blant annet reguleringsplan for

Forus øst, kommunal planstrategi, og planer for bussveien.

Kultur og byutvikling merker redusert produksjonskapasitet etter en tid med inntektssvikt, rammekutt

og ansettelsesstopp, og jobber med å tilpasse organisasjonen og produksjonen til tilgjengelige rammer.
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« 6 KULTUR OG BYUTVIKLING

6.2 Kultur

Nordens første modernist

21. november 2016 var det 150 år siden forfatteren Sigbjørn Obstfelder ble født i Stavanger. Med

markeringen av Obstfelders 150 år vil Sølvberget gi publikum ny kunnskap om forfatterens liv og øke

interessen rundt større deler av hans forfatterskap. Les mer om jubilet her. (http://stavanger-kulturhus.no/Obstfelder-150-aar)

Det har i 2016 blitt markert at det er 150 år siden Nordens første modernist, forfatteren og journalisten

Sigbjørn Obstfelder, ble født. Gjennom hele jubileumsåret har Sølvberget og Stavanger kommune

invitert til en vandring i Obstfelders verden med et flott program som har vært fylt av glede, alvor, humor

og mystikk. Mange av byens kulturaktører, festivaler, skoler og institusjoner har vært

samarbeidspartnere.

Flere nasjonale kulturkonferanser fant sted i Stavanger i 2016, blant annet årskonferanse for Norsk

Kulturråd og Norsk Publikumsutvikling.

Planarbeid 

Stavanger bystyre vedtok 11. april 2016 prosjektmandat for ny kommunedelplan for kunst og kultur i

Stavanger i perioden 2018-2025.

Arbeidet med ny kulturplan startet høsten 2016.  Det er etablert en felles styringsgruppe fra Kultur og

byutvikling og Bymiljø og utbygging, en administrativ prosjektgruppe og en referansegruppe med

representanter fra byens kulturliv og næringsliv.

Utredninger og større enkeltsaker

Avdelingen har vært ansvarlig for eller involvert i en rekke utredninger og større enkeltsaker gjennom

året.

Avdelingen forvalter en rekke tilskuddsordninger for byens kulturliv. Det ble i 2016 gitt 336 tilsagn om

støtte, som er på samme nivå som i 2015.

Årsrapport 2016

Opera Rogaland kom inn på Statsbudsjettet, i tillegg kr 1 mill. fra Ramslands legat.

Søknad om støtte til Stavanger Rocker

Driftstilskudd til dansekompanier

Etableringstilskudd til RIMI/IMIR Scenekunst

Driftstilskudd til musikkensembler

Plan for rytmisk musikk – evaluering

Tilskudd til kulturarrangører

Tilskudd til festivaler og større arrangementer

Flerkulturelt kulturliv i Stavanger

Forvaltning av tilskuddsordninger og saksbehandling
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Senter for Interkulturell kommunikasjon ble engasjert til prosjektledelse for Flerkulturelt kulturliv i

Stavanger. Det er etablert et nettverk av flerkulturelle slik at de tilføres kulturkompetanse.

Veiledning og oppfølging av kulturaktører og publikum

Kulturavdelingen legger stor vekt på at byens kulturaktører, både profesjonelle og amatører, samt

publikum, er informert om kulturtilbud, støtteordninger, utvekslingsprogrammer samt lokale, nasjonale

og internasjonale nettverk og andre samarbeidsrelasjoner. Dette skjer i dialogmøter, på seminarer, ved

bruk av sosiale og andre medier. Kulturavdelingens nettsider blir jevnlig oppdatert, og her blir aktuelle

nyheter lagt ut. Avdelingen jobber videre med å digitalisere søknadsskjema, og så langt er to

elektroniske skjema ferdigstilt. Dette vil øke brukervennligheten for publikum som benytter seg av

tjenestene.

Saker til Stavanger kommunes kunstutvalg

Stavanger kommunes kunstutvalg avholdt 6 møter inklusiv 6 befaringer i forbindelse med aktuelle saker.

Utvalget behandlet 21 saker/prosjekter i 2016.

Aktiviteten i 2016 har vært på samme nivå som i 2015. Flere kunstprosjekter knyttet til nybygg og

rehabiliteringer av kommunale bygg er startet opp det siste året. Det utarbeides en egen årsrapport for

Stavanger kommunes kunstutvalg. Den er lagt fram til orientering i kommunalstyret for kultur og idrett

15. mars 2017.
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« 6 KULTUR OG BYUTVIKLING

6.3 Kommuneplan

Kommuneplanavdelingen har i 2016 arbeidet med følgende større planoppgaver:

Høringen av Kommunedelplan for sentrum høsten 2016 utløste stort engasjement og en offentlig debatt

om planforslaget. Det har kommet inn 180 merknader til planforslaget. Planforslaget ble presentert med

3D-verktøy, det ble etablert høringskontor i Søregata og gjennomført en rekke presentasjoner av

planforslaget for politiske parti og ulike organisasjoner.

Forslag til kommunal planstrategi ble kunngjort høsten 2016. I løpet av kunngjøringsperioden kom det

inn synspunkt fra 12 offentlige etater og organisasjoner på forslag til kommunal planstrategi. Kommunal

planstrategi ble lagt fram for godkjenning til Kommunalutvalget, men ble utsatt.

Arbeidet med Interkommunal kommunedelplan (IKDP) Forus er omfattende og samarbeidet mellom de

tre kommunene krever en omfattende prosess. Kommuneplanavdelingen bidrar med flere ressurser enn

planlagt sammenlignet med den opprinnelige planen. Kommuneplanavdelingen koordinerer kommunens

deltagelse i arbeidet.

Årsrapport 2016

Kommunal planstrategi for 2016-2019 er utarbeidet og vært på høring.

Gjennomført 2. høring av Kommunedelplan for Stavanger sentrum.

Koordinert kommunens deltagelse i Kommunal og moderniseringsdepartementets plansatsing mot de
store byene.

Videreført arbeidet med City Impact Districts (CID) Stavanger sentrum.

Deltatt og koordinert kommunes arbeid med Interkommunal kommunedelplan for Forus.

Deltatt i arbeidet med etablering av Byvekstavtaler, tidligere Byutviklingsavtaler.

Deltatt i Storbyforskningsprosjekt for evaluering av plan- og bygningslovens bestemmelser om
planstrategi som instrument.

Utarbeidet ny levekårsundersøkelse, befolkningsframskrivining og konsekvensvurdering av alternative
lokaliseringer av ny rettsbygning i Stavanger.

Bidratt med statistikk og analysekompetanse ved revisjon av sektorplaner i kommunen.

Oppdatert Stavangerstatistikken.

Startet forberedelse av konferanse for Nordic City Network i Stavanger mai 2017.
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6.4 Byplan

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 det å tilrettelegge for økt

boligutbygging. Det er lagt vekt på å sikre kvalitet i uterom, miljømessig og estetisk kvalitet i stadig

tettere bebyggelse og omgivelser.

Byplanavdelingen har medvirket i flere større plansaker innenfor Kultur og byutvikling;

kommunedelplan Stavanger sentrum, IKDP Forus, Bypakke Nord Jæren og andre større veiprosjekt.

Områderegulering

Arbeidet med områdereguleringer for nye utbyggingsområder og byomformingsområder har vært

prioritert, samt planer for utvikling av sentrum og studentboliger.

Oppdatering av planer

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.

Private planer

Flere av de private planene i Hillevåg er satt på vent pga. nødvendige avklaringer for bussveien. Det har

vært få planer for privat utbygging, men mange planer med offentlig formål.

Årsrapport 2016

Eksempler på områdereguleringer:

Madla-Revheim (utlagt til offentlig ettersyn)

Dusavik 1 og 2 (planprogram fastsatt, planarbeid pågår)

Forus Øst (tilbakesendt fra bystyret for høring av nye forslag). Detaljregulering pågår.

Områderegulering for universitetsområdet plan 2510 (til bystyret 2017). Detaljregulering pågår

Åsen (planprogram fastsatt)

Planarbeid med områderegulering går over flere år.

Eksempler på oppdateringsplaner:

Vestre Platå (pågår)

Misjonsmarka (pågår)

Åsen boligområde (pågår)

Eikeberget (til bystyret 2017)

Det er også jobbet videre med opprydding i saker som omhandler kirke/gravlunder.
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Det har vært behandlet planer for bolig- og næringsbygg i Hillevåg, Storhaug Øst, Kalhammeren,

Paradis, Jåttåvågen og Forusområdet. I tillegg har der vært flere planer i sentrum for hotell, kontor, bolig

og forretning.

Andre oppgaver

Byplanavdelingen har vært involvert i flere arkitektkonkurranser både i offentlig og privat regi. Tildeling

av byggeskikkprisen for 2016 er gjennomført.

Det er i løpet av året tatt ut 17 startpakker, dvs. grunnlag for private planer. 40 private og 37 offentlige

planer har vært til behandling. Bystyret har ferdigbehandlet 22 planer. Avdelingen har behandlet 123

delesaker og gitt uttalelse til 90 seksjoneringssaker.

Det er lagt stor vekt på å overholde lovkrav for saksbehandlingstid. Kvalitetsstyringssystemet og

startpakken er oppdatert kontinuerlig gjennom året.

  2013 2014 2015 2016

Startpakker 27 33 35 17

Private planer behandlet i Kommunalstyret for byutvikling 21 33 53 40

Offentlige planer behandlet i Kommunalstyret for byutvikling 32 35 27 37

Planer vedtatt i bystyret 15 15 32 22

Delesaker 117 102 135 123

Uttalelser til seksjoneringssaker 116 73 90 90

Tabell 6.1 Byplan 
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6.5 Transportplan

Bypakke Nord-Jæren

Stortingsproposisjonen for Bypakke Nord-Jæren ble lagt fram for Kongen i Statsråd 16. desember 2016.

Statens bidrag, blant annet finansiering, arealtiltak og lokaliseringstiltak fastsettes i en byvekstavtale.

Regionen har i år arbeidet fram en forhandlingsplattform for de kommende forhandlingene.

Kollektivplanlegging

Det pågår arbeid med reguleringsplaner for bussveien både på riksvei 509 og langs fylkesvei 44.  For

strekningen Stavanger sentrum – Mosvatnet er det avklart at det skal etableres parallelførte bussfelt på

nordsiden gjennom Kannik, og fra Mosvatnet til Sundekrossen skal det gjennomføres et forprosjekt som

grunnlag for valg av midtstilt kontra parallelført kollektivfelt. Planprogram for planleggingen av

bussveien på strekningen Hillevåg – sentrum – Sundekrossen har vært på høring.  Arbeidet med planene

for bussveien fra grensene mot Sandnes til Gausel stasjon ble forberedt for sluttbehandling i 2016. Det

er fastsatt planprogram for kollektivfelt gjennom Jåttåvågen.  Planen for Transportkorridor vest på

delstrekningen fra Hafrsfjord bru til Sundekrossen er ferdig behandlet. Det pågår bygging av

delstrekning av bussveien fra Mariero til Vaulen. Arbeidet med utvidelsen av Gamleveien, etablering av

fortau og nye holdeplasser har startet.

Sykkelplanlegging

Reguleringsplan for sykkelstamveien fra Schancheholen til Sørmarka er ferdigbehandlet. Planprogram

for reguleringsplan for sykkelvei mellom Tasta og Stokka er fastsatt og planarbeidet pågår. Arbeid med

plan 2589 fv. 411, Dusavikveien gang- og sykkeltiltak Christian Bjellands gate – Gabborveien pågår.

Overordnet veinett i regionen 

Anleggsarbeidet for Ryfast og Eiganestunnelen pågår. Statens vegvesen har arbeidet fram et planforslag

for E39 Smiene – Harestad. Anslaget viser kostnadsoverskridelser og arbeidet med kvalitetssikring av

planforslaget og mulige tiltak for å få ned utgiftene startet høsten 2016.
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6.6 Byggesak

I 2016 ble 1 523 saker behandlet hos byggesak. Dette er en videre nedgang fra 2014 og 2015. Antall

saker i 2015 var 1 668, og i 2014 2 136 saker. De to siste årene har det vært en dreining i type saker, til

mindre antall av store bygg og en større andel av mindre saker hvor huseier selv er ansvarlig for søknad

og bygging. Både antall og andel saker med dispensasjoner har gått opp – fra 21 % i 2014 til 39 % i 2016.

Figur 6.1 Antall mottatte byggesaker i perioden 2008-2016

Årsrapport 2016
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Gjennomsnittlig saksbehandlingstid

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for følgende søknader:

Søknader med 3 ukers behandlingsfrist hvor firma søker er 24 dager.

Søknader med 3 ukers behandlingsfrist hvor tiltakshaver søker er 26 dager.

Søknader med 12 ukers behandlingsfrist hvor firma søker er 44 dager.

Søknader med 12 ukers behandlingsfrist hvor tiltakshaver søker er 30 dager.

Søknad om rammetillatelse med 12 ukers behandlingsfrist er 46 dager.

Søknad om rammetillatelse med 3 ukers behandlingsfrist er 27 dager.

Saksbehandlingstiden for behandling er ferdigattester er 24 dager, midlertidige brukstillatelser 27
dager og søknad om igangsettingstillatelse er 21 dager.

Som følge av overgang til nytt sakarkivsystem 1. januar 2016 er det noe usikkerhet knyttet til registrering

av saksbehandlingstid i 2016.

Der saksbehandlingstid ikke er spesifikt angitt i loven er målet en behandlingstid på 4 uker.

Det er gjennomført tilsyn i 255 saker, og totalt er det tatt 370 tilsyn. Det tilsvarer 19,1 % av sakene, like

under målsettingen på 20 %, men godt over statlig anbefaling om tilsyn i 10 % av sakene.
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6.7 Geodata

I 2016 har avdelingen blant annet:

Ryddet og klargjort eiendomsarkivet og seksjoneringsarkivet til skanning, Eiendomsarkivet
nærmer seg også ferdigskannet

 Som første kommune i landet satt i drift automatiske situasjonskart. Siden februar er det ikke
produsert noen situasjonskart manuelt. Løsningen fungerer godt og ser ut til å være stabil.

Fortsatt samarbeidet med kartverket for å ha et best mulig digitalt vegnett i Norsk Vegdatabank
(NVDB). Dette er det vegnettet som leveres ut til bruk i GPS-system og sikrer at både
utrykningskjøretøy og andre finner fram til riktig vei og adresse. (Stavanger har som eneste
kommune i landet tilgang til å redigere veilenker direkte i NVBD).

Bestilt og fått nye kartdata og ortofoto for hele kommunen. Dette er tilgjengeliggjort i kommunens
kartløsninger for både interne og eksterne brukere.

Gjennomført stedsnavnprosjektet etter planen for 2016. Det er gjennomført systematiske møter
med navne- og historieinteresserte i alle bydelene. Det er også samlet inn navn via en nettløsning
på kommunens hjemmesider. I tillegg er det lagt ned mye arbeid i å digitalisere alle navn som
universitetet hadde samlet inn i Stavanger kommune.

I samarbeid med kommuneplanavdelingen har man tatt i bruk 3D og VR-briller til
medvirkningsarbeid. Det er bygget opp en modell over sentrumsplanområdet hvor de foreslåtte
nye volumene kan slås av og på. Det er også laget en modell over området i Minecraft som barn og
unge har kunnet bruke til å bygge opp sentrum slik de mener det kan være.

Avdelingen har jobbet mye med å få kartleggingsdronen operativ. Denne skal benyttes til å
produsere ortofoto over prosjektområder i forbindelse med forskjellige planutredninger/plansaker.
Nye regler for ubemannede droner har gjort at man ikke har fått startet flyoppdrag i løpet av 2016.
Det har imidlertid vært laget alle dokumenter og ros-rapporter (kvalitetshåndbok) som er
nødvendige for å få den godkjent for flyging. I tillegg er det kommet en ny, obligatorisk
piloteksamen som operatører må ta og denne er ikke klar før på nyåret 2017.
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6.8 Økonomi

Regnskapsresultatet samlet for Kultur og byutvikling (unntatt byggesak) viser et mindreforbruk på kr

2,4 mill. av en budsjettramme på kr 207,1 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,8. Resultatet

inkluderer budsjett på kr 2,81 mill. til digitalisering av eiendomsarkivet.

Årsaken til at det gjenstår budsjettmidler på digitaliseringsprosjektet er forsinkelser fra leverandør.

Korrigert for dette hadde Kultur og byutvikling et merforbruk på kr 0,4 mill. som gir en forbruksprosent

på 100,2. Kultur og byutvikling merker redusert produksjonskapasitet etter en tid med inntektssvikt,

rammekutt og ansettelsesstopp og jobber med å tilpasse organisasjonen og produksjonen til vedtatte

rammer.

I kulturavdelingen viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 0,9 mill. av en budsjettramme på kr

156,7 mill. Dette gir en forbruksprosent på 99,4. Mindreforbruket skyldes blant annet at kompensasjon

til bruk av Stavanger konserthus ikke har mottatt nok søknader og dermed ikke ble fullt ut disponert,

samt at det ikke har kommet inn nok kvalifiserte søknader til enkelte tilskuddsordninger.

Planavdelingene (Byplan, Kommuneplan, Transportplan), Geodata, samt stab viser et merforbruk på kr

1,3 mill. I dette resultatet er budsjettmidler til digitalisering trukket ut. Dette gir en forbruksprosent på

102,3. Merforbruket skyldes i hovedsak lavere inntekter enn budsjettert på byplan og geodata. Lavere

økonomisk aktivitet i regionen har blant annet medført færre søknader til utvikling av private planer, og

lavere salg av meglerpakker, kart og delingsforretninger. Aktiviteten har derimot vært høyere innenfor

offentlige planarbeid, som ikke utløser behandlingsgebyr.

Byggesak drives etter selvkostprinsippet. Regnskapsresultatet ved utgangen av 2016 viser et

merforbruk på kr 2,4 mill. Merforbruket dekkes midlertidig i bykassen. Akkumulert fremførbart

underskudd er på kr 5,6 mill. Hovedårsaken til merforbruket er en fremdeles nedgang i byggesaker og

store utbygninger som har gitt lavere inntekter enn budsjettert.
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7 Bymiljø og utbygging

Flere store byggeprosjekter er fullført i 2016. Nye Tasta skatepark, Kvernevik svømmehall,

Eiganes skole og Emmaus barnehage ble åpnet og arbeidet med Lervig sykehjem og Gamlingen

pågår for fullt. Triangulum-prosjektet bidrar med å tilrettelegge for Smartbyen Stavanger. Veikart

for Smartbyen er utarbeidet og Stavanger er kommunen i Norge med flest åpne data.

7.1 Innledning

7.2 Juridisk og utbygging

7.3 Miljø og renovasjon

7.4 Stavanger eiendom

7.5 Park og vei

7.6 Idrett

7.7 Vann og avløp

7.8 Plan og anlegg
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7.1 Innledning

Flere store byggeprosjekter er fullført i 2016. Nye Tasta skatepark, Kvernevik svømmehall, Eiganes skole

og Emmaus barnehage ble åpnet og arbeidet med Lervig sykehjem og Gamlingen pågår for fullt.

Triangulum-prosjektet bidrar med å tilrettelegge for Smartbyen Stavanger. Veikart for Smartbyen er

utarbeidet og Stavanger er kommunen i Norge med flest åpne data.

Bymiljø og utbygging leverer tjenester til alle innbyggere, hver dag, hele året. Også i 2016 er det levert

tjenester med høy grad av brukertilfredshet. I 2016 er det håndtert i underkant av 11 000 avvik gjennom

meldingssystemet Varsle Om Feil (VOF). Manglende tømming av spann og hull i vegbanen har flest

meldinger. Varslingssystemet fungerer godt slik at de fleste avvik blir raskt håndtert. VOF utvikles

videre, og i 2016 ble Stavanger kommune tildelt en pris av Rogaland fylkeskommune for å legge til rette

for varsling om manglende universell utforming på uterom og bygninger.

Bymiljø og utbygginger gjennomfører store deler av kommunens investeringsprogram. I løpet av 2016 er

blant annet nye Tasta skatepark, Kvernevik svømmehall, Eiganes skole, Emmaus barnehage, mens

arbeidet med Lervig sykehjem og Gamlingen pågår for fullt.

Tilrettelegging for økt vekst har vært et prioritert satsingsområde i Stavanger over flere år. I 2016 har

dette fortsatt vært prioritert, men samtidig har det vært viktig å få klarlagt at prioritering av økt

kapasitet må gjennomføres til riktig tid. Det har vært dels krevende for en rekke pågående skole- og

barnehageprosjekter i løpet av 2016.

Det legges til rette for organisert og uorganisert bruk av alle friområder, turveger og idrettsanlegg.

Kommunen bidrar til å skape gode opplevelser i byenes uterom, både til daglig og til fest.

Det leveres gode tjenester innen vann, avløp og renovasjon. I 2016 ble lag 1 % av det kommunale

ledningsnettet rehabilitert.

Det er avgitt en omfattende rapportering av resultater knyttet til klima og miljøarbeid i 2016. Dette

viser at vi man lykkes på en rekke områder, men at det fortsatt gjenstår et omfattende arbeid dersom

vedtatte klimamål skal nås. Arbeidet med revisjon av kommunens klima- og miljøplan pågår for fullt.

Bystyret vedtok i 2016 at det skal innføres piggdekkavgift for at mål om bedre byluft skal kunne oppnås.

Verdibevaring er et viktig satsingsområde. I en rekke store prosjekter er tatt viktige beslutninger som

innebærer valg av materialer med lang levetid og lave vedlikeholdskostnader, men med noe høyere

investeringskostnad. Dette gjelder skolens bygninger, asfaltdekker på veger eller av valg av materialer på

ledningsnettet. I 2016 har en rekke bygg som ikke skal nyttes av kommunen blitt solgt. Tiltakspakken har

bidratt til å få i gang en rekke små og store tiltak. Samtidig har en lykkes med å få ut en rekke

konkurranser i markedet, som har bidratt til å opprettholde aktiviteten.

Etableringen av Stavanger utvikling KF og Stavanger bolig KF var den største organisatoriske endringen

i 2016. Det er etablert rutiner og en klar rollefordeling for å lykkes med den organisatoriske endringen.

Arbeidsmarkedssituasjonen i regionen har trolig medvirket til at det i 2016 har vært enklere å

rekruttere nye medarbeidere sammenlignet med tidligere år.
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7.2 Juridisk og utbygging

I 2016 har Juridisk avdeling tilrettelagt for etableringen av Stavanger Utvikling KF. Foretaket, som ble

opprettet med virkning fra 1. januar 2017, har som formål å eie, erverve, utvikle og selge

utbyggingseiendommer for Stavanger kommune.

Friområdeprosjektet

Juridisk har prosjektlederansvaret for Friområdeprosjektet (http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-

skjema/Natur-og-miljo/Frluftsliv/Friomradeprosjektet/) i Stavanger. Prioritert oppgave i 2016 har vært å tilrettelegge for at

reguleringsplan 1811, turvei i Gauselstranden, blir realisert.

Det pågår forhandlinger mellom enkelte av grunneierne for å utarbeide en minnelig løsning for

gjennomføring av planen. Kommunen måtte i 2016 likevel fatte ekspropriasjonsvedtak overfor enkelte

grunneiere for å få tilgang på nødvendig areal til turveien. Prosessen med å sikre arealene som kreves for

å realisere turveien – slik den er vedtatt av bystyret, fortsetter i 2017.

Kommunale utbyggingsbehov

Kommunen har i 2016 arbeidet med å skaffe tomt for en ny barneskole på Storhaug.

Stavanger kommune har også arbeidet med å sikre arealer i forbindelse med en tomt regulert til

offentlige formål (felt O2) i Jåttåvågen. Det har vært nødvendig å fatte ekspropriasjonsvedtak i saken, og

saken er senere bragt inn for skjønnsretten for overprøving og fastsettelse av erstatning.

Salg av eiendommer

Det er i 2016 lagt til rette for salg av eiendommene Norges bank og Utenriksterminalen.

Grunnerverv

Kommunen har arbeidet med grunnerverv i forbindelse med utvidelse av veien og etablering av gang- og

sykkelvei Krossbergveien på Revheim og i Gamleveien på Hinna.

Nye skjenkeretningslinjer

Kommunen har fått nye skjenkeretningslinjer i 2016. I den forbindelse er samtlige salgs- og

skjenkebevillinger fornyet.

Det er i løpet av året behandlet et betydelig antall søknader knyttet til skjenkebevillinger,

serveringsbevillinger, endringer i styrerforhold, ambulerende bevillinger, utvidelse av eksisterende

bevillinger og skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Ingen serverings- og skjenkebevillinger ble inndratt i 2016.
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Klagesaker til formannskapet

I 2016 ble det opprettet en særskilt klagenemnd i Stavanger kommune. Saker som behandles av

klagenemnda er for eksempel tildeling av parkeringskort, tildeling eller bytte av kommunal bolig eller

avslag på tildeling av startlån.

Juridisk saksforbereder sakene som skal behandles i klagenemnda. I 2016 behandlet klagenemnda 67

klagesaker.

Politianmeldelser

Juridisk avdeling utarbeider politianmeldelser på vegne av rådmannen. I 2016 ble det innlevert 18

anmeldelser til politiet.

Innleie og kjøp av arealer til formålsbygg

Juridisk bistår virksomhetene i kommunen med innleie og kjøp av lokaler. I 2016 fikk Hinna helsestasjon

nytt lokale i Hinna Park i Jåttåvågen. Det er også tilrettelagt for å skaffe nytt leieforhold til Eiganes og

Tasta helse- og sosialkontor sammen med NAV. I tillegg er det foretatt en del endringer og fornyelser av

allerede eksisterende avtaleforhold.

Økonomi
Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 2,7 mill. av en netto budsjettramme på 9,8 mill. Dette

utgjør en forbruksprosent på 72,5. Mindreforbruket skyldes høyere inntekter på Stavanger forum i

forbindelse med ny energisentral på kr 1,3 mill., sykelønnsrefusjoner på kr 0,6 mill. og et øvrig

mindreforbruk på kr 0,8 mill. fordelt på mange prosjekter.
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7.3 Miljø og renovasjon

Miljø

Klima- og miljøstatus i kommunen

Våren 2016 fullførte miljøenheten (http://www.stavanger.kommune.no/no/Om-kommunen/Administrasjon/Bymiljo-og-utbygging/Miljo-og-

renovasjon/) evaluering av kommunens klima- og miljøplan fra 2010. En rapport fra gjennomgangen ble lagt

fram for kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) i sak 89/16

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/AgendaItems/Details/203772) i mai. Statusrapporten 2015 for Klima- og

miljøplanen ble lagt fram i samme sak. Begge rapportene viser at Stavanger kommune er på god vei til å

nå målene for natur- og miljøområdet i planen, mens det er stor avstand mellom mål og realitet når det

gjelder å redusere klimagassutslipp. Det samme sier rapporten Forvaltningsrevisjon av klimagassutslipp

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/AgendaItems/Details/202180), som Rogaland Revisjon IKS la fram for

kontrollutvalget tidlig i 2016.

Arbeidet med revidering av Stavangers klima- og miljøplan startet opp høsten 2016, med etablering av

styringsgruppe og prosjektgruppe, og med utarbeidelse av planprogram. Målet er å legge fram revidert

plan til politisk behandling høsten 2017.

Agenda21

Lokal Agenda 21-arbeidet i Stavanger startet allerede i 1997, basert på FNs handlingsplan Agenda 21 og

lokalsamfunnenes viktige rolle for et mer bærekraftig livsmiljø.

Arbeidet skal bidra til holdnings- og handlingsendring og kunne overføres fra liten til større skala, og skal

øke miljøbevisstheten og stimulere frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og bedrifter til å endre

handlingsmønstre i mer bærekraftig retning. 

Lokal Agenda 21 (http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Natur-og-miljo/Internasjonalt-engasjement/Lokale-samarbeidsprosjekt/Lokal-

Agenda-21-arbeidsomrader/)

Agenda 21 – arbeidet

Earth Hour, Folkefrokosten og mobilitetsuken med Miljøsøndag (http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-

skjema/Natur-og-miljo/Miljoinformasjon/miljosondag/) ble markert i 2016. Miljøenheten administrerte også bruktmarkedet

på Nytorget, som ble gjennomført hver lørdag i sommerhalvåret. Matløypa på Ullandhaug, som har vært

en del av Forskningsdagene siden 2009, ble også koordinert av miljøenheten.

En del av Agenda 21-arbeidet (http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Natur-og-miljo/Internasjonalt-engasjement/Lokale-

samarbeidsprosjekt/Lokal-Agenda-21-arbeidsomrader/) har blitt videreført med støtte fra folkehelsemidlene. Eksempler på

dette er barnematkurs, besøksopplegg for barnehager, skoler og studenter på Ullandhaug økologiske

gård, kjøkkenhagekurs og kompostkurs, turer til Store Marøy i regi av Naturvernforbundet og etablering
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av nabolagshager i samarbeid med Urban sjøfront. I tillegg har miljøenheten gitt støtte til

enkeltarrangement, som visning av miljøfilm på Verdens miljøverndag og til Økouka.

Prosjektet Giftfri hverdag (http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Natur-og-miljo/Miljoinformasjon/Giftfri-hverdag/) fikk

også støtte fra folkehelsemidlene i 2016. Det ble holdet et åpent kveldsmøte i prosjektet Giftfri hverdag

med tittelen Er det farlig? med rundt 70 deltakere. I tillegg ble det satt opp flere skilt som fraråder fiske i

de forurensede delene av Stavangers havnebasseng. Totalt er det nå satt opp 20 skilt. Faktaark om

miljøvennlig spedbarnsstell ble oversatt til ytterligere elleve språk og utgis nå på til sammen 21 språk.

Faktaarket blir distribuert via flyktningetjenesten og helsestasjonene.

Det ble registrert flere utmeldinger fra Grønt Flagg, sertifiseringsordningen for miljøsatsing i skoler- og

barnehager, i løpet av 2016. Manglende økonomi og stort arbeidspress er oppgitt som hovedgrunn for

utmeldingene. Få påmeldte gjorde at den årlige inspirasjonssamlingen for Grønt Flagg-sertifisering ble

avlyst høsten 2016. Veien videre for miljøsertifisering av skoler og barnehager er under vurdering.

Bedre byluft

Stavanger har i perioder utfordringer med luftkvaliteten. Forslag til forskrift om innføring av gebyr for

bruk av piggdekk og tilleggsgebyr i Stavanger kommune var ute på høring høsten 2016. Forskriften ble

godkjent av Bystyret i februar 2017.

Bystyret vedtok i april 2016 at det skal etableres en ny målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen.

Stasjonen skal være ferdig etablert og gi kvalitetssikrede data om svevestøv og nitrogengrenser fra og

med åpningen av Ryfast, anslått til slutten av 2019.

Mobilitet/endring av reisevaner – satsing på kollektiv transport, sykkel og gange

Stavanger kommune inngikk i 2016 bedriftsavtale med HjemJobbHjem (HJH). HJH-prosjektet skal gjøre

det enklere å reise uten bil til og fra jobb. Miljøenheten deltar både i den regionale mobilitetsgruppen

der HJH er et tiltak, og i den interne prosjektgruppen i Stavanger kommune. Stavanger kommunes

interne arbeid med HJH ledes og utføres av Personal og organisasjon, Servicetorget.

Miljøenheten er også representert i kampanjegruppen til Stavanger på sykkel, kommunens

sykkelsatsing.

Kampanjen Beintøft, en sykkel- og gange-aksjon rettet mot skolebarn, ble gjennomført også i 2016. Seks

skoler og til sammen 1 676 elever deltok.

I Mobilitetsuken, 16.-22. september, samarbeidet Stavanger kommune med Sandnes og Sola om to felles

tiltak: PARK(ing) Days, der parkeringsplasser ble gjort om til park for en dag samt oppmuntrende sitater

til de som benytter fortau. På Miljøsøndag 18. september deltok over 50 organisasjoner og andre

aktører og det var 5 000 besøkende på arrangementet.

Miljøenheten administrerer kommunens medlemskap i Oslo bilkollektiv, avd. Stavanger, inkludert

informasjon ut til medbrukerne. Bruken av bilkollektivet i 2016 er noe lavere sammenlignet med 2015.

Forurenset sjøbunn

Første plan for tiltak mot forurenset sjøbunn for Bangarvågen, Galeivågen og rundt Jadarholm var klar i

juni 2016. Dette er blant de mest forurensede havneområdene i kommunen. Mulige kilder som kan

forurense disse havneområdene i dag og andre forhold som kan påvirke beslutninger om tiltak, er

vurdert.
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Kommunen søkte høsten 2016 også Miljødirektoratet om midler til marinarkeologisk kartlegging i

Galeivågen og rundt Jadarholm, og utredning og detaljering av tiltaksplan for den delen av indre

Bangarvågen som ikke blir tildekket våren 2017. Kommunen fikk nylig bevilget midler til dette.

Oljefri Nord Jæren

Stavanger kommune deltar i prosjektet Oljefri Nord-Jæren (http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Natur-

og-miljo/Miljoinformasjon/Oljefri-Nord-Jaren/). Prosjektet ledes av Naturvernforbundet, og formålet er å få bolig- og

byggeiere til å erstatte sine oljefyrte anlegg og ildsteder med fornybare oppvarmingsløsninger. Et

informasjonsmøte høsten 2016 samlet rundt 80 interesserte, og arbeidet har gitt gode resultater også i

2016. Rundt 330 tanker er sanert siden oppstart av prosjektet.

Nasjonale og internasjonale samarbeid

Miljøenheten er med i storbynettverket som ser på hva byene kan bidra med for å begrense og håndtere

klimautfordringene. Nettverket deler erfaringer med nullutslippsløsninger og består av representanter

fra de fire største byene i Norge og koordineres av miljøorganisasjonen Zero. Kommunen deltar også i

europeiske nettverkssamarbeid, blant gjennom medlemskap i Eurocities (miljøforum). Vi rapporterer

også inn til nettverket knyttet til Ordføreravtalen (Covenant of Mayors).

Miljøenheten har siden 2007 hatt prosjektlederansvar for klimakvoteprosjekter i to av Stavangers

vennskapsbyer, Nablus i Palestina og Antsirabé i Madagaskar. Det ble i 2016 ikke utbetalt

klimakvotemidler til de to vennskapsbyene. Grunnet liten aktivitet i Nablus i 2015 ble midler fra 2015

overført og brukt på klimakvoteprosjekt innen treplanting i 2016. På grunn av politisk uro i Antsirabé er

klimakvoteprosjektet der satt på vent inntil videre.

Økonomi miljøenheten
Regnskapsresultatet for Miljø viser et mindreforbruk på kr 1,5 mill. av en budsjettramme på kr 6,5 mill.

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig forsinket fremdrift på flere prosjekter enn hva som var

budsjettert (blant annet for marinarkeologiske undersøkelser, Miljøsøndag, klimakvoteprosjektet,

miljøsertifisering og Giftfri hverdag).

Renovasjon

Henteordninger for husholdningsavfall

Stavanger kommune har fortsatt henteordninger for grovavfall, hageavfall, farlig avfall og tøy. I tillegg

har flere borettslag og sameier prøveordning for innsamling av glassemballasje. Kundene bestiller

avfallshenting via nettsiden www.hentavfall.no (http://www.hentavfall.no/). I 2016 var det en økning på rundt 40

prosent i mengden innsamlet farlig avfall, sammenlignet med året før. Selv om innsamling av hageavfall

er sterkt sesongbetont, ser vi en god økning i den årlige kapasitetsutnyttelsen for denne

avfallsfraksjonen.

Nedgravde avfallscontainere

Antall nedgravde avfallscontainere har økt jevnt de siste årene. Rundt 26 prosent av byens innbyggere

benytter nå denne renovasjonsløsningen.
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Forurenset grunn

Miljø- og renovasjonsavdelingen er myndighet i forbindelse med behandling av saker om forurenset

grunn. De fleste sakene er behandling av tiltaksplaner, hvor hovedformålet har vært tilrettelegging av

områder for utbygging. I 2016 ble 12 saker behandlet, mot fire året før, og økningen indikerer økt

aktivitet i byggebransjen.

Forberedelser til sentrale avfallsanlegg

Etter revidert framdriftsplan vil IVARs sorteringsanlegg (Forus) stå driftsklart høsten 2018, mens IVARs

biogassanlegg (Grødaland) står klart høsten 2017. Disse anleggene innebærer en del endringer i

kommunens kildesorteringsordninger. Forberedelsene til å gjennomføre endringene er i gang i

samarbeid med IVAR IKS, Renovasjonen IKS og de øvrige IVAR-kommunene.

IVAR-kommunenes ressurs- og avfallsplan 2016-2022

Oppfølging av tiltak i den vedtatte ressurs- og avfallsplanen er igangsatt. Flere tiltak i planen er støttet

av Miljødirektoratets program KlimaSats (http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---tildeling-av-tilskudd-2016/).

God regularitet i henting av husholdningsavfall

Regulariteten med hensyn til tømming av avfallsbeholdere er god, og håndteringen av avvik på

kommunens meldingssystem VOF (Varsle om feil) er foretatt raskt og systematisk i 2016.

Andel resirkulert avfall

I 2016 ble 64,8 prosent av avfallet fra husholdningene i Stavanger kildesortert og levert til

materialgjenvinning. Dette er en liten økning fra året før. Resten gikk til forbrenning med

energiutnyttelse. Materialgjenvinningsgraden er høy sammenlignet med andre norske byer.

Søndagsåpne garasjer

Søndagsåpne garasjer ble arrangert for fjerde året på rad, sammen med Sola kommune og Sandnes

kommune. Arrangementet besto av 240 garasjeutsalg, hvorav 30 fellesutsalg. Målet er å motivere til mer

gjenbruk og at færre brukbare ting blir kastet.

Økonomi renovasjon
Renovasjonen for private husholdninger finansieres av gebyrinntekter. Dekningsgraden var på   100,4 %

i 2016.  Det var i 2016 budsjettert med bruk av ca. kr 3,3 mill. fra selvkostfondet for renovasjon, men på

grunn av et år med godt resultat for Renovasjonen IKS sitt selvkostområde, medfører dette at

selvkostfondet tilføres ca. kr 0,7 mill. Hvert år anslår Renovasjonen IKS forventede årlige kostnader.

Disse kostnadene fordeles på 12 måneder, og betales av Miljø og renovasjon hver måned. Renovasjonen

IKS har i 2016 gjort flere kostnadsbesparende tiltak som har gitt enda bedre effekter enn antatt. Deler

av mindreforbruket skyldes også utsatte investeringer i kjøretøy samt lavere pensjonsutgifter.
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« 7 BYMILJØ OG UTBYGGING

7.4 Stavanger eiendom

Vedlikehold av bygningsmassen og vedlikeholdsstrategi

Stavanger eiendom jobber etter de overordnede og langsiktige målsetningene i Vedlikeholdsstrategi for

kommunale bygg (http://sru.stavanger.kommune.no/api/utvalg/1327/moter/131307/behandlinger/1/behandlinger/3), vedtatt av bystyret i

september 2013, for å redusere verdiforringelsen og forfallet. Strategien er ment å følge en

fireårssyklus, og 2015 var første år i denne syklusen.

2016 har imidlertid vært et ekstraordinært år. Avdelingen har vært igjennom en stor omorganisering og

skilt ut boligforvaltningen og selvbyggerordningen i nytt kommunalt foretak. En krevende prosess å

gjennomføre i full drift. Midtveis i året kom også et stort oppdrag med å gjennomføre ekstra

vedlikeholdstiltak finansiert av regjeringens tiltakspakke mot arbeidsledighet.

Stavanger kommune vil få på plass en rekke tiltak gjennom tiltakspakken som det ikke var dekning for i

budsjettet og dette vil gi positive utslag på vedlikeholdsetterslepet. Stavanger eiendom har i

oppdraget satt søkelys på å finne bygningsmessige tiltak som relativt raskt lar seg gjennomføre, ikke var

finansiert, berørte forskjellige bygningsmessige fag, fordelte seg på forskjellige bygningsgrupper og var

egnet for anbudskonkurranse.

Avdelingens ressurser ble omdisponert slik at tiltakspakken fikk større prioritet sammenlignet med

langsiktig planlegging og kartlegging av eiendomsmassen. Det har i stedet blitt gjennomført

detaljprosjektering og anbudsrunder på tiltakspakken.

På volumøkning i eiendomsmassen har prinsippet om Holte middels sats blitt videreført i beregninger av

kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold. Dette er med på å øke de gjennomsnittlige

budsjettmidlene per kvadratmeter.

Selvbyggerordningen

Selvbyggerordningen ble overført fra prosjektavdelingen i Stavanger eiendom til det nye Stavanger Bolig

KF sommeren 2016. Hele våren var det stor aktivitet med grunnmurer på Tastarustå, felt B1, som består

av 88 boliger. Samtidig foregikk planleggingen av det første feltet med nye etablererboliger, på Husabø.

Prosjekt- og byggeledelse

Stavanger eiendom står for planlegging og gjennomføring av kommunens byggeprosjekter. Dette er i

hovedsak prosjekter som vedtas i investeringsbudsjettet. Bruttoinvesteringsutgifter i 2016 ble kr 1,16

mrd., hvorav kr 676,5 mill. ble gjennomført av Stavanger eiendom.

I 2016 startet prosjektering på flere bygg,  i hovedsak skolebygg, men også barnehager, idrettsbygg og

kirker.

De største pågående prosjektene i 2016 var Lervig Sykehjem, Nye Gamlingen badeanlegg og

restaureringsarbeider ved Stavanger Domkirke.

Årsrapport 2016
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Energiledelse

Gjennom omstillingsprosjektet for energisparing i kommunale bygg har drift- og energiseksjonen i

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 2016 var resultatet 23,7

prosent reduksjon i reelt forbruk, og en reduksjon på 14 prosent etter graddagskorrigering.

Graddagskorrigerte tall

Graddagskorrigerte tall vil si at forbrukstall på energi er justert etter en middeltemperatur, slik at det er

mulig å sammenligne tall fra år til år, uavhengig av temperaturvariasjon. Graddagskorrigerte tall sier ikke

noe om det virkelige forbruket, men indikerer hvordan energiforbruket er jamfør utetemperaturen.

Energiforbruket i 2016 sammenlignet mot 2010 er redusert med over 10 Gwh, eller 10 millioner Kwh, i

hovedsak på grunn av driftsstyring av tekniske installasjoner og oppfølging gjennom

energiovervåkingen.

Stavanger eiendom har i 2016 gjort flere store investeringer i nye ventilasjonsanlegg, blant annet i

sykehjemmene som inngår i omstillingsprosjektet. Det er forventet at dette, kombinert med

utskiftninger av ventilasjonsanlegg på skolebygg og idrettsbygg som inngår i prosjektet, skal bidra til å nå

målsetningen om 25 prosent reduksjon i energiforbruket ved utgangen av 2017.

Kommunale boliger og fellesstrøm

Noen av prosjektene som ble fullført i løpet av året er:

Kvernevik svømmehall

Eiganes skole

Emmaus barnehage

Lycée Français de Stavanger (den franske barnehagen)

Lassahagen bofellesskap

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 34 164 791 -22,70 % 35 486 666 232 989 -13 %  

2016 33 729 217 -23,70 % 35 042 218 232 989 -14 %  

Tabell 7.1 Energiresultat 2012-2016 for de 46 bygg som inngår i omstillingsprosjektet, sammenlignet mot
referanseåret 2010.  
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I 2016 ble de kommunale boligene flyttet over til det Stavanger bolig KF. Alle strømmålere som er

knyttet til fellesstrøm på disse eiendommene er overført til foretaket og Stavanger eiendom har heretter

ikke ansvar for dette.

Klimadata fra den kommunale bygningsmassen

Totalt klimautslipp fra kommunale bygg i 2016 var 11 596 tonn CO . Det betyr en økning på 80 tonn

CO sammenlignet med 2015. Kommunen har bygget flere nye bygg, som har hatt full drift i 2016. Det

gjør at det totale el-forbruket har økt, og bidrar til negativ utvikling i klimaregnskapet.

Parallelt med dette forbedres stadig styringen av varme og ventilasjon i bygningsmassen. Det vil bidra i

positiv retning. Den store usikre faktoren i utviklingen er hvor kaldt et år blir. En stor reduksjon i

klimautslippet etter omlegging til fornybar energi eller enøktiltak og forbedret driftsstyring kan bli spist

opp av økt energiforbruket og økte klimautslipp i et kaldt år.

Ved å se på de ulike energikildene, finner vi en reduksjon i klimautslippet fra elektrisitet, en økning på

gassforbruket og en liten reduksjon i fjernvarmeforbruket i fra 2015 til 2016. Økningen i

naturgassforbruket er knyttet til havari av varmepumpen i varmesentralen i Olav Kyrres gate 19, noe

som medførte at naturgass har vært fyringskilde gjennom hele 2016. Utover dette er kommunens

naturgassanlegg spisslast (ekstra kilde i perioder med høyt energiforbruk) og vil overta for grunnlasten

(den faste energikilden) hvis denne ikke er i drift. I alle kommunens bygg som har naturgass som spisslast

kommer grunnlasten fra varmepumper. Nedetid på varmepumpene betyr økt klimabelastning.

Reduksjon i elektrisk forbruk             -410 tonn

Økt naturgass forbruk                            501 tonn

Reduksjon i fjernvarme forbruk            -11 tonn

Total økning fra formålsbygg       80 tonn

Klimadata i form av CO -ekvivalenter er beregnet ut fra forbruk på energikilder registrert i databasen

EOS. Følgende CO -faktorer er benyttet i beregningene:

Elektrisitet:         132 g/kWh

Fjernvarme:        185g/kWh

Gass:                    211 g/kWh

Sentral driftskontroll, SD-anlegg

Drift – og energiseksjonen øker stadig antall eiendommer som driftes sentralt. Fem eiendommer ble lagt

til 2016. Totalt driftet seksjonen 92 eiendommer ved utgangen av året.

Adgangskontroll

I 2016 er det installert 12 nye adgangskontrollanlegg på kommunale bygg. Totalt er det nå 674

kortlesere og 184 styringer av dører eller alarm på 90 kommunale bygg.

Produksjon av adgangskort

Drift- og energiseksjonen har ansvar for å produsere adgangskort til ansatte og gi tilgang til bygg og

kortlesere. Det ble i 2016 produsert 2 966 kort. Det produseres kort til både nyansatte og ansatte som

mister eller har fått ødelagt sine adgangskort. Ressursbruken for dette arbeidet er 60 prosent av en

2

2 

2

2
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stilling. Selvkost for et kort er kr 65, noe som for 2015 gir en selvkostnad på ca. kr 193 000 som belastes

driftsbudsjettet til Stavanger eiendom.

Produksjonen av adgangskort til ulike kommunale avdelinger og virksomheter i 2016 er fordelt slik:

Videoovervåkning

Det ble installert videoovervåkning på seks nye bygg i 2016. Totalt er det nå videoovervåking på 67

eiendommer.

Varmepumper

Stavanger eiendom har serviceavtale på 74 varmepumper i kommunale bygg. Varmepumpeanlegg som

ikke er i garantitid, er nå kommet inn i gjeldende serviceavtale. For bygg som har varmepumper som er i

garantitiden, er det inngått avtale med leverandøren som har levert anleggene for oppfølging, for å sikre

garantiansvaret.

Totalt har kommunen nå 22 varmepumpeanlegg direkte knyttet til energimålere for energioppfølging.

Like mange skal kobles opp mot målere i 2017. Utstyr for dette ble bestilt i slutten av 2016.

Kjøleanlegg

Ved utgangen av 2016 har vi 58 kjøleanlegg i Stavanger kommunene med serviceavtale.

Prosjekter i drift- og energiseksjonen

Legionella – FOU prosjekt

Virksomhet/avdeling Nye kort Mistet/Defekte Oppgradert Sum kort Kostnader  

Bymiljø og utbygging 37 26 13 76 4 940  

Kultur og byutvikling 4 7 1 12 780  

Økonomi 19 12 2 33 2 145  

Oppvekst og levekår 1647 524 181 2352 152 880  

Personal og organisasjon 16 17 5 38 2 470  

Politisk sekretariat 20 5 0 25 1 625  

Sølvberget KF 22 5 1 28 1 820  

Stavanger byggdrift KF 58 11 5 74 4 810  

Renovasjonen KF 18 26 0 44 2 860  

Andre 251 33 0 284 18 460  

Sum 2092 666 208 2966 192 790  

Tabell 7.2 Oversikt over kortproduksjon for adgangskontroll 
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Forskningsprosjektet på legionella, som har pågått i samarbeid med IRIS, er avsluttet.

Sluttrapporten ble lagt fram høsten 2016. Kommunen skal gå gjennom resultater fra prosjektet, og målet

er å justere rutinene for legionellahåndtering i kommunale dusjanlegg i løpet av 2017.

Energimerking og energikartlegging av kommunale bygg

Prosjektet for å energimerke og -kartlegge kommunale bygg ble egentlig avsluttet i 2015. I 2016 har

Stavanger eiendom fulgt opp med oppdateringer av systemer og anlegg etter enøk-tiltak i noen av

byggene. Noen eiendommer gjenstår og skal energimerkes i 2017.

Energitiltak trinn 1 og 2

Energitiltak trinn 1 og 2 er to prosjekter som følger opp energikartleggingen i kommunale bygg og bidrar

til å nå kommunens klima- og energimål. Prosjektene bidrar til å redusere energiforbruket, øke

komforten i byggene og bedre tilstanden på tekniske anlegg. De er støttet av Enova.

Energitiltak i kommunale bygg trinn 1 har hatt stor aktivitet i 2016 og har dermed tilbakelagt det andre

året av en prosjektperiode på totalt tre år. Det ble skiftet ut 24 ventilasjonsanlegg i 2016. Disse er

erstattet med 17 nye anlegg. Noen steder har det vært naturlig å slå anlegg sammen.

Prosjektet Energitiltak i kommunale bygg trinn 2 har hatt sitt første år for gjennomføring. En

rammeavtale for anskaffelse av nye automatiseringsanlegg for de neste fire årene kom på plass høsten

2016. Automatisering av bygg og utskiftning av ventilasjon ble gjennomført på Stavanger legevakt i

desember. Forventningen er at energiforbruket ved Legevakten går ned med nærmere 40 prosent fra

2016 til 2017. På slutten av 2016 ble det utlyst en anskaffelse på utskiftning av nær 30

ventilasjonsanlegg i 2017.

SD-anlegg

Sentralt driftskontrollanlegg er i hovedsak en overordnet styring av de tekniske anlegg i et bygg.

Driftsportal

En driftsportal for å fange opp feil og alarmer på tekniske anlegg har vært i bruk et par år. Den brukes

mest aktivt innenfor energioppfølging, men tas gradvis mer i bruk også for tekniske alarmer fra SD-

anlegg . Nytt for 2016 er at feilmeldinger fra 500 alarmanlegg i byggene nå blir logget i driftsportalen.

Det er også utviklet en vektermodul for utrykning på heisalarmer og innbruddsalarmer. Den skal etter

planen tas i bruk i 2017, for å effektivisere å dokumentere alarmutrykningen. I dag er dette en løsning

basert på papirrapporter.

En modul i driftsportalen, der brukerne av byggene selv kan melde feil på tekniske anlegg og varsle

behov for justering av driftstider av for eksempel ventilasjon og adgang, er ferdig utviklet og blir tatt i

bruk tidlig i 2017. Løsningen gir en mer effektiv og sikker oppfølging av disse meldingene og bedrer

kommunikasjonen med brukerne av byggene

Forum energisentral

Gjennom året har energiseksjonen i Stavanger eiendom deltatt i å ferdigstille energisentralen ved

Stavanger forum. Målet var at arbeidet skulle vært sluttført våren 2016, slik at kommunen kunne overta

ansvaret driften av sentralen. Forsinkelser har medført at overtakelse ikke hadde skjedd ved årsskiftet
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2016/2017. Det ble i løpet året inngått leveranseavtaler med tre nye kunder: Scandic hotell, IMI-kirken

og Stavanger forum. Ombygginger vil være ferdige tidlig i 2017, som blir et innkjøringsår for

energisentralen.

Triangulum-prosjektet

Stavanger kommune sitt delprosjekt i EU prosjektet Triangulum «City goes zero – switching to

renewables” ledes av drift- og energiseksjonen. Prosjektet omfatter rehabilitering av energisentralen for

de tre administrasjonsbyggene. Energien hentes fra avløpsvann, og skal gi minst 75 prosent CO -

reduksjon sammenlignet med dagens energiforsyning til byggene. Anleggs- og ombyggingsarbeidene

startet høsten 2016 og ferdigstilles første halvår 2017.

Styrket teknisk byggeledelse/ITB

Stavanger eiendom har styrket den tekniske bygg- og prosjekteringsledelsen med en ny teknisk

byggleder og ansvarlig for integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB-ansvarlig). Årsaken er høy

aktivitet og at det blir flere og mer komplekse tekniske systemer i byggene. Målet er null feil ved

overtakelse og prøvedrift av byggene, og at de bli så klimavennlige og energieffektive som mulig.

Økonomi
Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 32,9 mill. av et netto inntektsbudsjett på kr 264,2 mill.

(bruttobudsjett på kr 683,8 mill.) Årsakene til mindreforbruket er i hovedsak relatert til momsinntekter

på tiltakspakken fra Staten som ikke er overførbare til 2017, forsinket utflytting fra OK 19, generelt

mindreforbruk overført fra 2015 og forsinkelser i planlagt vedlikehold av kommunale formålsbygg.

Forsinkelsene skyldes blant annet administrasjon av anbudsdokumenter, skriving av kontrakter,

sykefravær og prioritering av prosjekter som var finansiert med øremerkede statlige vedlikeholdsmidler

som måtte disponeres i 2016.

2
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« 7 BYMILJØ OG UTBYGGING

7.5 Park og vei

Sykkelprosjektet

Kommunens sykkelsatsing, Stavanger på sykkel, ble videreført i 2016. Revidert strategi for

gjennomføring av sykkelsatsingen blir ferdigstilt og legges fram for politisk behandling våren 2017. Av

konkrete utbyggingsprosjekter kan nevnes gjennomføringen av pilotprosjektet sykkelprioritering i

Møllegata, bygging av separat sykkelsti forbi Vaulen badeplass og utbygging av sykkelvei på Åsen del av

Sørmarkruta, bedring av sykkelparkering ved enkelte skoler, etablering av sykkelvognskur ved en

barnehage.

Konkurranseutsetting av grønt vedlikehold

Konkurranseutsetting av grønt vedlikehold er gjennomført for Tasta bydel, der de grønne

vedlikeholdstjenestene i 2016 er blitt levert av et privat firma. Dette skal evalueres og sammenlignes i

kvalitet og pris med tjenestene til det kommunale foretaket Stavanger Natur- og Idrettsservice.

Erfaringene fra konkurranseutsettingen er hittil gode. Det har imidlertid vært helt nødvendig å bruke

ekstra ressurser fra parkseksjonens stab på oppfølgingen.

Økende nedbørsmengder og –intensitet

Park og vei samt Vann og avløp er, med i flere samarbeid både internt og eksternt for å øke kompetanse

og gjennomføringsevne innen klimatilpassing, overvannshåndtering og flomveier med hensyn på

veiarealer og friarealer. Park og vei er Stavangers hovedkontakt i UNALab, et EU-finansiert

Horizon2020, Nature Based Solutions-prosjekt, som blant annet handler om håndtering av overvann

kombinert med smarte løsninger og styrking av byens grønnstruktur.

Grønn plan

I 2016 er revidering Grønn plan vedtatt som del av kommunens planstrategi. Prosjektmandat og

organisering av arbeidet er på det nærmeste ferdigstilt. Selve planarbeidet starter i 2017 og skal

avsluttes i 2018.

Ny avfallsstrategi for sentrum og friområder

Kommunalstyret for miljø og utbygging sendte i 2016 et forslag om ny avfallsstrategi for

nabolekeplasser og friområder tilbake for ny bearbeiding. Ny avfallsstrategi for sentrum og uteområder

er ikke ferdig utarbeidet innen årets utgang. Det etablert en forsøksordning på Torget med avfallskasser

med innebygget komprimator og digital varsling ved behov for tømming.

Levekårsløftet – Storhaug bydel
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En rekke tilretteleggingstiltak er gjennomført i Storhaug bydel, finansiert av levekårsmidler og ordinære

midler til nærmiljøanlegg og gatetiltak. Blant dette er opprusting av og lekeskulptur på Storhaugmarka

rehabilitering av balløkke Sandnesgata og trimpark i Emmaus. Oppstart av miljøgater, Østre del av

verket er også prioritert på bakgrunn av levekårsundersøkelsen.

Vedlikeholdsetterslepet

Det er gjennomført en ny analyse av vedlikeholdsetterslepet for uteområdene ved barnehager og

sykehjem. Denne gangen er det kun tatt med tiltak som opprettholder de eksisterende funksjonene.

Kostnaden for rehabilitering av barnehagenes uteområder er denne gangen beregnet til ca. kr 37 mill.

mot tidligere ca. kr 124 mill.

Giftfri vegetasjonskontroll

Stavanger har i løpet av året gått over til giftfri vegetasjonskontroll på alle kommunale utearealer. Mer

ressurskrevende metoder har ført til en del utfordringer i vedlikeholdet både av gater, plasser,

friområder, lekeplasser og andre friområder, og det er arbeidet med å utvikle kapasitet og logistikk,

sammen med informasjon for å få allmenn aksept for et større innslag av det folk vil oppfatte som ugress.

Revidering av normer og bestemmelser for bruk av byens uterom

Det er arbeidet videre med å utvikle et nytt reglementet for bruk av byens uterom gjennom hele året.

Forslag til slikt reglement vil bli lagt fram til politisk behandling i løpet av 2017.

Broer og kaier

Det er i løpet av året klargjort en del behov og tatt politiske beslutninger om disponering av kaier og

broer i Stavanger. Blant er det besluttet at Ryfylke Friluftsråd får overta den daglige driften av flere av

disse kaiene. Det er også etablert faste avtaler om nødvendig faglig inspeksjon av broer og kaier i

henhold til gjeldende regelverk.

Økonomi
Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,4 mill. av en budsjettramme på kr 147,7 mill. Dette

utgjør en forbruksprosent på 99,7. Dette er tilnærmet lik budsjettbalanse.
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7.6 Idrett

Utbygging av idrettsanlegg

Idrettsavdelingen har i 2016 deltatt i prosjektering og bistått i utbygging av anlegg som er prioritert i

Fagplan idrett 2014-2029. Dette gjelder:

Kvernevik svømmehall  
Offisielt åpnet august 2016.

Gamlingen  
Det nye anlegget ved Mosvatnet vil stå ferdig i juni 2017.

Kommunalt garderobeanlegg og klubbhus for Brodd FK.  
Bygget inneholder i tillegg til de vanlige funksjonene også fire klasserom. Byggingen er i rute
og anlegget vil stå ferdig våren 2017.

Skatepark på Vardeneset, byggetrinn 2 
Arbeidet med programmering av del 2 av skateparken startet opp høsten 2016. Del 2 består
blant annet av et klubbhuslokale på ca.110m  og mer skateareal. Anleggsarbeidet vil bli
fullført høsten 2017.

Dobbel idrettshall ved Hetlandshallen 
Arbeidet med å etablere en ny dobbel idrettshall i tilknytting til eksisterende Hetlandshallen
startet opp i februar 2016 med funksjons- og romprogram. Selve byggearbeidet vil starte opp
våren 2017 og ferdigstilles til skolestart 2018.

Stavanger svømmehall 
Arbeidet med å rehabilitere hele svømmehallbygget startet opp med programmering og
prosjektering av bygget i april 2016. Kommunen starter arbeidet med å rive bygget innvendig i
februar 2017 og bygget skal etter planen være ferdig renovert høsten 2018.

Rehabilitering kunstgressbaner 
De første to banene, hovedbanen på Midjord og hovedbanen på Knudamyrå på Gausel, ble
rehabilitert sommeren 2016. De resterende syv banene som er finansiert skal rehabiliteres i
2017,

AktivBy

I løpet av året har Idrettsavdelingen etablert samarbeid med kommunene Fjell og Bergen om å

videreutvikle programvaren i bookingsystemet og informasjonsverktøyet AktivBy. Den nye versjonen

2.0 er utviklet for fremtidig mobilbruk og vil være i bruk fra tidlig 2017.

Nytt sportsgulv i Siddishallen

Sammen med stiftelsen Stavanger ishall kjøpte kommunen inn et sportsgulv til bruk for inline

rulleskøyter i Siddishallen etter is-sesongen og fram til skolens sommerferie i juni. Målet er å øke

aktiviteten i hallen sommerstid.

Økonomi

Årsrapport 2016
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Økonomi
Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 3,6 mill. av en netto budsjettramme på kr 130,4 mill.

Dette utgjør en forbruksprosent på 97,2. Mindreforbruket skyldes høyere billettinntekter fra

svømmehaller, høyere leieinntekter fra kommunale anlegg og lavere driftskostnader på Hundvåg og

Kvernevik svømmehall enn budsjettert.
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7.7 Vann og avløp

Kvalitet på tjenestene

Stavanger kommune deltar hvert år i tilstandsvurderingen BedreVANN (http://bedrevann.no/pdf/bedreVANN2014.pdf)

sammen med 83 andre kommuner. Vann- og avløpstjenestene får en kvalitetsindeks basert på en samlet

vurdering av mange kriterier. I 2016 (for året 2015) 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 det samme som foregående år. Tilstanden på vann- og avløpstjenestene vurderes

stort sett på nivå med eller over sammenlignbare bykommuner.

Innovasjon og utvikling

I 2016 har tilstanden på vannledningsnettet blitt kartlagt. Som første kommune i landet har Stavanger

testet ut ePulse, en metode for tilstandsvurdering av vannledninger uten å stenge vannforsyningen. De

foreløpige vurderingene av dette prosjektet er gode, og viser at metoden kan gi nyttig informasjon om

vannledningenes tilstand. Vann og avløp (http://www.stavanger.kommune.no/no/Om-kommunen/Administrasjon/Bymiljo-og-utbygging/Vann--og-

avlopsverket/) har også bidratt til utviklingen av en metode for innvendig scanning av rør. I 2016 ble det testet

ut en ny metode for å scanne tilstanden til de største vannledningene våre. Resultatet fra inspeksjonen

var god, men erfaringen var også at nedstenging av så store rør kan gi ulemper, med lavere trykk og

misfarging av vannet.

Avdelingen deltar i flere FOU-prosjekter i samarbeid med Norsk vann, Sintef, UiS og ulike leverandører

knyttet til framtidig investeringsbehov, kartløsninger, overvann og generell teknologiutvikling i

vannbransjen.

Redusere vannlekkasjer

Vann og avløp er godt i gang med å gjennomføre tiltak som vil gi bedre kontroll over vannforbruk og

lekkasjer. Innkjøpet av vann fra IVAR i 2016 endte på 18.1 mill m  og innebærer at Stavanger kommune

innfridde målet om et maksforbruk på 18,2 mill. m  per år. Arbeidet som utføres er beskrevet i Temaplan

for lekkasjereduksjon (http://stavanger.kommune.no/Documents/Park%20og%20vei/Veileder/Lekkasjereduksjonsplan.pdf).

Oppgradering og reparasjoner på avløpsnettet

Stavanger har 106 avløpspumpestasjoner, og flere av dem trenger oppgradering på grunn av slitasje og

krav til bedre HMS. For å møte vedlikeholdsbehovet er det ansatt nye medarbeidere og bygget opp et

sveiseverksted som skal øke kapasiteten. Målet er å oppgradere rundt fire stasjoner årlig, avhengig av

omfang. I 2016 ble det gjort større og mindre oppgraderinger på ni stasjoner.

I 2016 ble det ferdigstilt flere store ledningsanlegg på Hinna, som gir bedre kontroll med utslipp av

avløpsvann i Jåttåvågen. I forbindelse med Statens vegvesen sine arbeider med Ryfast, Eiganestunnelen

og Gamlingen på Mosvangen er det også gjort tiltak og omlegginger på vann- og avløpsnettet gjennom
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året. På Vestre Platå ble det gjennomført et stort prosjekt med rehabilitering av avløpsledninger, som

bidro til at målet om 1 % av ledningsnettet nesten ble oppnådd. Resultatet ble 0,97 %.

Utbedring av stikkledninger

Stavanger har som eneste kommune i Norge overtatt ansvaret for stikkledninger i offentlig vei. Det ble i

2016 utbedret 95 stikkledninger for vann og avløp, mot 109 utbedringer i 2015. Omfanget ser ut til å

stabilisere seg på rundt 100 stikkledninger årlig. Arbeidet bidrar til færre lekkasjer og sikrere

vannforsyning for innbyggerne.

Økonomi
Vann og avløp finansieres av gebyrinntekter, og gebyrene som abonnentene betaler er blant de laveste i

landet. Dekningsgraden for vannsektoren, gebyrinntekter sammenlignet med gebyrgrunnlaget var

100,8 % i 2016. Gebyrinntektene var altså 0,8 % høyere enn utgiftene. Merinntektene medfører at

selvkostfondet økte med kr 0,9 mill. og utgjør kr 23,3 mill. per 31. desember 2016.

Dekningsgraden for avløpssektoren var 111,8 % i 2016. Gebyrinntektene var dermed 11,8 % høyere enn

utgiftene. Merinntektene medfører at selvkostfondet økte med kr 21,7 mill. og utgjør kr 42,8 mill. per

31. desember 2016. Resultatet skyldes hovedsakelig at det  er innhentet et etterslep på

tilknytningsgebyrene som har gitt større inntekter enn budsjettert, og at det er levert mindre

avløpsvann til IVAR enn budsjettert, blant annet på grunn av mindre nedbør enn normalt.

I 2016 ble det bygget for kr 15,7 mill. mer enn budsjettert på investeringsbudsjettene. I 2015 var det et

underforbruk på kr 17,7 mill. Merforbruket er hovedsakelig knyttet til ledningsfornyelse og skyldes

etterslep fra foregående år, utvidelse av prosjekter (Musegata, Ekrehaugen, Sara Berges gate og

Bøkelunden) og forsering av prosjekt på grunn av akutt hendelse (Verksgata, brudd på pumpeledning).

Resultater 2016 – kommentarer til avvik fra mål:

Vannforbruk: 18,1 mill. m . (Mål var < 18,2 mill. m ). 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.

0,81 % av de offentlige vannledningene og 0,97 % av avløpsledningene ble skiftet ut i 2016. Målet for
utskiftingstakten er 1 prosent. Resultatet er en klar framgang fra foregående år, noe som skyldes økt
bruk av rehabiliteringsmetoder og bedre kapasitet i utføreravdelingen Plan og anlegg.

Produksjonsavdelingen har stort sett nådd målene for rørinspeksjon av avløpsledninger og spyling og
rengjøring av vann- og avløpsledninger.

Overløpsdriften er beregnet å være noe lavere enn i fjor. Dette henger blant annet sammen med nedbør.
Beregningsmodellen er under utvikling og inntil modellen er helt ferdigstilt vil nok disse tallene variere
noe fra år til år.

Se statistikk her (http://arsrapport2016.stavanger.kommune.no/9-planer-brukerundersokelser-og-statistikk/9-3-statistikk/9-2-3-bymiljo-og-utbygging/).
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7.8 Plan og anlegg

Plan og anlegg har ansvar for prosjektering og bygging av offentlig vei-, vann- og avløpsprosjekter som

utføres i regi av Stavanger kommune, og samordning med andre aktører med ansvar for

infrastrukturtiltak. Aktivitetsnivået i 2016 økte sammenlignet med 2015, spesielt innenfor vann- og

avløpsprosjekter. Økningen skyldes en mer stabil bemanningssituasjon på plan som har gitt økt

prosjekteringskompetanse og kapasitet.

Plan og anlegg har hatt 40 anleggsprosjekter i produksjon i løpet av året til en samlet produksjonsverdi

på kr 134,9 mill. kroner. De to store veiprosjektene i Gamleveien og Krossbergveien har hatt forsinket

anleggsoppstart på grunn av et utfordrende grunnerverv, men begge prosjektene var i gang ved slutten

av 2016.

Gravefrie løsninger

Plan og anlegg prioriterer fremdeles tradisjonelle graveløsninger i kommunens egenregi-virksomhet.

Det gir mer helhetlige løsninger, bedre kvalitet og lengre levetid enn gravefrie løsninger. Sammen med

Vann- og avløpsverket bygger Stavanger kommune opp kompetansen på å gjennomføre gravefrie

løsninger. Gravefrie løsninger bidro i 2016 til at Stavanger kommune nærmet seg målsetningen om å

skifte ut 1 prosent av vann- og avløpsnettet hvert år.

Kommunikasjon med beboere

For å nå målsetningen om god og tilstrekkelig informasjon som skaper trygghet og forutsigbarhet, er det

i likhet med tidligere år produsert og formidlet informasjonsbrosjyrer til berørte beboere og

næringsdrivende i over 90 prosent av prosjektene. Avdelingen har i løpet av året hatt gjennomgang av

språkbruken i maler og informasjonsskriv. Arbeidsprogram og oppdatert informasjon om de igangsatte

prosjektene er i tillegg publisert på kommunens hjemmesider.

Graveklubben

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. Med god samordning blir det mindre belastning for de som bor

eller har næring langs veien og mindre ressurskrevende for aktørene som graver.

Gjennom graveklubben samordnes også bruken av de smale gatene som skal gi plass til rør for vann,

avløp, gass, fjernvarme og kjøling, samt kabler for bredbånd, høyspenning og lavspenning.

Disse samordningsutfordringene har også stor nasjonal interesse.

Økonomi
Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,3 mill.
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8 Kommunale foretak

8.1 Stavanger Parkeringsselskap KF

8.2 Sølvberget KF

8.3 Stavanger byggdrift KF

8.4 Stavanger natur- og idrettsservice KF

8.5 Stavanger utvikling KF

8.6 Stavanger bolig KF

8.7 IUA Sør-Rogaland
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« 8 KOMMUNALE FORETAK

8.1 Stavanger Parkeringsselskap KF

8.1.1 Årsberetning

ÅRSBERETNING 2016
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.

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:

Årsrapport 2016

Stavanger Parkeringsselskap KF sine oppgaver er tydelig definert i dokumentet Eierstrategier –
kommunale foretak (KF) av 2010:

1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk

2. Stavanger Parkeringsselskap KF skal forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, samt
håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til kommune med
hjemmel i Vegtrafikkloven

3. Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige
parkeringsanlegg utenfor offentlig vei

4. Stavanger Parkeringsselskap KF kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor
Stavanger kommune

5. Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tråd med
parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor tjenesteområdet

6. Foretaket skal sikre en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen, en betryggende
økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon

7. Stavanger Parkeringsselskap KF skal søke å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor
parkeringsområdet. Stavanger kommune skal nyttiggjøre seg av foretakets kompetanse ved å aktivt
anvende foretaket som høringsinstans i både planarbeid og enkeltsaker

8. Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal
blant annet ha en klar miljøprofil
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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.

Ny parkeringsforskrift

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer

(parkeringsforskriften) ble vedtatt i Stortinget våren 2016. Formålet med ny forskrift er som definert i

Kapittel 1 §1:

a) sikre en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet,

b) sikre at parkeringstilbudet er universelt utformet,

c) sikre at parkeringsvirksomhet utøves med god kvalitet og mest mulig likt uavhengig av hvem som

er tilbyder,

d) bidra til likere konkurranseforhold mellom tilbydere av parkeringstjenester og

e) legge til rette for offentlig kontroll av virksomheten.

Den nye parkeringsforskriften sidestiller offentlig og privat vilkårsparkering. Offentlig vilkårsparkering

var da som nå, strengt regulert. Privat parkeringsregulering var tidligere bestemt av grunneier, noe som

har gitt seg utslag i mange ulike vilkår i det private markedet. Dette har myndighetene ønsket å endre i

lang tid og nå har endringene trådt i kraft. Stavanger Parkering skrev i årsberetningen følgende i fjor:

«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 ileggelsene virke mer rettferdig sammenliknet med dagens
regime.»
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2017 vil gi oss svaret på om endringene er til det bedre for forbrukerne.

Økonomi og årsregnskap

Stavanger Parkeringsselskap KF fortsetter arbeidet i sin søken etter mer rasjonelle måter å utføre

arbeidsoppgavene på. Det tas stadige skritt mot det papirløse samfunn. Mer og mer av de rutinebaserte

oppgavene digitaliseres. Dette arbeidet gjøres tett opp mot Stavanger kommune Regnskap og Rogaland

Revisjon IKS som viktige samarbeidspartnere.

På økonomiområdet har foretaket gjennomført to viktige prosjekter. De senere år har antallet betalinger

med kredittkort økt kraftig i volum og verdi, på bekostning av kontanter. Bruk av kredittkort innebærer

en økning i provisjoner til banker, innløser og merkevareeiere. Foretaket har i 2016 forhandlet frem ny

og bedre avtale som sørger for betydelige kostnadsbesparelser.

Stavanger Parkeringsselskap KF har foruten en betydelig bygningsmasse, store mengder ulike typer

teknisk utstyr som bomanlegg, kameraer og automater, som krever tilsyn, oppgraderinger og

omfattende vedlikehold. Som offentlig foretak underlagt offentlig anskaffelsesregler, har foretaket

organisert alle leverandøravtaler i et eget system for kontroll, oversikt, kostnadsreduksjoner og

effektivitet.

Rogaland Revisjon IKS sin oppsummering i 2017 konkluderer slik:

Stavanger Parkeringsselskap KF har gitt betydelige utbytter til eier de siste 3 årene. Det er videre

besluttet i Handlings- og økonomiplan 2017-2020 at det skal deles ut ytterligere kr 105 millioner i

utbytte. I 2017 er det budsjettert med kr 30 millioner som er uproblematisk gitt selskapets frie likviditet

per 31. desember 2016 på kr 63 995 000.

Foretakets egenkapitalsituasjon vurderes som tilfredsstillende for ordinær drift. Samtidig understrekes

det at foretakets økonomi og inntjeningsevne, kan bli vesentlig svekket som følge av nedgang i

parkeringsbelegg, investeringer i ladeinfrastruktur for elbil og gratis elbilparkering. Virksomheten har en

betydelig langsiktig gjeld på over kr 164 mill.

«Hovedinntrykket er at Stavanger Parkeringsselskap KF har forbedret rutinene på de fleste områder
slik at de nå skal fungere tilfredsstillende».
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Figur 8.1 Stavanger Parkering

Salgsinntektene for 2016 ble kr 86,1 mill., en økning på kr 6,5 mill. sammenlignet med budsjett. Prisene

på parkering ble justert 1.januar 2016 for første gang på seks år. Finansinntektene var i 2016 kr 2,5 mill.

mot kr 2,2 mill. i 2015.

Driftskostnadene endte på kr 68,2 mill. mot et budsjett på kr 73,1 mill. Hovedgrunnen til lavere forbruk

at det generelt sett er blitt brukt mindre på innkjøp og vedlikehold av parkeringshus. Samtidig er det

viktig å understreke at kostnadene til dette formålet, likevel er vesentlige høyere enn året før.

Stavanger Parkeringsselskap KF gjør opp 2016 med et årsresultat på kr 23,0 mill. som er kr 6,1 mill. mer

enn året før. Selskapets frie likviditet er per 31. desember 2016 kr 63,99 mill. og det er kr 26,6 mill. på

frikjøpsfondet.

Virksomhetens langsiktige gjeld er per 31.desember 2016 totalt på kr 164,25 mill. kroner.

Regnskapet for 2016 gir et rettvisende bilde av årets drift, og vi legger fortsatt drift av selskapet til

grunn.

Rogaland Parkering AS, et heleid datterselskap av Stavanger Parkeringsselskap KF, hadde samlede

driftsinntekter på kr 15,7 mill. og et årsresultat på kr 1,95 mill. Den underliggende driften er svært solid.

Virksomheten har en A3-rating som er høyeste kredittratingnivå fra Kredittfakta AS i 2016.

Samfunnsansvar og miljø

Stavanger Parkeringsselskap KF er sertifisert som Miljøfyrtårn. En rekke krav innen områder som

arbeidsmiljø, energi, veiing og sortering av avfall, innkjøp, kartlegging av drivstofforbruk med videre må

oppfylles for å bli sertifisert.

Virksomheten benytter nullutslippskjøretøy der det er mulig. Bilparken består blant annet av to elbiler

og to hybridbiler.

Utvikling parkeringsbelegg jan ‑ nov 2016 målt mot samme periode i 2015

Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des
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HMS

HMS arbeidet er en kontinuerlig oppgave som skjøttes av AMU, avdelingslederne og den enkelte

medarbeider. Håndhevingsavdelingen har et særlig utfordrende oppdrag som gjør at det er klare rutiner

for behandling av uønskede hendelser. Foretaket benytter Stavanger kommune sitt system, Synergi, for

avviksrapportering og saksbehandling. Det har kun vært registrert to saker i 2016.

Gode arbeidsforhold for kontorstaben er høyt prioritert. Det er innført hev/senk pulter og nødvendig

hjelpemidler etter den enkeltes behov.

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.

Sykefraværet har i noen år vært en utfordring. Årsakene er sammensatte, hovedsakelig handler det om

alvorlige tilfeller over tid. Foretaket har gjort mange ulike tiltak som treningstilskudd, hev/senk-pulter,

kurs innen ernæring, arbeidssko og tøy av høy kvalitet, diverse sosiale aktiviteter. For øvrig følges

Stavanger kommune sitt opplegg.

Nyansatte har fått førstehjelpskurs i 2016.

Likestillings- og diskrimineringsarbeid

Stavanger Parkering hadde 36 fast ansatte 31.12.2016. Av disse er det 19 kvinner og 17 menn. 11 % av

staben i foretaket har utenlandsk opprinnelse.

Foretaket tilstreber en balansert stab med tanke på kjønn, alder og etnisitet. Det er ikke registrert avvik

eller uønskede hendelser som kan relateres til likestilling eller diskriminering.

Styret i foretaket består av tre kvinner og to menn. Selskapets ledergruppe består en kvinne og to menn.

Medarbeidertilfredshet

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2016 da Stavanger Parkeringsselskap KF følger

Stavanger kommune sin undersøkelse. Denne ble flyttet til 2017 og i skrivende stund har 94 % av de

ansatte svart på undersøkelsen. Fra undersøkelsene i 2014 og 2015 kan vi trekke konklusjonen at

medarbeidertilfredsheten i overveiende grad er god. Det er likevel områder som kan forbedres og

prioriteringene vil baseres på resultatene av undersøkelsen i 2017.

Kundetilfredshet

Stavanger Parkeringsselskap har i løpet av året gjennomført en spørreundersøkelse blant

boligsonekortinnehavere. Her kommer det frem at 79,8 % av respondentene var fornøyd med

informasjonen på foretakets hjemmeside. 71,8 % har svart at de er fornøyd eller svært fornøyd med

kommunikasjonen med foretakets kundekonsulent i forbindelse med fornying av boligsonekort. 70 % av

respondentene er fornøyd eller svært fornøyd med kommunikasjonen med kundekonsulent.
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Figur 8.2 Kundetilfredshet

Figuren viser at 55 % av respondentene har svart fornøyd eller svært fornøyd. Tatt i betraktning at

mange av tilfellene med kontakt trolig er knyttet til krevende situasjoner i forbindelse med eller

mulighet for ileggelser, er dette en tilfredsstillende score. Samlet sett synes det som at

kommunikasjonen mellom Stavanger Parkering og innehavere av parkeringskort er god.

Forvaltning

Alt personale i forvaltningen i Stavanger Parkeringsselskap KF tilfredsstiller den nye

parkeringsforskriftens krav til opplæring. Ny parkeringsforksrift medfører nye regler på en del områder.

Staben har vært på regionale kurs for å oppdatere seg slik at de ansatte skal være godt rustet til å

håndtere endringene.

I løpet av året har oblatene for boligsonekortene blitt digitalisert. Trafikkbetjentene bruker nå

skanningteknologi for å håndheve tillatelsene. Innføringen av elektroniske oblater forenkler

administrasjonen for både brukere og foretaket. Tiltaket medfører også kostnadsreduksjoner og mindre

intern ressursbruk, særlig ved utsendelser til kundene.

Foretaket har i løpet av året fått ny hjemmeside. Siden er responsiv som innebærer at den fungerer på

alle digitale plattformer. Klageordningen på ileggelser gjennomføres via nettsiden. Søknad om

parkeringstillatelse for forflytningshemmede er endret. Nettsiden er oversatt til Polsk og Engelsk.

Marked

Stavanger Parkering har gjennom årene jobbet med omdømmebygging via mediene. Foruten ordinær

informasjonsvirksomhet, er det to store tiltak som nevnes i denne sammenheng. P-Valberghallen har fått

en ansiktsløftning med nye elementer for økt attraktivitet. Det har blitt gjennomført en

omdømmekampanje der målsettingen var å styrke forståelsen for den viktige samfunnsnytten

Tilfredshet ved kommunikasjon med trafikkbetjent

Svært misfornøyd – 1
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foretakets trafikkbetjenter gjør. Tilbakemeldinger fra publikum til trafikkbetjentene tyder på at

kampanjen har lykkes.

Drift/teknisk

I forbindelse med nødvendig vedlikehold av P-Valberghallen har foretaket ønsket å gjøre anlegget lysere

og triveligere på bakgrunn av tilbakemeldinger fra publikum. Målet er et ledd i foretakets strategi om å

styrke omdømme. I tillegg er det viktig å formidle et positivt førsteinntrykk til opplevelsene som venter

deg i byen. Ideen om å fortelle historier om Stavanger på dialekt resulterte i mye positiv oppmerksomhet

og mange fornøyde kunder.

Stavanger Parkering sin viktigste oppgave overfor parkeringsanleggene er å unngå nedetid. 2016 har

vært et godt år i denne sammenheng og nedetid har skyldtes nødvendig vedlikeholdsarbeid og ikke feil

på utstyr.

Utfordringer og fremtidsplaner  

Prosjektet med innføring av skiltlesere er noe forsinket og vil bli implementert i 2017. Detter gjelder

også for kjøretøymontert kamera innen parkeringshåndheving. Løsningene vil innebære en stor

forbedring for brukerne av parkeringshus og det vil bli gjennomført en kundetilfredshetsindeks mot

slutten av 2017 for å dokumentere dette.

Etter budsjett for 2017 var fremlagt og godkjent, har endrede forutsetninger gjort at økonomien i

selskapet kan komme under press. Parkeringsbelegget har vist nedgang hver måned fra og med

september 2016. Tap i millionklassen på elbiler som skulle betale for seg i henhold til ny
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parkeringsforskrift. Nye kostbare utbygginger av ladestruktur i kommunen. Vedtak om 105 millioner i

utbytte de neste fire årene, gjør fremtiden uviss og utfordrende for selskapet.

Selskapets økonomi er blitt styrket vesentlig i 2016. Arbeidet med å videreutvikle en betryggende

økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon har høy prioritet fremover.

 

 

8.1.2 Årsregnskap

Årsoppgjør 2016 
for

Stavanger Parkeringsselskap KF

Org.nr.: 974782766

 

 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Noter R-2016 B-2016 R-2015  

Driftsinntekter          

Salgsinntekt 1 86 135 083 79 650 000 75 635 160  

Frikjøp parkeringsplasser   0 0 492 625  

Annen driftsinntekt 1 8 076 051 8 545 000 7 378 856  

Sum driftsinntekter   94 211 134 88 195 000 83 506 641  

Driftskostnader          

Lønnskostnad 2.8 21 306 399 21 186 000 21 293 235  
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DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Noter R-2016 B-2016 R-2015  

Avskrivning på varige driftsmidler 3 13 027 696 14 035 000 13 551 017  

Tap på fordringer   381 083 500 000 -32 945  

Annen driftskostnad 1 33 517 656 37 413 000 27 704 045  

Sum driftskostnader   68 232 834 73 134 000 62 515 351  

Driftsresultat   25 978 299 15 061 000 20 991 290  

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER          

Finansinntekter          

Renteinntekt   2 452 139 1 000 000 2 241 520  

Sum finansinntekter   2 452 139 1 000 000 2 241 520  

Finanskostnader          

Rentekostnad   5 400 411 5 870 000 5 710 900  

Annen finanskostnad   1 579 0 1 517  

Sum finanskostnader   5 401 990 5 870 000 5 712 418  

Sum netto finansposter   -2 949 851 -4 870 000 -3 470 897  

Årsresultat   23 028 448 10 191 000 17 520 392  

Avsatt til bundne fond 7 0   492 625  

Overføringer disposisjonsfond 7 23 028 448   17 027 767  

Tilleggsutbytte/engangsutbytte 7 0   -6 500 000  

Fra annen egenkapital 7 0   6 500 000  

Sum disponert   23 028 448   17 520 392  

Tabell 8.1 Resultat 2016 Stavanger Parkeringsselskap KF 

EIENDELER Noter 31.12.2016 31.12.2015  

Varige driftsmidler        

Bygninger og annen fast eiendom 3 277 636 466 286 181 870  

Tomt St. Olav   2 600 000 2 600 000  

Anlegg under oppføring 3 0 0  

Maskiner og inventar 3 10 373 781 9 069 917  

Biler 3 698 688 570 121  

Sum varige driftsmidler   291 308 934 298 421 907  
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EIENDELER Noter 31.12.2016 31.12.2015  

Finansielle anleggsmidler        

Aksjer i datterselskap 4 100 000 100 000  

Egenkapitalinnskudd KLP 4.8 628 044 545 814  

Sum finansielle anleggsmidler   728 044 645 814  

         

Sum anleggsmidler   292 036 978 299 067 721  

         

Omløpsmidler        

Fordringer        

Kundefordringer 5 1 779 826 1 587 707  

Andre fordringer 5 1 601 662 1 866 462  

Sum fordringer   3 381 488 3 454 168  

         

Bankinnskudd og kontanter 6 91 225 476 65 622 121  

Sum bankinnskudd og kontanter   91 225 476 65 622 121  

         

Sum omløpsmidler   94 606 964 69 076 290  

         

SUM EIENDELER   386 643 942 368 144 010  

         

  Noter 31.12.2016 31.12.2015  

EGENKAPITAL OG GJELD        

Egenkapital        

Innskutt egenkapital        

Innskutt egenkapital 7 8 792 401 8 792 401  

Sum bundet egenkapital   8 792 401 8 792 401  

         

Opptjent egenkapital        

Bundne investeringsfond 6.7 26 643 192 26 643 192  

Annen egenkapital 7 166 546 769 143 518 322  

Sum annen egenkapital   193 189 961 170 161 513  
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EIENDELER Noter 31.12.2016 31.12.2015  

         

Sum egenkapital   201 982 362 178 953 915  

         

Gjeld        

Avsetning for forpliktelser        

Pensjonsforpliktelser 8 3 804 472 3 097 663  

Sum avsetning for forpliktelser   3 804 472 3 097 663  

         

Annen langsiktig gjeld        

Øvrig langsiktig gjeld 9 164 250 419 175 070 623  

Sum annen langsiktig gjeld   164 250 419 175 070 623  

         

Sum langsiktig gjeld   168 054 891 178 168 286  

         

Kortsiktig gjeld        

Leverandørgjeld 10 6 366 636 3 838 358  

Skyldige offentlige avgifter 10 2 967 636 3 008 869  

Annen kortsiktig gjeld 10 7 272 417 4 174 583  

Sum kortsiktig gjeld   16 606 689 11 021 810  

         

Sum gjeld   184 661 580 189 190 096  

         

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   386 643 942 368 144 010  

Tabell 8.2 Balanse 2016 Stavanger Parkeringsselskap KF 
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8.1.3 Noter
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for mellomstort

foretak.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

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

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 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 bundne investeringsfond (her frikjøpsfond iht. reglene

i plan- og bygningsloven).
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Selskapet er ikke skattepliktig.

1 Sammendratte poster

2 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år:

Spesifikasjon: 2016 2015  

Salgsinntekter 84 624 444 74 274 561  

Nærstående parter:      

Rogaland Parkering AS (Leieinntekter iht. kontrakt) 1 510 639 1 360 599  

  86 135 083 75 635 160  

       

Annen driftsinntekt 237 916 156 777  

Utleie av parkeringsplasser 6 762 504 6 173 821  

Overføring fra kommunen (Seniortiltak) 76 030 36 258  

Rogaland Parkering AS 999 600 1 012 000  

  8 076 051 7 378 856  

       

Kjøp av varer og tjenester 27 253 030 22 809 968  

Nærstående parter:      

Kjøp fra kommunen 282 314 178 250  

Kjøp fra kommunale foretak 3 513 527 2 660 475  

Revisjonshonorar 96 171 103 886  

Regnskapshonorar 543 898 431 784  

Overføring til kommunen (momskompensasjon) 829 116 567 681  

Rogaland Parkering AS (leie av park.plass fra andre - utlegg) 999 600 952 000  

  33 517 656 27 704 045  

Tabell 8.3 Note 1 

Tekst 2016 2015  

Lønn 15 262 332 14 580 349  

Arbeidsgiveravgift 2 581 740 2 578 864  
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Det er i 2016 utbetalt kr 807 557 til daglig leder. 

Honorar til styrets leder er utbetalt med kr 53 218 

Totalt er det utbetalt kr 241 427 i styrehonorar til selskapets styre. 

Viderefakturert til Rogaland Parkering AS styrehonorar inklusiv arbeidsgiveravgit kr 60 000. 

Det er for 2016 kostnadsført kr 96 171 i revisjonshonorar.

3 Driftsmidler

Tilgang: Kostnader til utskifting/oppgradering og nytt parkeringsutstyr og kamera til alle P-hus. 

Parkeringsanleggene er finansiert ved lån. Jfr. Note 9

4 Aksjer og eiendeler

Tekst 2016 2015  

Pensjonkostnader - Jfr. Note 8 2 709 569 3 416 479  

Andre ytelser 752 758 717 542  

Sum lønnskostnader 21 306 399 21 293 235  

       

Antall årsverk pr 31.12. 35,1 34,7  

Tabell 8.4 Note 2 

Tekst
Maskiner og

inventar
Biler Bygg

Anlegg under
oppførelse

Sum  

Anskaffelseskost 01.01 22 567 085 1 161 978 345 684 203 0 369 413 266  

Årets tilgang 5 679 706 235 018 0 0 5 914 724  

Akkumulerte avskrivninger
31.12

17 873 011 698 305 68 047 737 0 86 619 053  

Tomt St. Olav         2 600 000  

Bokført verdi pr 31.12 10 373 781 698 688 277 636 466 0 291 308 934  

             

Årets avskrivning 4 375 841 106 451 8 545 404 0 13 027 696  

Årets avskrivning i % 10 % / 20 % 10 % 2,5 %      

Tabell 8.5 Note 3 a) 

Kjøp og salg av driftsmidler:    

  2016 2015

Tilgang 5 914 724 1 921 972

Tabell 8.6 Note 3 b) 
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4 Aksjer og eiendeler
Selskapet eier følgende aksjer:

5 Kundefordringer og andre fordringer
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 2016 bokført kr 381 083 som tap på fordringer. 

Balanseført avsetning for tap på fordringer er på kr 800 000.

6 Bundne midler
Selskapet har pr. 31.12.2016 bundne skattetrekksmidler på kr 637 386 og bundne frikjøpsfond er på kr

26 643 192. 

Navn Antall Pålydende Overkurs Totalt

Rogaland Parkering AS 100 1 000 0 100 000

Egenkapitalinnskudd KLP       628 044

        728 044

Tabell 8.7 Note 4 

Selskapet har kundefordringer på: 2016 2015  

Fordringer gebyr/tilleggsavgift 1 995 436 1 864 268  

Andre kundefordringer 439 846 396 911  

Avsetning tap utestående fordringer -800 000 -800 000  

Fordring refusjon sykepenger 72 212 99 068  

Negativ netto lønn/for mye utbetalt 38 749 0  

Fordring Rogaland Parkering AS 33 582 27 460  

  1 779 826 1 587 707  

Andre fordringer:      

Periodiserte inntekter - andre 1 601 662 1 831 993  

Periodiserte inntekter - Rogaland Parkering AS 0 34 469  

  1 601 662 1 866 462  

Tabell 8.8 Note 5 
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Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2016 utgjorde kr 637 386. 

Selskapets frie likviditet er pr. 31.12.2016 på kr 63 994 898.

7 Egenkapital

8 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
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 720 974 til KLP. 

Selskapet har hatt kr 173 216 i utgifter til AFP. 

Andel egenkapitalinnskudd utgjør pr. 31.12.2016 kr 628 044.

Tekst Innskutt Bundne Disposisjonsfond Annen Sum  

  Egenkapital Invest.fond Parkeringsformål Egenkapital    

Pr. 01.01. 8 792 401 26 643 192 100 022 560 43 495 761 178 953 915  

Utbytte til Stavanger Kommune 0 0 0 0 0  

Årets resultat 0 0 23 028 448 0 23 028 448  

Egenkapital            

Pr. 31.12. 8 792 401 26 643 192 123 051 008 43 495 761 201 982 362  

Tabell 8.9 Note 7 

Kollektiv pensjonsordning:            

Nåverdi av årets pensjonsopptjening         2 470 271  

Rentekostnad av pensjonsforpliktelse         1 033 065  

Avkastning på pensjonsmidler         -891 004  

Adm.kostnader/rentegarantipremie         130 419  

Netto pensjonskostnad         2 742 751  

Resultatført aktuarielt tap (gevinst) eks. arbeidsgiveravgift         267 592  

          3 010 343  
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Forutsetninger som normalt benyttes innen forsikring, er lagt inn som aktuarmessige forutsetninger ved

beregningen av 

selskapets pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2016.

Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:

Endring balanseførte pensjonsforpliktelser                                             619 465 

Årets pensjonspremie                                                                                        2 390 878 

Netto pensjonskostnad (inkl. arbeidstakers andel)                     3 010 343

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 291 019 for 2016.

9 Langsiktig gjeld
Virksomheten har per 31.12.2016  gjeld på kr 164 250 419 til kredittinstitusjoner

Kollektiv pensjonsordning:            

             

Opptjente pensjonsforpliktelser         39 474 870  

Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering         0  

Beregnet pensjonsforpliktelse         39 474 870  

Pensjonsmidler (til markedsverdi/pensjonsfond)         29 481 408  

Ikke resultatført estimatendring/-avvik         -6 659 132  

Pensjonsforpliktelser         3 334 330  

Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser         470 142  

Pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift         3 804 472  

             

Økonomiske forutsetninger:       12/31/2015 12/31/2016  

Diskonteringsrente       2,70 % 2,60 %  

Forventet lønnsvekst       2,50 % 2,50 %  

Forventet G-regulering       2,25 % 2,25 %  

Forventet pensjonsøkning       1,48 % 1,48 %  

Forventet avkastning på fondsmidler       3,30 % 3,60 %  

Tabell 8.10 Note 8 

    Opptak av
lån

           

Lånegiver Bruk av lån År Pålydende Rente vilkår Avdrag Pr.år Bokført verdi 2015 Bokført verdi 2016 Gjenv. Løpetid

Kommunekreditt. P_HUS Tjensvoll 2004 5 423 900 flytende 301 328 2 561 284 2 259 956 7,5 år
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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.

10 Kortsiktig gjeld

8.1.4 Revisors beretning

    Opptak av
lån

           

Kommunekreditt. P-Anlegg Olav kyrre 2007 48 750 000 rentebytteavtale 3 046 876 34 277 339 31 230 463 10,5 år

Kommunalbanken Parketten 2009 94 000 000 flytende 3 760 000 69 560 000 65 800 000 17,5 år

Kommunalbanken P-HUS Olav Kyrresgate 2009 5 600 000 flytende 224 000 4 144 000 3 920 000 17,5 år

Kommunalbanken Siddis P-Hus 2009 87 200 000 flytende 3 488 000 64 528 000 61 040 000 17,5 år

Samlede lånegjeld           175 070 623 164 250 419  

Tabell 8.11 Note 9 

Leverandørgjeld 2 016 2 015    

Private 5 836 568 3 309 317    

Herav gjeld til nærstående parter 530 068 529 041    

  6 366 636 3 838 358    

Skyldige offentlige avgifter:        

Skyldig forskuddstrekk 637 386 695 330    

Skyldig arbeidsgiveravgift 451 333 436 435    

Skattedirektøren - merverdiavgift 6. termin 1 878 917 1 877 104    

  2 967 636 3 008 869    

Annen kortsiktig gjeld:        

Depositum 34 300 34 300    

Avsatte feriepenger 1 817 097 1 693 878    

Skyldig arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 256 211 235 438    

Periodiserte kostnader/forskuddsbetalte inntekter private 1 167 371 577 846    

Periodiserte kostnader/forskuddsbetalte inntekter nærstående parter 263 919 82 174    

Forskuddsbetalte inntekter (Sonekort) 3 733 518 1 550 946    

  7 272 417 4 174 583    

Tabell 8.12 Note 10 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjon av særregnskapet

Konklusjon 

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger Parkeringsselskap KF som viser et overskudd på kr 23 028

448. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2016 og resultatregnskap for regnskapsåret

avsluttet per denne datoen, og noter til særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige

regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og

forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Stavanger Parkeringsselskap KF per

31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i

samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett,

særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i

Norge.

Grunnlag for konklusjon 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er

uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser

i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og

hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av (informasjon i foretakets års-

rapport), men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av

særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I

forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen

inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

henseende.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet 

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,

herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar i samsvar med lov og forskrifter og gir et

rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift

om særbusjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak og god

regnskapsskikk i Norge. 

Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et sær-

regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede

feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

191



Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan

oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom

den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som

brukerne foretar basert på særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket,
er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll.

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll.

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert til-
leggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og

til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som

vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne

kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett 

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger

til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i

særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberet-

ningen 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 nød-

vendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag

som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at

ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av

foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 7. mars 2017

Rogaland Revisjon IKS
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« 8 KOMMUNALE FORETAK

8.2 Sølvberget KF

8.2.1 Årsberetning

Innledning – mangfold og ytringsfrihet

Sølvberget er en sentral møteplass for byens befolkning, en viktig integreringsarena og en stolt forsvarer

av ytringsfriheten. Sølvberget tilbyr en stor bredde av aktiviteter for hele befolkningen, og spiller en

sentral rolle som arena for offentlig samtale og debatt. Viktige aktører i så måte er litteraturfestivalen

Kapittel og det internasjonale fribynettverket ICORN, som har base på Sølvberget.  Det siste

understrekes bl.a. i følgende utdrag fra Stavanger Aftenblad 14.09.2016:

1. Virksomheten – Stavangers største møteplass

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.

Visjonen gjennomsyrer arbeidet som foregår ved kulturhuset, og er godt innarbeidet hos de ansatte.

Sølvbergets virksomhet består av drift av bibliotek, gjennomføring av arrangementer og aktuelle

debatter, aktiv litteratur-, film- og musikkformidling, programvirksomhet, internasjonalt kulturnettverk,

nettsider, galleri, sosiale medier og Kapittel-festivalen. Hovedaktiviteten er i Sølvberget og i tillegg

drives flere bydelsrettede tjenester, blant annet tilbud til skoler og Madla bibliotek. Sølvberget driver

også bibliotek for innsatte ved Stavanger fengsel.

2. Økonomi – et år i balanse

Regnskapet er gjort opp i balanse. I løpet av året har Sølvbergets ledelse styrt mot et regnskap i balanse,

noe som også er innfridd.

Driftsinntekter

Driftsinntektene er noe høyere enn budsjettert. Dette skyldes både økt tilskudd fra Stavanger kommune

på grunn av lønnsoppgjør o.a., økte leieinntekter og ekstern støtte fra ulike offentlige og private

Årsrapport 2016

Ytringsfrihetens kår er under konstant press i stadig flere land. Demokratier er skjøre. Derfor skal vi være
stolte av Icorn og av Kapittel. Stavanger-regionen er et sted på jorda der retten til å ytre seg i visshet om at
man ikke vil bli utsatt for represalier, er en rettighet som ikke bare er verdt å vernes, men som er verdt å
feire.
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instanser. Totalt tilskudd fra Stavanger kommune etter budsjettrevidering var kr 62,305 mill. De

viktigste eksterne 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. Avtalen ble reforhandlet i 2016, og følges nå opp i årlige handlingsplaner. 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 2016 var

kr 6,4 mill.

Driftsutgifter

Utgiftene til lønn, inkludert sosiale utgifter var noe høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak

mer bruk av vikarer og ekstrahjelp enn budsjettert. Mye av dette er en følge av eksterne prosjektmidler,

som fører til at ansatte må frikjøpes for å følge opp dette.

Øvrige driftsutgifter er omtrent som budsjettert. Husleieavtalen med Stavanger kommune er ennå ikke

reforhandlet som følge av kinoombyggingen.

Det ble gjennomført konkurranser om innkjøp av nytt innleveringsanlegg og leveranse av utstyr til

meråpent bibliotek i Sølvbergets 2.-4. etasje. Sølvberget har besluttet å bruke kommunens leverandør

for reklamebyråtjenester.

Investeringer

Korrigert investeringsbudsjett var på kr 12,730 mill. Investeringene ble finansiert ved hjelp av tidligere

opptatte lån, investeringsfond som ble etablert i 2015 og bruk av disposisjonsfond. Faktisk forbruk var

kr 14,803 mill fordelt på tre ulike prosjekt samt avsetninger og utgifter til KLP.

Nye Sølvberget

Nye Sølvbergets hovedleveranser i 2016 var, foruten detaljplanlegging for ny arealbruk, nytt

felleskontor for alle ansatte og Meråpent. Av Nye Sølvbergets totale investeringsmidler var forbruket

for året 6,7 mill.

Følgekostnader Nye Sølvberget.

Teknisk oppgradering av lokalene for ansatte og publikum er skilt ut som eget underprosjekt. Herunder

ligger nytt friskluftanlegg for 2.-4. etasje i vestbygget, nye gulvbelegg, belysning m.m. Det ble brukt 4,5

mill. i 2016. Arbeidet avsluttes i 2017.

Nytt innleveringsanlegg

Nytt innleveringsanlegg med tilhørende utlånsautomater ble installert i august 2016. Det gamle

anlegget var slitt og taklet ikke den nye RFID-teknologien, så det nye anlegget er mer effektivt og mindre

belastende for ansatte. Leverandør var Lyngsøe Systemer i Danmark. Totale kostnader i 2016 var kr 2,8

mill, mot budsjetterte kr 3,3 mill.

Disposisjonsfond

Sølvbergets disposisjonsfond per 31.12.2016 var på kr 3 539 046.

3. Ansatte – arbeidsmiljø og HMS

Resultatmål:
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–       Medarbeidere som er stolte og trives på arbeidsplassen

–       Jobbe smartere og unngå dobbeltarbeid

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 70 fast ansatte fordelt på 61,4 årsverk, og 3 årsverk knyttet til prosjektstillinger ved

utgangen av 2016. 32,9 % av arbeidstakerne var menn og 67,1 % 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 2016 ansatt en ny

medarbeider i fast stilling, mens en sluttet. På grunn av den økonomiske situasjonen ble alle

nyansettelser i 2016 godkjent av Sølvbergets styre.

Sykefraværet var 4,2 % i 2016 (3,6 % i 2015). Sølvbergets IA-mål er en sykefraværsprosent på under 5,6.

Sykefraværet på Sølvberget er fortsatt lavt sammenlignet med resten av Stavanger kommune, men det

er viktig å følge med på utviklingen, se på om økningen i sykefraværet fortsetter og eventuelt iverksette

tiltak.

Arbeidet med Nye Sølvberget involverte mange ansatte i 2016. Nytt felleskontor ble ferdigstilt på

slutten av året og rundt 400 kvm ble frigjort til publikumsarealer. Med dette felleskontoret har de

ansatte fått et moderne arbeidsmiljø som legger til rette for effektivisering av arbeidsprosesser i årene

framover. Inneklimaet på felleskontoret er også langt bedre enn i de tidligere kontorene.

Ny teamstruktur ble innført fra august 2016, uten at det ble gjort endringer i hovedstrukturen

(matrisen). Ti nye koordinatorstillinger ble utlyst internt. Formålet med de nye teamene er å bidra til

bedre struktur, samt å gjøre organisasjonen rustet for fremtidige utfordringer.

Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2016, men tiltakene fra undersøkelsen i 2015 er

videreført i HMS-planen for 2016.

Det er gjennomført flere interne kurs, bl.a. i konflikthåndtering og personlig sikkerhet, bruk av ulike

digitale verktøy, publisering på nettsider og produksjon/sceneteknikk. Med støtte fra fylkesbiblioteket

ble det gjennomført kurs i å være digital reporter. 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 2016.

4. Brukerne – stor økning i arrangement og aktiviteter

Resultatmål:

–       Arbeide langsiktig og strategisk for å videreutvikle Sølvberget som læringsarena, attraksjon og

møteplass, med spesiell vekt på byens internasjonale befolkning, barn og unge.

–       Opprettholde besøks- og utlånstallet fra 2015

Formannskapet vedtok i 2015 at Sølvberget er og skal videreutvikles som Stavangers litteraturhus. Den

omfattende programvirksomheten og aktiviteten i 2016 viser at Sølvberget er i rivende utvikling på

denne området. Det er attraktivt for ulike samarbeidspartnere å legge arrangement til Sølvberget. Et

eksempel på dette er at NRK-programmet «Brenner og bøkene» la to produksjoner til Sølvberget høsten

2016.
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Et annet spesielt samarbeid skjedde i forbindelse med ONS. 2500 oljerelaterte bøker fra Stavanger

bibliotek ble brukt i Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementets stand. Utstillingen fikk mye

omtale og vant vant prisen for beste stand på oljemessen.

Besøk og utlån

Besøket er fortsatt høyt, og rimelig stabilt. Hver innbygger besøker kulturhuset (inkludert kinoen) 13

ganger i året, og daglig er det i underkant av 5.000 besøkende. Etter en oppgang på 11 % i 2015, gikk

besøket ned med 2 % i 2016. På Madla økte besøket med 3 %, etter en målrettet satsing på barn og unge

høsten 2016. 12 % av besøket var i ubetjent åpningstid.

Samlet utlån var 668 914, en nedgang på 2 %. Hovedårsaken til dette er nedgang i utlån av musikk og

film, mens utlån av papirbøker økte. Spesielt gledelig er det at utlånet av barnelitteratur gikk opp med 5

%. Utlånet av e-bøker gikk opp med 14 % og utgjør nå 5,1 % av det totale utlånet (4,4 % i 2015). Utlånet

av film og musikk går ned med henholdsvis 13 % og 4 %, i 2015 var nedgangen på 19 % og 18 %.   I

november ble den engelske e-boktjenesten Overdrive introdusert til publikum. Dermed kan Sølvberget

som første norske folkebibliotek tilby engelske e-bøker og e-lydbøker til publikum.

Arrangement, aktiviteter og utstillinger

Det ble i 2016 avholdt 919 arrangementer og 263 klassebesøk i tillegg til Kapittel-festivalen. Dette er en

økning på 46 % i forhold til 2015. Mange av programmene er faste serier, som har et stadig økende

publikum. Det er gjort avtale med SF Kino om bruk av kinosaler for de mest besøkte arrangementene.

Totalt besøk på arrangementene var 58 755, med et gjennomsnittsbesøk på 50 (59 i 2015).

Flere verksteder og samarbeidspartnere forklarer både noe av veksten i arrangement, og nedgangen i

besøk pr. arrangement. Det var 6655 besøkende på 35 bokprater i 2016, det er et snitt på 190

besøkende per bokprat (156 i 2015).

Tiltak for å stimulere barn og unge til lesing er et prioritert område, og dette gjøres ofte i samarbeid med

skoler og barnehager. Leseprosjektene «Årets bok» og «Leselyst på toårskontrollen» er godt innarbeidet.

Nytt i 2016 var kampanjen «Sommerles» der 1 893 barn leste 18 123 bøker og rundt 2,3 millioner sider.

42 prosent av deltakerne var gutter.

Kapittel hadde i 2016 temaet «Vandring», og bekreftet sin sterke posisjon. Veksten i besøk fortsatte til

rundt 12 500, på tross av utypisk tropevarme. Obstfelderjubiléet og nye samarbeider med blant andre

Stavanger Turistforening, Norsk orgelfestival og Perkapella preget festivalen. Gjestelista var spesielt

sterk, med internasjonale navn Sofi Oksanen, Saul Williams, Edouard Louis, Tommi Kinnunen, Wole

Soyinka, Karl Ove Knausgård og Lydia Davis.

Sølvberget galleri hadde sitt første fulle driftsår etter gjenåpningen i september 2015. Galleriet viste fire

ordinære utstillinger og en installasjon av Elin Melberg i samarbeid med Schizofrenidagene. Totalt besøk

i galleriet var 32.469.

Internasjonalt Kulturnettverk (IKN) startet 2016 med konferansen «Ungdom og Utenforskap», hvor

Deeyah Khan deltok og hennes film Jihad: A Story of the Others ble vist. I samarbeid med de

internasjonale organisasjonene har IKN bidratt til felles møteplasser og kulturtilbud. IKN hadde også

ansvaret for møteserien Global morgen og Internasjonal kulturkafe. Kafeen er blitt et populært

møtested med over 7000 besøkende.

Barnas Verdensdag ble for første gang arrangert om våren med over 5000 besøkende, blant dem var 150

barn og foreldre fra Forus Transittmottak. 82 internasjonale organisasjoner utgjør nå nettverket.  29 av
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disse er kommet til etter at IKN flyttet over fra Internasjonalt Hus i 2011

Prosjektet «Ung i Sentrum» har fortsatt sitt gode samarbeid med Stavanger Makerspace og holdt

ukentlige medlemskvelder og populære kurs. Alle kursene var fullbooket og hadde besøkende i alle

aldre. Prosjektet har også vært med å arrangere blant annet spillturneringer, Girl Tech Fest og Nordisk

Spilldag.

«Hele Rogaland leser» er et leseprosjekt som hadde sitt utspring fra Sølvberget. Rogaland

fylkeskommune har overtatt prosjektet, og Sølvberget leder styringsgruppen. I 2016 valgte prosjektet

for første gang en sakprosabok, Erika Fatland: Sovjetistan. Det var god respons på prosjektet og

forfatteren besøkte både Sølvberget og andre bibliotek i fylket.

Obstfelderjubiléet

«Herr og fru Obstfelder på hver sin klode på Nilsebu» var tittelen på en av Obstfelder-jubileets store

satsinger i 2016. Den dramatiske fjellturen Sigbjørn Obstfelder og kona gjorde i 1899 ble gjenskapt i

autentiske omgivelser på Nilsebu i Lyseheiene, og tok på alvor jubileets hovedtema «Vandring». 2016 har

altså vært året der Sølvberget feiret Sigbjørn Obstfelders 150 år (1866-2016). Det har vært

arrangement både i Stavanger og andre steder i landet, og det er gledelig å kunne se tilbake på et år med

over 60 arrangement og 8000 besøkende. Publikum har fått oppdage og oppleve kjente og ukjente sider

ved mennesket og kunstneren Sigbjørn Obstfelder i nye møter med hans litteratur, men også i møte med

samtidslitteratur. Arrangement og prosjekt både regionalt og nasjonalt i samarbeid med bibliotek,

forfattere, kunstnere og fagpersoner har bidratt til å formidle Obstfelders forfatterskap til nye

generasjoner, og både publikum og samarbeidspartnere har uttrykt stor interesse og entusiasme for

Obstfelders forfatterskap.

Digitale satsinger

Sølvberget er aktivt til stede i sosiale medier, og tester hele tiden ut nye metoder og kanaler. Å bruke

ressurser på digitale flater gir økt oppmerksomhet, økt salg, større synlighet og mer intern stolthet.

Sølvbergets nettsider har høyt besøk, og en økning i 2016. En undersøkelse gjort høsten 2016 viste oss

hvilke tjenester på nettsidene som ble mest brukt, og det ble startet et arbeid med omlegging som følge

av dette. Nye nettsider lanseres i 2017. Nord-sør-biblioteket som er en av de mest populære digitale

tjenestene, hadde en nedgang i forhold til rekordåret 2015, hvor besøket gikk opp med 66 %.

Sølvberget abonnerer på digitale tjenester og databaser.  Noen kan bare brukes i biblioteket, mens andre

er tilgjengelig via lånekortet «Min side» eller en app som kan lastes ned på mobile enheter.  Bruken av

avistjenesten Pressreader har hatt en formidabel økning i år, det samme gjelder ordboktjenesten Ifinger

(Nå Clarify). Dette skyldes i stor grad bevisst satsing på markedsføring.

Produksjon av podcaster og korte videoer var årets nye satsinger. Avspillinger av årets nysatsing

podcaster var på 4295, et godt stykke bak antall youtube visninger (16 956), som gikk opp med 149 % i

forhold til oppstartsåret 2015.

Det er fortsatt god vekst av følgere på sosiale medier. Facebook er den viktigste kanalen, og der var det

3762 nye følgere på facebook (2398 i 2015).

5. Arbeidsprosessene – På vei mot «Nye Sølvberget»

Resultatmål:

–       Opprettholde Sølvbergets gode omdømme
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–       Gjennomføre evaluering og utvikling av prosjekter og drive produktutvikling

–       Innplassere Kiellandsenter i Sølvberget

Sølvberget har en sterk posisjon som møteplass og attraksjon i Stavanger sentrum. Det er viktig å

arbeide langsiktig for å utvikle tilbudene, slik at vi framstår som interessante og viktige for byens

befolkning i mange år framover.

Utviklingsprosjektet «Nye Sølvberget» er verktøyet som sikrer at kulturhuset kan fortsette å være en

attraktiv møteplass i sentrum, og at bibliotekets samfunnsoppdrag oppfylles. To av underprosjektene er

iverksatt; nytt galleri og nytt felleskontor. I tillegg er det påbegynt oppgraderinger av ventilasjon,

gulvbelegg o.a. Dette arbeidet er skilt ut som eget underprosjekt. Nå gjenstår det mest omfattende delen

som er ny utforming av publikumsområdene. I tillegg til å vurdere arealplanene ut fra samling og

møblement er det lagt stor vekt på å ha publikumsblikk på planene. Sti-finning er viktig aspekt ved

utvikling av de nye planene, hvordan finner publikum frem og hvordan kan vi sørge for at de får en bedre

opplevelse av besøket enn antatt?

Første fase i ny arealbruk var å flytte Barn og unge ut av 3. etasje til ny plassering i 2. etasje. Slik fikk vi

ledig areal til ansattes nye felleskontor og dermed frigitt 4. etasje samt mange små kontorer i randsonen i

øvrige etasjer. Samlet vil Nye Sølvberget frigi ca. 400 m2 fra administrasjon over til publikumsarealer, en

betydelig tilvekst som i stor grad har kommet barn og unge til gode. Det er nedlagt et betydelig

planleggingsarbeid i 2016, både i samarbeid med egne ansatte og eksterne konsulenter. 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.

Etter gode erfaringer med ubetjent bibliotek på Madla, vedtok styret at dette også skulle prøves ut på

Sølvberget. Planlegging og installasjon av teknologi ble gjort i 2016, med åpning i begynnelsen av 2017.

Sølvberget fikk kr 1 mill fra Nasjonalbiblioteket i støtte til arenautvikling 2015-2016. Tilskuddet ble gitt

til utvikling av bibliotekrommet kr 0,5 mill og til arrangement kr 0,5 mill.

Sølvberget gjennomførte sammen med de andre storbyene en brukeratferdsundersøkelse for å se hva

brukerne faktisk gjør i biblioteket. Undersøkelsen avdekket viktige funn som er til stor hjelp i strategisk

planlegging videre.

Sølvbergets digitale infrastruktur, Biblioteksystemet Aleph, oppdateres ikke lenger fra leverandøren.

Derfor er det i samarbeid med Bergen, Trondheim og Kristiansand gjennomført et forprosjekt for å

definere behov og utarbeide konsept som kan danne grunnlag for konkurranse. Konkurransen skal

gjennomføres i 2017. På grunn av et gammelt system, er en del digitale tjenester rettet mot publikum litt

gammeldagse. Det arbeides kontinuerlig med å finne smarte løsninger for å forenkle arbeidet. Et

eksempel på dette er printerløsningen Princh som gjør at publikum kan skrive ut oppgaver, billetter,

eksamensoppgaver osv fra sin egen PC, smarttelefon eller nettbrett.

6. 2017 – Kulturhuset på Sølvberget fyller 30 år

I 2016 var Obstfelderjubiléet en stor begivenhet som strakte seg over hele året. Takket være samarbeid

med Nasjonalbiblioteket ble også jubileet markert nasjonalt med utstilling og arrangement.  På grunn av

jubiléet, ble arbeidet med innholdet i et Kiellandsenter på Sølvberget noe forsinket. Dette arbeidet

starter for fullt i 2017, og da er erfaringene fra Obstfelder 150 år nyttige å ta med seg videre.

I 2017 skal Nye Sølvberget fullføres, og nyrenovert 2. – 4. etasje åpnes for publikum samtidig som

kulturhuset på Sølvberget fyller 30 år, 4. november 2017. Etter flere år med ombygginger og
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endringsprosesser ser alle ansatte fram til å invitere byens befolkning til et moderne og framtidsrettet

bibliotek og kulturhus.

Sølvberget har medarbeidere som er stolte over arbeidsplassen, som tør å gå foran, er nyskapende og

som har en profil rettet mot internasjonale forhold og ytringsfrihet. Dette engasjementet er det viktig å

ta vare på også i årene som kommer. Styret retter en stor takk til Sølvbergets medarbeidere som har lagt

ned et imponerende arbeid i 2016.

Styret vil også takke alle samarbeidspartnere for et rikholdig og engasjerende 2016.

8.2.2 Årsoppgjør
Årsoppgjør 2016

for

Sølvberget KF

Org.nr: 982766184

Driftsregnskap 2016

Driftsregnskap 2016          

Driftsinntekter Noter R-2016 B-2016 R-2015  

Andre salgs- og leieinntekter 2 3 512 746 3 002 000 3 842 396  

Overføringer med krav til motytelse 3 5 831 457 6 531 000 4 812 070  

Overføringer uten krav til motytelse 4 78 088 405 75 341 000 74 281 749  

Sum driftsinntekter   87 432 608 84 874 000 82 936 215  

Driftsutgifter          

Lønnsutgifter 6 37 039 571 36 145 000 35 814 160  

Sosiale utgifter 6 11 529 496 10 606 000 10 685 936  

Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod. 6 24 768 362 24 485 000 21 953 057  

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon 7 7 046 335 6 742 000 7 024 696  
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Investeringsregnskap 2016

Driftsregnskap 2016          

Overføringer 8 3 539 786 3 117 000 2 914 784  

Avskrivninger 10 1 608 978 2 300 000 1 398 159  

Sum driftsutgifter   85 532 528 83 395 000 79 790 792  

Brutto driftsresultat   1 900 080 1 479 000 3 145 423  

Finansposter          

Renteinntekter og utbytte   409 906 200 000 438 055  

Andre finansinntekter   25 191 0 25 800  

Sum eksterne finansinntekter   435 097 200 000 463 855  

Renteutgifter og låneomkostninger   298 636 240 000 348 708  

Andre finansutgifter   30 689 0 42 259  

Avdrag på lån 10 2 720 000 2 720 000 2 720 000  

Sum eksterne finansutgifter   3 049 325 2 960 000 3 110 967  

Resultat eksterne finanstransaksjoner   -2 614 228 -2 760 000 -2 647 112  

Motpost avskrivninger 10 1 608 978 2 300 000 1 398 159  

Netto driftsresultat   894 830 1 019 000 1 896 470  

Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr 20 1 386 539 1 386 539 114 375  

Bruk av bundne fond 18 3 878 605 2 302 805 8 382 369  

Sum bruk av avsetninger   5 265 144 3 689 344 8 496 744  

Overført til investeringsregnskapet   0 0 4 600 000  

Avsetninger til disposisjonfond 17 2 703 849 2 106 344 114 375  

Avsetninger til bundne fond 18 3 456 125 2 602 000 4 292 300  

Sum avsetninger   6 159 974 4 708 344 9 006 675  

Regnskapsmessig mer- / mindreforbruk 20 -0 0 1 386 539  

Tabell 8.13 

Investeringsregnskap 2016          

Investeringer Noter R-2016 B-2016 R-2015  

Lønnskostnader 5,9,10 702 049 615 000 715 945  

Sosiale utgifter 5,9,10 175 224 0 181 664  
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Balanse

Investeringsregnskap 2016          

Investeringer i varige driftsmidler 10 13 028 452 12 115 000 1 808 905  

Utlån   0 0 112 042  

KLP egenkapitalinnskudd   182 156 0 137 080  

Avsetninger 19 715 756 0 2 750 605  

Årets finansieringsbehov   14 803 636 12 730 000 5 706 240  

Mottatte avdrag på utlån   442 408 442 409 92 408  

Kompensasjon for merverdiavgift   2 530 372 0 301 790  

Bruk av lån fra Stavanger kommune 21 5 973 907 6 830 642 0  

Andre inntekter   1 000 000 600 000 600 000  

Sum ekstern finansiering   9 946 687 7 873 051 994 198  

Bruk av disposisjonsfond 17 2 106 344 2 106 344 112 042  

Overføring fra driftsregnskapet   0 0 4 600 000  

Bruk av ubundne investeringsfond 19 2 750 605 2 750 605 0  

Sum finansiering   14 803 636 12 730 000 5 706 240  

Tabell 8.14 

Balanse        

Eiendeler Noter 31.12.2016 31.12.2015  

Faste eiendommer og anlegg 10 23 303 577 14 324 488  

Utstyr, maskiner og transportmidler 10 8 353 295 5 035 638  

Utlån 11 2 727 225 3 169 634  

Langsiktig fordringer egenkapital kommunen   5 000 000 5 000 000  

Egenkapitalinnskudd KLP 9 1 603 893 1 447 759  

Pensjonsmidler 9 63 606 775 59 532 687  

Sum anleggsmidler   104 594 765 88 510 205  

Kundefordringer 12 7 040 096 9 323 966  

Andre kortsiktige fordringer 13 3 116 380 2 191 913  

Premieavvik 9 4 129 763 5 261 807  

Kasse og bankinnskudd 14 9 914 579 12 627 618  
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8.2.3 Noter

Balanse        

Sum omløpsmidler 21 24 200 817 29 405 305  

Sum eiendeler   128 795 582 117 915 510  

         

Egenkapital og gjeld Noter 31.12.2016 31.12.2015  

Disposisjonsfond 17 3 539 046 2 941 541  

Bundne driftsfond 18 3 456 125 3 878 605  

Ubundne investeringsfond 19 715 756 2 750 605  

Regnskapsmessig mer- / mindreforbruk 20 -0 1 386 539  

Kapitalkonto 22 10 101 797 3 135 481  

Sum egenkapital   17 812 725 14 092 771  

Stavanger kommune 10 14 585 000 17 305 000  

Pensjonsforpliktelser 9 78 587 677 72 944 572  

Aga av netto pensjonsforpliktelser 9 2 112 307 1 891 076  

Sum langsiktig gjeld   95 284 984 92 140 648  

Leverandørgjeld 16 7 564 995 4 081 570  

Annen kortsiktig gjeld 15 8 132 878 7 600 522  

Sum kortsiktig gjeld 21 15 697 873 11 682 092  

Sum egenkapital og gjeld   128 795 582 117 915 510  

Memoria        

Ubrukte lånemidler   792 016 6 765 923  

Tabell 8.15 
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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: 

– All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av drifts- 

regnskapet 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 

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.

Note 1 – Ansatte, godtgjørelser m.v.

Daglig leder har i år mottatt lønn på kr 872 132. 

Samlet styregodtgjørelse er kr 291 435. Herav kr 139 081 til styreleder. 

Det er i 2016 kostnadsført kr 91 281 i revisjonshonorar. 

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere m.v., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2 – Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter

     

Ansatte, godtgjørelser m.v. R-2016 R-2015

Gjennomsnittlig antall årsverk: 69 64

Tabell 8.16 

     

Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter R-2016 R-2015

Avgiftsfritt salg av tjenester 0 479 200

Diverse avgiftsfrie inntekter 1 101 902 1 066 781

Husleieinntekter avgiftspliktig 1 934 704 1 489 081

Andre leieinntekter 197 750 530 920

Avgiftspliktige inntekter 278 389 276 414
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Note 3 – Overføring med krav til motytelse

Note 4 – Overføringer uten krav til motytelse

     

Andre salgs og leieinntekter 3 512 746 3 842 396

Tabell 8.17 

     

Overføring med krav til motytelse R-2016 R-2015

Momskompensasjon 2 949 536 2 531 367

Refusjon sykepenger og svangerskap 1 092 257 600 200

Refusjon tilretteleggingstilskudd fra NAV 63 020 147 540

Refusjon fra fylkeskommunen 0 91 889

Erstatning tapte dokumenter 275 560 428 757

Refusjon andre 751 205 450 184

Refusjon fra kino 699 879 562 133

  5 831 457 4 812 070

Tabell 8.18 

     

Overføringer uten krav til motytelse R-2016 R-2015

Spesifikasjon av overføringer mellom Sølvberget og Stavanger kommune / andre foretak    

Overføring fra Stavanger kommune 65 900 436 63 609 641

Tilskudd fra andre kommuner 25 000 40 000

  65 925 436 63 649 641

Inkludert i overføringer fra Stavanger Kommune er kr 2 684 611 øremerkede tilskudd.    

Spesifikasjon overføringer fra andre    

Tilskudd fra statlige organisasjoner 3 550 500 4 003 667

Overføring fra fylkeskommunen 1 547 304 1 190 000

Tilskudd fra andre 7 065 165 5 438 441

  12 162 969 10 632 108

Sum overføringer uten krav til motytelse 78 088 405 74 281 749
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Note 5 – Spesifikasjon av lønnsutgifter

Note 6 – Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i
foretakets tjenesteproduksjon

Tabell 8.19 

     

Spesifikasjon av lønnsutgifter R-2016 R-2015

Lønn ansatte 36 164 800 34 884 056

Lønn ansatte (investering) 702 049 715 945

Lønn andre 874 771 930 103

Sum lønnsutgifter 37 741 619 36 530 104

Arbeidsgiveravgift 5 833 233 5 681 673

Arbeidsgiveravgift (investering) 107 943 110 423

Pensjonskostnader 5 696 263 5 004 262

Pensjonskostnader (investering) 67 281 71 241

Sum sosiale utgifter 11 704 720 10 867 600

Sum lønn inklusiv sosiale utgifter 49 446 339 47 397 704

Herav:    

Lønnsutgifter i driftsregnskapet 37 039 571 35 814 160

Sosiale utgifter i driftsregnskap 11 529 496 10 685 936

Lønnsutgifter i investeringsregnskapet 702 049 715 945

Sosiale utgifter i investeringsregnskapet 175 224 181 664

Tabell 8.20 

     

Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon R-2016 R-2015

Kontorkostnader 2 999 645 2 966 669

Annonser / reklame / representasjon 1 519 405 2 257 250

Kurs / reiser 375 593 376 720

Div. transport 1 632 442 1 668 510

Energi 1 176 246 1 190 428
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Note 7 – Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets
tjenesteproduksjon

Note 8 – Spesifikasjon av overføringer

     

Forsikring 98 811 108 622

Husleie/avgifter 1 383 939 1 331 718

Møbler / inventar / utstyr 1 414 772 986 703

Bøker/media 4 232 355 4 396 539

Vedlikehold / service 1 404 983 1 076 040

Renhold / vakttjenester 3 018 945 2 894 713

Arrangementsrelaterte honorarer 2 601 600 1 058 639

Konsulenttjenester 2 093 852 1 000 763

Regnskapshonorar 815 771 639 744

Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon 24 768 362 21 953 057

Tabell 8.21 

     

Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon R-2016 R-2015

Kjøp fra IKS 100 847 117 315

Kjøp fra kommunen 127 676 79 343

Kjøp av renholdstjenester 109 940 351 983

Kjøp av vaktmestertjenester 766 826 958 104

Husleie 5 618 447 5 483 092

IT-utstyr 322 599 34 859

Tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon 7 046 335 7 024 696

Tabell 8.22 

     

Spesifikasjon av overføringer R-2016 R-2015

Mva på vederlag 2 949 536 2 531 367

Endring avsetning tap på krav -100 000 0
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Note 9 – Spesifikasjon av pensjon
Sølvberget sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tarifffestede 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 ikke

avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. 

Selskapet har hatt kostnader til AFP med kr 304 583. 

Som en del av den årlige pensjonskostnaden er det i år innbetalt kr 1 612 824 til reguleringspremie. 

Selskapet får dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

     

Tap på krav 113 332 103 770

Andre tilskudd og erstatninger 576 918 279 647

Overføringer 3 539 786 2 914 784

Tabell 8.23 

     

Økonomiske forutsetninger R-2016 R-2015

Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %

Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 %

Forventet G regulering 2,97 % 2,97 %

Forventet avkastning 4,60 % 4,65 %

     

Årets netto pensjonskostnad spesifisert R-2016 R-2015

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 5 133 973 4 454 389

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 3 058 515 2 847 728

Brutto pensjonskostnad 8 192 488 7 302 117

Forventet avkastning på pensjonsmidlene -2 725 128 -2 594 609

Netto pensjonskostnader 5 467 360 4 707 508

Administrasjonskostnader 296 031 316 179

Sum amortisert premieavvik 671 692 705 226

Samlet kostnad (inkl. administrasjon) 6 435 083 5 728 913
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Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er kr 1 603 893 pr. 31.12.16. 

Årets premie er redusert med kr 590 629 ved overføring fra premiefond.

Note 10 – Spesifikasjon av varige driftsmidler

     

     

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet R-2016 R-2015

Pensjonsmidler 31.12. 63 606 775 59 532 687

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 78 587 677 72 944 572

Netto pensjonsforpliktelser 14 980 902 13 411 885

Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse 2 112 307 1 891 076

     

Akkumulert premieavvik 01.01. 4 611 575 5 551 539

Årets premieavvik -320 459 -234 736

Sum amortisert premieavvik 671 692 705 227

Akkumulert premieavvik 31.12. 3 619 424 4 611 576

Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 510 339 650 232

Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift 31.12. 4 129 763 5 261 807

     

Spesifikasjon av estimatavvik R-2016 R-2015

Faktisk forpliktelse 72 262 627 67 835 149

Estimert forpliktelse -72 944 572 -69 566 630

Estimatavvik forpliktelse 01.01. -681 945 -1 731 481

Faktiske pensjonsmidler 59 532 687 54 658 000

Estimerte pensjonsmidler -57 602 184 -56 380 698

Estimatavvik midler 01.01. 1 930 503 -1 722 698

     

Tabell 8.24 

     

Spesifikasjon av varige driftsmidler R-2016 R-2015

Anskaffelse 01.01. 25 450 251 22 963 295
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Note 11 – Spesifikasjon av utlån

Note 12 – Spesifikasjon av kundefordringer

     

Tilgang i år 13 905 724 2 706 514

Avgang 239 691 219 558

Anskaffelse 31.12. 39 116 284 25 450 251

Akkumulert avskrivning 7 459 412 6 090 125

Bokført verdi 31.12. 31 656 872 19 360 126

Årets avskrivninger 1 608 978 1 398 159

Avskrivningssats 2%-20% 2%-20%

     

Lån fra Stavanger kommune 01.01. 17 305 000 20 025 000

Betalt avdrag lån -2 720 000 -2 720 000

Sum langsiktig lån 14 585 000 17 305 000

Tabell 8.25 

     

Spesifikasjon av utlån R-2016 R-2015

Utlån til Renaa 31.12. 2 727 225 3 169 634

Tabell 8.26 

     

Spesifikasjon av kundefordringer R-2016 R-2015

Kundefordringer Kulturhuset 6 691 587 9 014 208

Kundefordringer Biblioteket 488 509 549 758

Delkrederavsetning -140 000 -240 000

Sum utestående kundefordringer 7 040 096 9 323 966

Herav nærstående parter    

Stavanger Kommune 5 888 571 7 331 865

Tabell 8.27 
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Avsetning for tap på utestående krav er satt til kr 140 000. Tap på krav i år er kr 113 332, og kr 3 374 har

blitt innbetalt på tidligere avskrevne fordringer.

Note 13 – Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer

Note 14 – Spesifikasjon av bundne bankinnskudd
Av foretakets bankinnskudd er kr 1 602 152 avsatt på en egen bankkonto for skattetrekksmidler. 

Skyldig skattetrekk er kr 1 602 152.

Note 15 – Spesifikasjon av kortsiktig gjeld

Note 16 – Spesifikasjon av leverandørgjeld

     

Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer R-2016 R-2015

Periodiserte inntekter fra Stavanger Kommune 1 534 319 835 181

Periodiserte inntekter fra andre 1 286 144 1 024 199

Forskudd lønn 14 800 21 800

Netto lønn 0 -817

Fordring refusjon sykepenger 86 117 80 588

Avsatte feriepenger 40 670 72 350

Forfalte avdrag utlån 133 704 133 704

Forfalte renter utlån 20 625 24 908

Andre kortsiktige fordringer 3 116 380 2 191 913

Tabell 8.28 

     

Spesifikasjon av kortsiktig gjeld R-2016 R-2015

Periodiserte kostnader 280 636 368 285

Periodisert lønn 357 930 146 281

Merverdiavgift 114 824 120 843

Skatt og Arbeidsgiveravgift 3 367 262 3 069 639

Avsatte feriepenger 4 010 580 3 895 475

Salderingstrekk 1 646 0

Kortsiktig gjeld 8 132 878 7 600 523

Tabell 8.29 
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Note 16 – Spesifikasjon av leverandørgjeld

Note 17 – Spesifikasjon av disposisjonsfond

Differanse mellom budsjettert og regnskapsmessig avsetning til disposisjonsfond, skyldes ubenyttet

refusjon av kapitalkostnader fra Stavanger kommune på kr 786 272 som ikke er budsjettert. 

Kr 188 767 av dette er ikke avsatt til disposisjonsfond, som følge av at merforbruk må dekkes inn ved å

redusere avsetning til disposisjonsfond.

Note 18 – Spesifikasjon av bundne driftsfond

     

Spesifikasjon av leverandørgjeld R-2016 R-2015

Stavanger kommune 3 045 703 1 535 170

Kommunale foretak 88 682 102 771

Private leverandører 4 430 610 2 443 629

Leverandørgjeld 7 564 995 4 081 570

Tabell 8.30 

     

Spesifikasjon av disposisjonsfond R-2016 R-2015

Disposisjonsfond 01.01. 2 941 541 2 939 208

Bruk av disposisjonsfond (investering) 2 106 344 112 042

Avsatt til disposisjonfond 2 703 849 114 375

Disposisjonsfond 31.12. 3 539 046 2 941 541

Tabell 8.31 

     

Spesifikasjon av bundne driftsfond R-2016 R-2015

Friby 0 32 884

Fengselsbiblioteket 226 362 145 729

ICORN Emergency Fund 0 211 312

ICORN Reserve Fund 354 625 712 886

Kiellandsenter / Litteraturhuset 2 270 063 1 483 035

Kulturbanken 0 719 805
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Note 19 – Spesifikasjon av ubundne driftsfond

Av det som er avsatt er kr 400 000 øremerket tilskudd til Nytt Biblioteksystem fra Nasjonalbiblioteket. 

Resterende midler er øremerket tilskudd til Wayfinding fra Nasjonalbiblioteket.

Note 20 – Spesifikasjon av regnskapsmessige
mindre-/merforbruk

Note 21 – Endring i arbeidskapital

     

DUS 0 45 284

Kapittel 50 000 0

Ung i Sentrum 196 568 221 772

Nye Sølvberget 0 129 500

Voksenarrangement 0 160 955

Global Morgen 0 15 443

Dingseklubben 95 347 0

NBBK 263 160 0

Bundne driftsfond 3 456 125 3 878 605

Tabell 8.32 

     

Spesifikasjon av ubundne investeringsfond R-2016 R-2015

Ubundet investeringsfond 01.01. 2 750 605 0

Bruk av ubundet investeringsfond -2 750 605 0

Avsatt til ubundet investeringsfond 715 756 2 750 605

Ubundet investeringsfond 31.12. 715 756 2 750 605

Tabell 8.33 

     

Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk R-2016 R-2015

Tidligere opparbeidet mindreforbruk 1 386 539 114 375

Disponert tidligere års mindreforbruk -1 386 539 -114 375

Regnskapsmessig mer- / mindreforbruk -0 1 386 539

Tabell 8.34 
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Note 21 – Endring i arbeidskapital

Note 22 – Spesifikasjon av kapitalkonto

       

Endring i arbeidskapital R-2016 R-2015 Endring

Balanseregnskapet      

Omløpsmidler 24 200 817 29 405 305 -5 204 488

Kortsiktig gjeld -15 697 873 -11 682 092 -4 015 781

Arbeidskapital 8 502 944 17 723 213 -9 220 270

Drifts- og invest.regnskapet      

Inntekter driftsregnskap 87 432 608    

Inntekter investeringsregnskap 3 530 372    

Eksterne finanstransaksjoner 6 851 412    

Anskaffelse av midler 97 814 392   97 814 392

Anvendelse av midler      

Utgifter driftsregnskapet 83 923 550    

Investeringer anlegg 13 905 724    

Eksterne finanstransaksjoner 3 231 481    

Anvendelse av midler 101 060 755   101 060 755

Anskaffelse - anvendelse av midler -3 246 363   -3 246 363

Ubrukte lånemidler 792 016 6 765 923 -5 973 907

Sum anskaffelse og anvendelse av midler     -9 220 270

Tabell 8.35 

     

Spesifikasjon av kapitalkonto R-2016 R-2015

Debet    

IB kapitalkonto 0 791 774

Bruk av lån 5 973 907 0

Nåverdi årets pensjonsopptjening 5 133 973 4 454 389

Rentekostnad påløpte pensjonsforpliktelser 3 058 515 2 847 728

Amortisert estimatavvik 1 930 503 0

214



8.2.4 Revisors beretning

Til Stavanger bystyre

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR SØLVBERGET KF FOR 2016

Uttalelse om revisjon av særregnskapet

Konklusjon 

Vi har revidert særregnskapet for Sølvberget KF som viser et netto driftsresultat på kr 894 830 og et

regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr 0. Særregnskapet består av balanse per 31. desem-ber

2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret av-sluttet per

denne datoen, og noter til særregnskapet, herunder en beskrivelse av vesentlige an-vendte

regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en

     

Utbetalte pensjoner 1 867 438 2 192 694

Arbeidsgiveravgift 2 112 307 1 891 076

Avdrag utlån 442 408 92 408

Avskrivninger 1 608 978 1 398 159

Sum debetposter 22 128 030 13 668 229

Kredit    

IB kapitalkonto 3 135 481 0

Anskaffelser 13 905 724 2 706 514

Utlån 0 112 042

Tilbakeført arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 1 891 076 1 859 216

Utbetalte pensjoner 1 867 438 2 192 694

Forventet avkastning på pensjonsmidler 2 725 128 2 594 609

Premieinnbetaling eksklusiv administrasjonskostnader 5 146 901 4 472 772

Amortiserte estimatavvik 681 945 8 783

Egenkapitalinnskudd 156 134 137 080

Betalt avdrag lån 2 720 000 2 720 000

UB kapitalkonto 10 101 797 3 135 481

Sum kreditposter 22 128 030 13 668 229

Tabell 8.36 

215



dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Sølvberget KF per 31. desember 2016, og av

resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god

kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregn-skapet. Vi er

uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvri-ge etiske

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbe-vis tilstrekkelig

og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av (informasjon i foretakets

årsrapport), men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelaten-de

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informa-sjonen

inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rap-portere i så

henseende.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet 

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,

herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å

kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av

misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kom-munal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan

oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinforma-sjon blir vurdert som vesentlig dersom

den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som

brukerne foretar basert på særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensikts-messig som grunnlag for
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket,
er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatel-ser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll.
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opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll.

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapses-
timatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende trans-aksjonene
og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og

til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som

vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne

kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om budsjett 

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger

til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i

særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i års-

beretningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og for-

skrifter.

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 forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering

og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.
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« 8 KOMMUNALE FORETAK

8.3 Stavanger byggdrift KF

8.3.1 Årsberetning
Stavanger byggdrift KF (SBD) ble etablert i 2001 som et kommunalt foretak opprettet i medhold av

kommuneloven §11. Vi er for tiden 340 ansatte som fordeler seg på avdelinger som renhold, kjøkken og

kantinedrift, drift/vedlikehold, prosjekt og støttefunksjoner som regnskap, personal HMS/KS og

administrasjon. Foretaket forestår drifts-, vedlikeholds- og renholdstjenester for bygninger tilhørende

Stavanger kommune. Vi leverer også mat til sykehjem fra eget produksjonskjøkken som er etablert på

Stokka.

Foretaket står ellers fritt til å drive samme type relaterte tjenester overfor andre offentlige eller private

institusjoner også i andre kommuner.

SBD er utfører av de eiendomsrettede drifts-, vedlikeholds- og rengjøringstjenestene Stavanger

kommune etterspør. Stavanger eiendom er foretakets største kunde og kommunens bestiller på flere

fagområder. Det er en tett og utstrakt kontakt på operativt nivå. Samarbeidet fungerer godt og det er

etablert et samarbeid for å finne bedre og smartere løsninger til fordel for Stavanger kommune. Andre

Årsrapport 2016

SBD sine oppgaver er definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) av 2010:

1. Stavanger Byggdrift KF skal forestå drifts-, vedlikeholds-, og renholdstjenester for bygninger tilhørende
Stavanger kommune. Foretaket kan også forestå produksjon og distribusjon av mat. Foretaket kan videre
tillegges andre oppgaver av Stavanger kommune etter avtale.

2. Stavanger Byggdrift KF skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål,
forutsatt at dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.

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.
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større bestillere er nyopprettede Stavanger bolig KF og levekår for sykehjemmene. SBD driver også

kommunens eneste storkjøkken som produserer etter «sous vide» -metoden og leverer mat til ni

sykehjem med postkjøkken. SBD har fra 2016 også drevet kantinen i Olav kyrresgt. 23 under ledelse fra

storkjøkkenet.

Foretaket har for 2016 et regnskapsmessig mindre forbruk på nesten 11,25 millioner kroner, mens

budsjettet la opp til 1,35mill.

Årets avvik på netto driftsresultat er sammensatt av flere faktorer som kom bedre ut enn budsjettert. På

kostnadssiden er det gjennomført effektiviseringstiltak vedr. lønnskostnader og andre drifts- og

salgskostnader. To adm. stillinger er redusert i løpet av året og forsiktighetsprinsipper i budsjetteringen

spiller også inn.

Pensjonsfondet per 31.12 overstiger det akkumulerte premieavviket med omtrent kr. 400 000,- og det

er derfor ikke aktuelt med avsetning til pensjonsfond i 2016.

I starten av året hadde vi en negativ utvikling i forhold til budsjett. Dette skyldes flere forhold som blant

annet avvik i varekost for videresalg. Dette bedret seg ved årets siste måneder og vi endte tilslutt med

varekost for videresalg på 4,7 mill mer enn budsjettert.

 
Budsjett

2016
Resultat

2016
Regnskap-

budsjett
Resultat

2015
 

Salg 238 290 593 245 841 053 7 550 460 227 197 464  

Varekost videresalg -72 107 700 -76 825 587 -4 717 887 -66 412 189  

Lønn -128 718 509 -125 850 575 2 867 934 -120 320 500  

Dekningsbidrag 37 464 384 43 164 891 5 700 507 40 464 775  

Lønn adm (kun avd 1000 i årsbud)* -14 871 694 -13 721 617 1 150 077 -14 969 306  

Andre driftskostnader -19 026 500 -18 057 725 968 775 -14 979 093  

Brutto driftsresultat 3 566 190 11 385 549 7 819 359 10 516 376  

Finansinntekter 600 000 1 325 566 725 566 1 044 117  

Finanskost. /avs. pensjonsfond** -2 820 239 -1 465 015 1 355 224 -1 242  

Netto driftsresultat 1 345 951 11 246 100 9 900 149 11 559 251  

*          

Det er bokført kr 562 000,- på internkjøp mellom
avdelingene.

         

* Lønn adm (drift og renhold) er eksklusiv poster som
reguleringspremie/premieavvik)

         

** Budsjettet har kr 10 000 i finanskostnader og kr 1
345 239 til pensjonsfond samt overføring til
investeringsregnskapet kr 1 465 000,-. Regnskapet
viser kr 1 459 277 overført til investeringsregnskapet
og kr 5 738 i fin. kostnader.

         

Tabell 8.37 Økonomi og årsregnskap 2016 
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Alle våre avdelinger har søkelys på økonomi. I 2016 viser både drift/prosjekt og renholdsavdelingen et

positivt netto driftsresultat etter fordeling av felleskostnader. Produksjonskjøkkenet går noenlunde som

budsjettert selv om vi har måttet investere i nytt utstyr (kokegryte, ca 350.000,-) og i tillegg et negativt

resultat for driften av kantinen med kr. -325.000,-. Selv med disse kostnadene opprettholder vi

omtrentlig samme netto driftsresultat som budsjettert.

HMS/ Personal

Arbeidsmiljøet i foretaket er godt, med en fin tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen.

Det har vært avholdt 6 møter i Foretakets arbeidsmiljøutvalg med behandling av 39 saker. Blant disse

nevnes:

Faste saker til hvert møte:

Jevnlig oppfølging av saker meldt i Synergi, systemet for avviksregistrering

Info fra bedriftshelsetjenesten

Sykefravær

Systematisk HMS arbeid gjennom bl. annet vernerunder

Info fra administrasjonen

Andre viktige enkeltsaker:

Gjennomgang og oppfølging etter gjennomført intern medarbeiderundersøkelse

Utfordringer med nytt lønnssystem

Sosiale tiltak

Obligatoriske kurs for verneombud er gjennomført.

HMS uka ble markert med sosialt tiltak hvor alle ansatte ble invitert til lunsj med grillmat utenfor vårt

lager i Flintegata. Styreleder og repr. fra Stavanger Eiendom og Stavanger Bolig KF var også invitert til

denne hyggelige sammenkomsten.

Det er i 2016 utarbeidet egen beredskapsplan som finnes i eget system. I tillegg til dette er det etablert

medbestemmelsesmøter med tillitsvalgt og verneombud. I renholdsavdelingen ble det i år gjennomført

en helseundersøkelse.  Etter at funnene ble forelagt ledelsen har foretaket fulgte opp med

kurs/forelesning ved fysioterapeut og ernæringsfysiolog med oppmerksomhet på stress,

arbeidsteknikker og viktigheten av gode matvaner.

Sykefraværet

  Drift/prosjekt Renhold Kjøkken/kantine

Salg 128 582 508 92 203 184 25 055 361

Netto driftsresultat 5 074 761 6 349 471 -178 132

Tabell 8.38 Salg og netto driftsresultat 

 Avdeling \ År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Drift service   11.6 7.7 7 8 8.2 4.9 4.5 6.4   7.7 5.9 6.49 11.74 9.11  
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Nytt av i år er at driftservice er splittet til to avdelinger. Med denne oppdelingen får vi en måling i hver

avdeling og ikke samlet som tidligere. Vi får dermed jobbe mer målrettet mot hver enkel avdeling og

leder.

Det er vedvarende oppmerksomhet på arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Målet for 2016 var satt

til å være mindre enn 10 % og som vi ser av tabellen ble resultatet 9,27 %. Foretaket fremholdes som

dyktige på oppfølgingsarbeidet blant kommunens virksomheter og arbeider aktivt med tiltak for

tilrettelegging og redusere sykefraværet gjennom hele året. Det er fremdeles langtidssykefraværet som

er utfordringen.

Hendelser gjennom året

Konstituering av nytt styret i tråd med valg gjort i Bystyret 23. november 2015. Daglig leder Erik T. Hirth

sluttet i foretaket 30. januar og styret konstituerte daglig leder fra 1. februar.

Styret besluttet i februar å gjennomføre en kartlegging av foretakets forbedringsmuligheter. Funnene

fra kartleggingen ble forelagt styret i form av en handlingsplan. Samtlige foreslåtte forbedringstiltak ble

vedtatt og er fortløpende blitt innarbeidet med blant annet kursing, månedlige nyhetsbrev til alle

ansatte, omorganiseringer og ny medarbeidersamtale er utviklet. Gjennomgående i alle avdelinger gis

samarbeidet med bestillere og brukere gode tilbakemeldinger.  Ansatte fremhever arbeidsmiljøet som

meget bra og at de trives i jobben. Ansatte med utenlandsk bakgrunn har et særlig positivt syn på

bedriften og de muligheter de er blitt gitt. Ingen signaler på nedlatende holdninger. Følelsen av å bli

inkludert gjaldt for alle disse ansatte og en form for takknemlighet for å ha en god jobb.

Alle hovedfunn er igangsatt med underpunkter og prosesser med arbeidsgrupper, pilotprosjekt innen

digitalisering og karlegging av bedriftens og ansattes behov for opplæring/kurs. Det er også gjennomført

et lederutviklingsprogram for ledergruppen.

 Avdeling \ År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Prosjekt                             7.33  

Renhold   13 15.6 11 14.1 12.2 12.4 12.4 11.4   12.9 12.5 10.41 12.3 10.13  

Kjøkken     11.8 3.6 3.5 5.4 9 8.4 8.9   14.3 6.75 8.37 3.63 7.82  

Administrasjon   3.5 3.6 6.6 7.9 7.3 11.1 1.3 2.4   1 2.9 2.29 5.03 2.47  

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 9.27  

*                                

*Ved overgang til nytt datasystem for lønn og
personal var det for store deler av året ikke
tilgjengelige data for registrert sykefravær. Det
er stor usikkerhet knyttet til kriteriedataene.

                               

Tabell 8.39 Sykefraværet 

Følgende hovedfunn ble foruten gjort i kartleggingen:

Potensiale for effektivisering av tjenesteleveransen drift/prosjekt

At ledelsen må være mer synlig, tydeligere og sette krav

Komme i gang med digitalisering

Bedre og mere informasjon

Mere opplæring/kurs for alle ansatte

Medarbeidersamtale som er rettet mot foretaket og satsningsområdene
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Foretaket har effektivisert og nedbemannet to adm. stillinger, redusert møtevirksomheten og jobber

fortsatt med kartlegging og detaljer for effektivisering. Konstituert daglig leder sender ut nyhetsbrev til

ansatte hver måned. Nyhetsbrevene finnes også på hjemmesiden til foretaket.

Foretaket legger vekt på trivsel og holder sosiale sammenkomster for å inkludere ansatte. Flesteparten

av ansatte arbeider ute på byggene til Stavanger kommune og er lite sammen med kollegaer i det daglige.

Foretaket overtok driftsansvaret for kantinen i Olav Kyrresgt. 23 fra 1. januar. Ved overtakelse

gjennomførte vi effektiviseringstiltak og nedbemannet allerede før oppstart med en person. Denne

personen fikk tilbud og gikk over i annet arbeid i foretaket. Kantinen rapporterer under kjøkkensjef ved

vårt produksjonskjøkken på Stokka.

Det har vært et krevende år med de nye avlønningssystem med sentrale tillegg og ansiennitetsstiger

både i 2015 og 2016 som gjeldende. Vårt eget lønn/vurderingssystem gjorde det enda mer krevende

sammen med nye ansiennitetstiger,- og det er derfor besluttet at vårt eget system fases ut i løpet av

2018.

Foretaket har også stor tro på utvikling av vårt produksjonskjøkken og har begynt å se nærmere på en

samlokalisering av foretaket. Vi har igangsatt en større satsning innen sluttilberedning av vår gode og

næringsrike mat som i dag leveres til 9 av sykehjemmene i Stavanger. Foretaket vil fremme og kunne

bidra inne opplæring/kursing ute ved tilberedning/serveringstedene.

Likestilling og integreringsarbeid

Antall ansatte tilsvarer 260 årsverk. Innen renhold er det en klar overvekt av kvinner, og innen drift og

vedlikehold flest menn. Det har vist seg vanskelig å rekruttere det underrepresenterte kjønnet til

avdelingene, selv om dette er et ønske for foretaket. Vi har en bevisst holdning til dette ved ansettelser

og i 2016 ble det ansatt to kvinner som driftsoperatører (vaktmestre) og flere nyansatte renholdere i

gruppen er menn.

I personal og regnskapsavdelingen er fordelingen 6 kvinner og 3 menn.

I foretakets styre er det 2 kvinner av 5 faste medlemmer.

Foretaket har et multikulturelt miljø med ansatte fra 42 forskjellige nasjonaliteter. Det er ikke blitt

rapportert hendelser om diskriminering av ansatte gjennom året.

Styret

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 2016 vært holdt 7 styremøter. Styret har hatt 40 saker til behandling. Strategimøte med styret

og ledergruppen ble gjennomført 22. juni. Alle lederne presenterte sin avdeling med «rikets tilstand»,

muligheter, trusler og forbedringsområder.

Styret får jevnlige oppdatering på foretakets økonomi, medarbeiderundersøkelse med etter-påfølgende

handlingsplan, HMS arbeidet, og satsningsområdene. Det er rapportert at kommunens valgte system for

økonomiforvaltning (FS) fortsatt er lite hensiktsmessig og må følges opp med tidkrevende manuelle

rutiner.

Etikk
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Stavanger kommune har utarbeidet etisk standard og regelverk for ansatte og folkevalgte. Foretaket har

implementert dette regelverket som et supplement til sitt eget i en enkel folder. Etikk skal jevnlig stå på

agendaen når foretakets ansatte har møter. I ledermøtene er etiske «dilemma» på den faste agendaen.

Det har ikke vært meldt noen varslingssaker.

Marked

Foretaket leverer det vesentligste av sin produksjon i egenregi, det vil si til at Stavanger kommune er

kjøperen. Stavanger Eiendom, Stavanger boligbygg KF og Levekår ved sykehjemmene er blant de største

kundene våre. Vi leverer til enhver tid det vi blir forespurt om å levere,-  og vi legger vekt på å gjøre

tjenestene våre enda bedre enn vi gjør i dag til fordel for Stavanger kommune og Stavangers innbyggere.

Det er nedsatt grupper i egen virksomhet og samarbeidsmøter både med bestillere og andre foretak for

å se nærmere på krav og forventinger til en enda bedre leveranse.

Vi satser også for fremtiden på å kunne levere middag/mat til nærliggende kommuner. Noe som med

stordriftsfordeler igjen vil bidra til at enhetsprisene holdes på lavest mulig nivå inn mot Stavanger

kommune.

Utfordringer og fremtidsplaner

Organisering av kommunens eiendomsforvaltning har vært bebudet som politisk sak over lengre tid.

Uteblitt avgjørelse fører til at også andre prosesser blir satt på vent, som et nytt FDV/økonomi system.

Et nytt system ville tatt oss videre mht. digitalisering av mange arbeidsprosesser. Foretaket har ikke

kunnet gjøre dette på egenhånd grunnet eiers valg av økonomistyringssystem. Vi har likevel valgt å

gjennomføre digitaliserte arbeidsmetoder innenfor våre egne systemer/rutiner, d.v.s. fra bestilling

mottas, iverksettes, utføres og rapporteres tilbake til regnskapsavdelingen. Vi har fortsatt tunge

manuelle arbeidsoppgaver hva gjelder inn og ut rapportering av våre arbeidsoppgaver.

Foretaket ligger fortsatt langt tilbake med digitalisering av driften. Både drifts- og prosjektavdelingen

ville kunne oppnådd smartere drift ved en digitalisering av rapporterings- og registreringsrutinene. Vi

har i 2016 digitalisert kvalitetskontrollene både på drift og renholdsavdelingen i form av elektroniske

hjelpemidler og rapporteringer som er nettbasert. Dette vil vi fortsette med også i andre avdelinger.

Vi har i desember igangsatt et pilotprosjekt hva gjelder digitalisering av enkelte arbeiderområder. Dette

ventes ferdig uttestet juni 2017. Hva som blir veien videre avhenger også kommunes valg av FDV/

økonomi system.

DISPONERING AV ÅRSRESULTATET

Årsresultatet endte opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11,24 mill.

For 2016 ble egenkapitalen i all hovedsak styrt av årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr 11,24

mill. samt økning av kapital etter tilført egenkapital, med 10 mill fra kommunen og  effekten av andre

føringer på kapitalkontoen. Egenkapitalen er styrket, men anses fortsatt som lav. Egenkapitalandelen er

på 5,7 % og er fortsatt ikke tilfredsstillende i henhold til eierskapsmeldingen.

Styret sier seg tilfreds med et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 11,24 mill. Det behøver for 2016

ikke gjøres avsetning til pensjonsfond, og styret foreslår følgende disponering av regnskapsmessig

mindre forbruk:

Til disposisjonsfond: kr 11 246 099
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Stavanger, 8. mars 2017 

8.3.2 Årsregnskap
Årsoppgjør 2016 

  

for 

  

Stavanger byggdrift KF 

  

Org.no. 982 759 374

Resultatregnskap 2016

  Noter R-2016 B-2016 R-2015  

Driftsinntekter          

Overføringer med krav til motytelse 2 271 346 818 244 669 195 252 866 300  

Andre overføringer 3 1 225 270 1 080 000 158 907  

Sum driftsinntekter   272 572 088 245 749 195 253 025 207  

Driftsutgifter          

Lønnsutgifter 1.4 113 353 796 112 682 181 110 143 819  

Sosiale utgifter 1.4 34 392 541 38 662 124 33 918 528  

Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod 5 91 540 146 87 931 700 78 601 210  

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen 6 3 050 355 2 877 000 2 640 035  

Overføringer 7 18 849 702 30 000 17 205 174  

Avskrivninger 8 581 532 0 532 632  

Sum driftsutgifter   261 768 071 242 183 005 243 041 399  
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Investeringsregnskap 2016

  Noter R-2016 B-2016 R-2015  

Brutto driftsresultat   10 804 017 3 566 190 9 983 809  

Finansinntekter          

Renteinntekter og utbytte 11 1 325 566 600 000 1 044 054  

Sum eksterne finansinntekter   1 325 566 600 000 1 044 054  

Finansutgifter          

Renteutgifter 12 5 738 10 000 1 242  

Sum eksterne finansutgifter   5 738 10 000 1 242  

Resultat eksterne finanstransaksjoner   1 319 828 590 000 1 042 812  

Motpost avskrivninger 8 581 532 0 532 632  

Netto driftsresultat   12 705 376 4 156 190 11 559 253  

Interne finansieringstransaksjoner          

Bruk av tidligere års mindreforbruk   11 559 253 0 0  

Bruk av disposisjonsfond   0 0 0  

Sum bruk av avsetninger   11 559 253 0 0  

Overført til investeringsregnskapet   1 459 277 1 465 000 0  

Avsatt til disposisjonsfond/pensjonsfond 18,19 11 559 253 1 345 239 0  

Sum avsetninger   13 018 530 2 810 239 0  

Regnskapsmessig mindreforbruk   11 246 099 1 345 951 11 559 253  

Tabell 8.40 Resultatregnskap 2016 

    R-2016 B-2016 R-2015  

Investeringer          

Investeringer i anleggsmidler 8 767 494 769 000 188 121  

Kjøp av aksjer og andeler 9 848 282 850 000 666 339  

Avdrag på lån          

Avsetninger          

Årets finansieringsbehov   1 615 776 1 619 000 854 460  

Finansiert slik          

Inntekter fra salg av anleggsmidler 8 3 000 0 26 111  
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Balanse

    R-2016 B-2016 R-2015  

Sum ekstern finansiering   3 000 0 26 111  

Kompensasjon for merverdiavgift   153 499 154 000 37 624  

Overført fra driftsdelen   1 459 277 1 465 000 0  

Bruk av avsetninger   0 0 790725  

Sum finansiering   1 615 776 1 619 000 854 460  

Udekket/udisponert   0 0 0  

Tabell 8.41 Investeringsregnskap 2016 

Balanse   31.12.2016 31.12.2015  

Eiendeler        

Anleggsmidler        

Utstyr, maskiner og transportmidler 8 2 623 076 2 437 113  

Langsiktige fordringer egenkapital kommunen 25 30 000 000 20 000 000  

Egenkapitalinnskudd KLP 9 7 233 246 6 384 964  

Pensjonsmidler 10 286 119 434 264 681 915  

Sum anleggsmidler   325 975 756 293 503 992  

Omløpsmidler        

Kundefordringer 13 32 335 569 21 453 686  

Andre kortsiktige fordringer 14 12 339 573 8 771 445  

Premieavvik 10 20 826 581 18 812 272  

Kasse, bankkonto skattetrekk 15 44 407 875 38 346 040  

Sum omløpsmidler   109 909 597 87 383 444  

Sum eiendeler   435 885 353 380 887 436  

Egenkapital og gjeld        

Egenkapital        

Disposisjonsfond 18 32 283 880 20 724 627  

Avsetning pensjon/premieavvik 19 21 230 265 21 230 265  

Ubundne investeringsfond 20 1 267 436 1 267 436  

Regnskapsmessig mindreforbruk 21 11 246 099 11 559 253  
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8.3.3 Noter
 Stavanger byggdrift  KF

Stavanger byggdrift er opprettet fra 1. januar 2001 som et kommunalt foretak under Stavanger

kommune. Ved 

opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført til regnskapsmessig

kontinuitet.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for

kommunale og 

fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 

25. september 1992 nr. 107 § 46 nr. 8, §48 nr. 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr. forskriftens §7:

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets  virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.

Balanse   31.12.2016 31.12.2015  

Regnskapsmessig merforbruk        

Kapitalkonto 22 -41 044 965 -43 548 794  

Sum egenkapital   24 982 715 11 232 787  

Langsiktig gjeld        

Pensjonsforpliktelser   357 023 279 328 109 497  

Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser 10 9 997 442 8 943 289  

Sum langsiktig gjeld   367 020 721 337 052 786  

Kortsiktig gjeld        

Leverandørgjeld 16 13 643 421 7 654 364  

Annen kortsiktig gjeld 17 30 238 496 24 947 499  

Sum kortsiktig gjeld   43 881 917 32 601 863  

Sum egenkapital og gjeld   435 885 353 380 887 436  

Tabell 8.42 Balanse 
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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
investeringsregnskapet.

Foretaket har pr. 31.12.2016 ingen lån.

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 informasjonen årsregnskapet
gir.

Det opplyses for ordens skyld at foretaket ikke budsjetterer med refunderbar merverdiavgift som hhv. 

utgifts- og inntektspost. Hhv. inntekt og utgift kommer derfor inn under Overføringer med krav til

motytelse, 

jfr. note 2, og Overføringer, jfr. note 7. Disse summerer forutsetningsvis til 0.

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Det er i år utbetalt kr 923 779 til daglig leder. Avsetning til pensjonspremie utgjør kr 89 411 .

Total styregodtgjørelse er kr 281 581 herav kr 67 605 til styreleder. 

Det er for 2016 utgiftsført kr 109 136 i revisjonshonorar. Selskapet har ikke lån- og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Ansatte, godtgjørelser m.v. R-2016 R-2015 R-2014

Antall årsverk: 260 253 254

Tabell 8.43 Note 1 

Overføringer med krav til motytelse R-2016 R-2015  

Salg til kommunen 234 713 877 217 290 162  

Salg til foretak 3 557 291 2 967 002  

Kompensasjon for merverdiavgift 18 849 702 17 164 203  

Eksterne overføringer 6 942 517 8 416 308  

Tilretteleggingstilskudd fra NAV 129 769 24 322  

Andre salgs- og leieinntekter 7 153 661 7 004 303  
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Note 3 Andre overføringer

Note 4 Lønnskostnader
Det er registrert følgende lønnskostnader de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

Note 5 Varer og tjenester som inngår i foretakets
tjenesteproduksjon

Overføringer med krav til motytelse R-2016 R-2015  

  271 346 818 252 866 300  

       

Herav nærstående parter 257 120 871 237 421 367  

Tabell 8.44 Note 2 

Andre overføringer R-2016 R-2015  

Tilretteleggingstilskudd/seniortiltak fra kommunen 225 270 158 907  

Overføriing kantinetilskudd 1 000 000 0  

  1 225 270 158 907  

       

Herav nærstående parter 1 225 270 158 907  

Tabell 8.45 Note 3 

Lønnskostnader R-2016 R-2015  

Lønn ansatte 113 353 796 110 143 819  

Sosiale utgifter:      

Arbeidsgiveravgift 17 409 328 16 796 227  

Pensjonskostnader 16 637 664 16 723 205  

Forsikringer 345 549 399 096  

Sum 34 392 541 33 918 528  

       

Sum lønnskostnader 147 746 336 144 062 347  

Tabell 8.46 Note 4 
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Dette gjelder varer og tjenester som inngår i/erstatter foretakets tjenesteproduksjon, eksterne

leverandører.

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen

Gjelder varer og tjenester som inngår i/ erstatter foretakets tjenesteproduksjon, interne leverandører.

Note 7 Overføringer 

Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon R-2016 R-2015  

Kontorkostnader 2 177 357 2 114 267  

Annonser/reklame/representasjon 27 776 36 797  

Kurs/reiser 377 240 349 397  

Transportutgifter 5 983 815 4 935 191  

Husleie/avgifter 1 482 139 1 191 390  

Møbler/inventar/utstyr 793 781 794 983  

Vedlikehold/materialkjøp 64 729 791 54 478 744  

Konsulenttjenester 828 492 558 829  

Matvarer/varm mat 15 139 755 14 141 612  

  91 540 146 78 601 210  

Tabell 8.47 Note 5 

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen R-2016 R-2015  

Kjøp fra kommunen 1 445 392 1 204 168  

Kjøp fra foretak 139 488 204 394  

Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker 110 687 98 858  

Regnskapstjenester 1 354 788 1 132 616  

  3 050 355 2 640 035  

Tabell 8.48 Note 6 

Overføringer R-2016 R-2015  

Momskompensasjon 18 849 702 17 164 203  

Tap på krav 0 40 971  

Overføring til kommunen (480) 0 0  
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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 at 

foretaket holdes skadesløst.

Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Note 9 Egenkapitalinnskudd KLP

Note 10 Spesifikasjon av pensjon
Stavanger byggdrift 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 inntil 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. Som en del av den årlige

Overføringer R-2016 R-2015  

  18 849 702 17 205 174  

Tabell 8.49 Note 7 

Spesifikasjon av varige driftsmidler R-2016 R-2015  

Bokført verdi 01/01 2 437 113 2 781 624  

Tilgang 767 494 188 121  

Avskrivning 2016 -581 532 -532 632  

Bokført verdi 31/12 2 623 076 2 437 113  

       

Avskrivningssats 10 % 10 %  

Tabell 8.50 Note 8 

Egenkapitalinnskudd KLP R-2016 R-2015  

I.B. 6 384 964 5 718 625  

Egenkapitaltilskudd KLP. 848 282 666 339  

U.B. 7 233 246 6 384 964  

Tabell 8.51 Note 9 
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pensjonsutgiften har selskapet i 2016 hatt utgifter til reguleringspremie med kr 7 366 768, og til AFP

med kr 1 547 646. I tillegg til dette kommer arbeidsgiveravgift.

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP og netto pensjonskostnad.

Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik

Årets pensjonskostnader spesifisert R-2016 R-2015  

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 13 558 568 13 802 259  

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 13 969 266 12 858 828  

Forventet avkastning på pensjonsmidlene -12 428 268 -11 723 429  

Netto pensjonskostnad 15 099 566 14 937 658  

Adm.kostnader 1 090 063 1 154 601  

Sum amortisert premieavvik 2 513 186 2 629 491  

Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) 18 702 815 18 721 750  

   

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik      

Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.2016 286 119 434 264 681 915  

Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2016 357 023 279 328 109 497  

Netto pensjonsforpliktelser (før aga) 70 903 845 63 427 582  

Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse 9 997 442 8 943 289  

       

Akkumulert premieavvik pr. 31.12.15 16 487 532 19 931 160  

Årets premieavvik 4 278 575 -814 137  

Sum amortisert premieavvik -2 513 186 -2 629 491  

Akkumulert premieavvik pr. 31.12.16 18 252 921 16 487 532  

Arbeidsgiveravgift av premieavvik 2 573 660 2 324 739  

Sum premieavvik inkl arbeidsgiveravgift 20 826 581 18 812 271  

       

Økonomiske forutsetninger 2016 R-2016 R-2015  

Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %  

Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 %  

Forventet G regulering 2,97 % 2,97 %  

Forventet avkastning 4,60 % 4,65 %  

Tabell 8.52 Note 10 a) 
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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 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 etimatavvik for pensjonsforpliktelser. 

Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler kalles årets

estimatavvik 

for 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 1 835 839.

Note 11 Renteinntekter

Note 12 Renteutgifter

Note 13 Kundefordringer

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik R-2016 R-2015  

Faktisk forpliktelse 01.01.2016 341 850 718 313 888 459  

Estimert forpliktelse 01.01.2016 -328 109 497 -310 954 147  

Årets estimatavvik forpliktelse 13 741 221 2 934 312  

       

Faktiske pensjonsmidler 01.01.2016 266 668 298 251 275 014  

Estimert pensjonsmidler 01.01.2016 -264 681 915 -245 768 048  

Årets estimatavvik pensjonsmidler 1 986 383 5 506 966  

Tabell 8.53 Note 10 b) 

Renteinntekter R-2016 R-2015  

Renter av bankinnskudd 1 325 566 1 044 054  

Tabell 8.54 Note 11 

Renteutgifter R-2016 R-2015

Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter 5 738 1 242

Tabell 8.55 Note 12 
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Note 13 Kundefordringer

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Note 15 Kasse, bank
Skyldig forskuddstrekk blir ved hver lønnskjøring overført til egen konto for skattetrekk. 

Skyldig skattetrekk pr 31. desember 2016 utgjør kr 3 848 112.

Note 16 Leverandørgjeld

Kundefordringer R-2016 R-2015  

Kundefordringer Stavanger kommune 15 350 645 20 298 860  

Kundefordringer foretak 16 122 790 563 024  

Eksterne kundefordringer 1 111 635 839 277  

Avsetning tap -250 000 -250 000  

Kundefordringer for mye utbetalt lønn 500 2 525  

  32 335 570 21 453 686  

       

Herav nærstående parter: 31 473 435 20 861 884  

Tabell 8.56 Note 13 

Andre kortsiktige fordringer R-2016 R-2015  

Depositum Felleskjøpet 147 265 144 803  

Fordring lønn 215 3 284  

Refusjon syke-/svangerskapspermisjon 514 473 901 403  

Til gode mva komp 6 termin 4 633 673 5 199 395  

Anordning inntekter 7 043 947 2 522 561  

  12 339 573 8 771 445  

Spesifikasjon anordning inntekter:      

Inntekter Stavanger kommune 7 286 390 3 146 246  

Inntekter foretak 1 605 7 466  

Inntekter private kunder 3 424 115 346  

Nettoeffekt manuelle anordninger -247 472 -746 497  

  7 043 947 2 522 561  

Tabell 8.57 Note 14 
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Note 16 Leverandørgjeld

Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Note 18 Disposisjonsfond

Leverandørgjeld R-2016 R-2015  

Leverandørgjeld nærstående parter:      

Leverandørgjeld Stavanger kommune 508 165 131 888  

Leverandørgjeld foretak 1 600 44 198  

Sum 509 765 176 086  

       

Ekstern leverandørgjeld: 13 133 656 7 478 278  

       

Sum leverandørgjeld 13 643 421 7 654 364  

Tabell 8.58 Note 16 

Annen kortsiktig gjeld R-2016 R-2015  

Avsatte feriepenger 12 120 918 11 814 491  

Skyldig arbeidsgiveravgift 3 751 913 2 870 194  

Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 1 709 049 1 665 844  

Skyldig skattetrekk 3 848 112 3 684 925  

Diverse kortsiktig gjeld 7 871 4 976  

Mva 152 401 120 426  

Sum anordninger 8 488 233 4 626 643  

Tilfeldig kortsiktig gjeld 160 000 160 000  

  30 238 496 24 947 499  

       

Spesifikasjon anordning utgifter.      

Anordning utgifter Stavanger kommune 5 530 234 245  

Anordning utgifter kommunale foretak 5 000 0  

Anordning utgifter eksterne leverandører 7 360 893 3 251 009  

Anordning lønn 1 116 810 1 141 389  

  8 488 233 4 626 643  

Tabell 8.59 Note 17 
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Note 18 Disposisjonsfond

Note 19 Avsetning pensjon/premieavvik

Note 20 Ubundne investeringsfond

Note 21 Regnskapsmessig mindreforbruk

Note 22 Kapitalkonto

Disposisjonsfond R-2016 R-2015  

IB 20 724 627 21 390 965  

Bruk av disposisjonsfond til kjøp av aksjer 0 -666 339  

Bruk av disposisjonsfond til overføring kommunen (480) 0 0  

Avsetning 11 559 253 0  

U.B 32 283 880 20 724 626  

Tabell 8.60 Note 18 

Avsetning pensjon/premieavvik R-2016 R-2015  

IB 21 230 265 21 230 265  

Bruk av pensjon/premieavvik 0 0  

Avsetning 0 0  

UB 21 230 265 21 230 265  

Tabell 8.61 Note 19 

Ubundne investeringsfond R-2016 R-2015  

I.B 1 267 436 1 391 823  

Avsetning til investeringsfond      

Bruk av ubundne investeringsfond 0 -124 386  

  1 267 435 1 267 437  

Tabell 8.62 Note 20 

Regnskapsmessig mindreforbruk R-2016 R-2015  

Årets mindreforbruk 11 246 099 11 559 253  

Totalt mindreforbruk til disponering 11 246 099 11 559 253  

Tabell 8.63 Note 21 
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Note 22 Kapitalkonto

Note 23 Endring i arbeidskapital

Kapitalkonto R-2016 R-2015  

Debet      

IB 45 985 907 48 658 714  

Nåverdi årets pensj.opptjening 13 558 568 13 802 259  

Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse 13 969 266 12 858 828  

Amortisert estimatavvik - forpliktelse      

Utbetalte pensjoner 12 355 273 12 440 049  

Amortisert estimatavvik 13 741 221 2 934 312  

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 9 997 442 8 943 289  

Regnskapsmessig avskr. 581 532 532 632  

Salg 2016      

UB      

Sum debet 110 189 209 100 170 083  

       

Kredit      

IB 2 437 113 2 781 624  

Utbetalte pensjoner 12 355 273 12 440 049  

Forventet avkastning på pensjonsmidlene 12 428 268 11 723 429  

Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader 19 378 141 14 123 521  

Egenkapitaltilskudd 31.12.16 848 282 666 339  

Amortisert estimatavvik 1 986 383 5 506 966  

Anskaffet 2016 767 494 188 121  

Tilbakeført arb.giv.avgift 8 943 289 9 191 240  

Styrking egenkapita 10 000 000    

UB 41 044 965 43 548 794  

Sum kredit 110 189 209 100 170 083  

Tabell 8.64 Note 22 
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Note 24 Varetelling avd 1300 kjøkken
Varelageret for avdeling kjøkken balanseføres ikke. Opptelling nærmest mulig 31. desember 2016 viste

imidlertid en totalverdi på kr 912 533 når ferdige middagsporsjoner verdsettes til 70 % av

salgsverdi. Tilsvarende tall per 31. desember 2015 var kr 699 509.

Note 25 Langsiktige fordringer EK kommunen

Informasjon vedr. langsiktige fordringer egenkapital kommunen: 

På grunn av endret amortiseringstid for estimat avvikforpliktelse fra 15 til 1 år var foretakets

egenkapital negativ per 31. desember 2011. 

For å bøte på dette vedtok bystyret i sak 41/12 å styrke egenkapitalen med kr 20 mill. 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.

Endring i arbeidskapital R-2016 R-2015 Endring  

Balanseregnskapet:        

Omløpsmidler 109 909 597 87 383 444 22 526 153  

Kortsiktig gjeld 43 881 917 32 601 863 -11 280 054  

Arbeidskapital 66 027 680 54 781 581 11 246 099  

         

Anskaffelse av midler:        

Drifts- og investeringsregnskapet:        

Inntekter driftsdel 272 572 088      

Inntekter investeringsdel 156 499      

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 1 325 566      

Sum anskaffelse av midler 274 054 153 0 274 054 153  

         

Anvendelse av midler:        

Utgifter driftsdel 261 186 539      

Utgifter investeringsdel 767 494      

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 854 020      

Sum anvendelse av midler 262 808 053 0 262 808 054  

         

Anskaffelse - anvendelse av midler     11 246 099  

Tabell 8.65 Note 23 
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I 2016 ble egenkapitalen ytterligere styrket med kr 10 mill., jfr. bystyrets sak 95/16.

8.3.4 Revisors beretning
 

 

Til Kommunestyret i Stavanger kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjon av særregnskapet
Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger Byggdrift KF som viser et netto driftsresultat på kr

12 705 376 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11 246 099. Særregnskapet består av balanse

per 31. desember 2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for

regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til særregnskapet, herunder en beskrivelse av

vesentlige anvendte regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en

dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Stavanger Byggdrift KF per 31. desember 2016, og

av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god

kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er

uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser

i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og

hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av (informasjon i foretakets

årsrapport), men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
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inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

henseende.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet 

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,

herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å

kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av

misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan

oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom

den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som

brukerne foretar basert på særregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og

til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som

vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne

kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om budsjett 

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger

til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i

særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

I tillegg:

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid,
forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll.

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.
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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 forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering

og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.
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« 8 KOMMUNALE FORETAK

8.4 Stavanger natur- og idrettsservice KF

8.4.1 Årsberetning

Stavanger natur- og idrettsservice KF

Årsberetning for 2016 til Stavanger bystyre basert på regnskap etter kommuneloven

Stavanger natur- og idrettsservice KF ble opprettet 1. januar 2006.

Foretakets formål er presisert i §3 i vedtektene slik:

Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg,

idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder,

kulturlandskap og parker. Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og

torgplasser med et spesielt søkelys 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.

Årsrapport 2016

Modell av nye Gamlingen som åpner sommeren 2017
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Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og

tilpasningsdyktig.

Foretakets driftsområder

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 og turstier, og

opparbeidelse og rehabilitering av infrastruktur.  Prosjektgruppen ivaretar spesialområder som fri sikt,

friområder og andre. Verkstedet er også underlagt denne avdelingen og har blant annet teknisk

vedlikehold og reparasjoner av maskiner og utstyr.

Bad og idrett har ansvar for drift, vedlikehold og tilsyn av kommunens svømmehaller,  idrettshaller og

kombinert bygg.  Ansatte i avdelingen foretar forefallende vedlikehold, følger opp brukere av anleggene

og besørger generelt orden og låsing.  En viktig oppgave for ansatte i Bad og idrett er sikkerhet og

trygghet i og utenfor anleggene og det stilles høye krav til personalet med hensyn til livredning,

årvåkenhet og forebyggende opplæring. I tillegg har Bad og idrett en avdeling Uteidrett som har ansvar

for uteområder rundt idrettsanleggene.  Det er grøntområder til forskjønning av området eller baner og

arenaer som er i daglig bruk.

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

muligheten for kryss-subsidiering.

Foretakets formål og visjon er:

       GRUNNMUREN

Arbeidsleder og nestleder i Anleggsgartnergruppa
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Formål: Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende,

fleksibel og tilpasningsdyktig

Visjon: Bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livsopplevelser

       «Vi jobber for livet»

Eierstyring kommunale foretak

Stavanger bystyre er foretakets øverste myndighet (eierorgan). Bystyret er således direkte overordnet

styret i et kommunalt foretak og utgjør foretakets generalforsamling. Bystyret fastsetter rammene for

styrets myndighet og foretakenes virksomhet gjennom vedtektene.

Bystyret oppnevner 4 medlemmer med varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder. Valgperioden

er 4 år og følger kommunevalgperioden. Styremøtene holdes for åpne dører. 1 medlem med varamedlem

velges blant de fast ansatte.

Stavanger kommune ivaretar en rekke roller overfor de kommunale foretakene. Kommunen er bl.a.

bestiller, myndighetsutøver og eier av foretakene. Det er således hensiktsmessig å rendyrke og

ansvarliggjøre eierrollen overfor foretakene. Stavanger kommune har derfor utarbeidet eierstrategi for

Stavanger natur- og idrettsservice KF, jmf. vedtak i bystyret den

20. september 2010 i sak 86/10 – ”Forslag til eierstrategier for kommunale foretak (KF)”.  Dette arbeides

det tett med mellom administrasjonen i Stavanger natur- og idrettsservice KF og ledelsen i hhv avdeling

Park og vei og Idrettsavdelingen i Stavanger kommune.  Andre områder i kommunen, kan dersom mulig

og formålstjenlig, benytte leveranser fra Stavanger natur- og idrettsservice KF.  Plan og anlegg og

Stavanger eiendom er gode eksempler på det.

Begivenheter og utfordringer i løpet av året

Daglig leder har vært ansatt i hele 2016. Det ble i 2015 foretatt store driftsmessige endringer i

administrasjonen som ble fulgt opp og forankret i 2016.  Ledelsen var i 2016 preget av fortsatt stor faglig

kompetanse, stabilitet og god ansiennitet innen alle ansvarsområder.   Grunnet benchmarkingen i Tasta

bydel ble de faste inntektene til parkvedlikehold redusert ytterligere for 2016 som i 2015.  Det ble

redusert ytterligere to administrative 100 % stillinger og oppgavene fordelt på øvrige i

administrasjonen.  Reduserte stillinger er gjennomført som innsparingstiltak og er godt forankret 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.

Det ble i 2016 videreført optimalisering og effektivisering i hele foretaket.  Det ble også iverksatt tiltak i

organisasjonen der flere ansatte i øvrig organisasjon har fått mer ansvar og arbeidsoppgaver.

I avdeling Bad og idrett er det åpnet en ny svømmehall på Kvernevik.  Også der ble det innført samdrift

med arbeidsleder som skal lede begge haller til tross for geografisk avstand mellom hallen og bad. 

Organiseringen er nå utprøvd i et år og foretaket ser behov for mindre justeringer i 2017.  Evaluering og

justeringsarbeidet vil fortsette basert på erfaringer fra 2016.

Vår hovedoppdragsoppdragsgiver er Stavanger kommune ved Idrettsavdelingen og Park og vei.
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Kostnadsreduserende tiltak

Det har som de tre foregående år vært avgjørende for foretakets økonomi å både redusere

kostnadsnivået og øke inntektene.  Tre administrative stillinger er de siste årene redusert og oppgaver er

fordelt på øvrige i ledelsen.  Det er også i 2016 foretatt ytterligere justeringer på tvers av avdelinger som

syntes fornuftige for å optimalisere leveransene til våre oppdragsgivere.  Dette arbeidet gir smidigere

oppfølging av de ulike områder og gir klarere kommandolinjer internt og overfor bestiller.  Både ansatte

og ledere har bidratt godt i dette arbeidet.

De samme ansatte og ledere har også siden 2014 hatt større oppmerksomhet og fokus på nye

produksjonsløsninger og arbeidsmetoder for å øke inntektene tilsvarende kuttene i våre rammer.  Dette

viktige arbeidet har tilført foretaket flere eksterne jobber, men også betydelig økning av leveranser til

våre faste oppdragsgivere og andre virksomheter i Stavanger kommune.

Beredskapsarbeidet

Som trenden de siste år viser var også 2016 et år med store og små kriser.  Beredskapen ble testet både i

storm, flom, høyvann og islagte veier.  Foretaket oppnådde enda bedre og tettere samarbeid med både

nødetater og oppdragsgivere.  Gevinsten av det gode samarbeidet er raskere responstid, bedre utstyr og

generelt tryggere by for besøkende og innbyggere i Stavanger.  Takket være lærevillige ansatte og ledere

kombinert med god innsats ble krisene i 2016 håndtert med begrensede materielle ødeleggelser. 

Forbedring og utvikling innenfor beredskapsområdet fortsetter i 2017 og nytt og enda bedre utstyr er

forhåpentligvis på god veg.

Miljøfremmende tiltak

På kort tid i 2016 økte foretaket andelen elektriske enheter fra 1 til 8.  Derav har foretaket nå 2 el-biler,

4 mindre budbiler, 1 liten lastebil og en mindre enhet på renhold som i noen områder erstatter feiebil. 

Disse tiltakene viser med all tydelighet retningen foretaket har valgt å ta.  Det er ønskelig å bytte flere

kjøretøy som drives av fossilt brennstoff over til el-kjøretøy og det forventes at dette arbeidet fortsetter

i 2017.  Tiltaket er noe prematurt, men enhver investering vurderes opp mot tilgjengelige alternativer

som kan gi en miljøgevinst.  Omfanget av denne «innkjøpsregelen» dekker alle avdelinger og nivå. 

Fokuset på miljø holdes også i valg av metoder og tjenesteutførelse.  I den forbindelse startet foretaket i

slutten av 2016 et prosjekt som heter «Fra avfall til ressurs».  Dette prosjektet er forventet å bidra stort i

vårt foretak mht å redusere Co2 utslipp.

Foretaket opplever samarbeidet som godt og vi har i 2016 funnet frem til ytterligere innovative og gode
løsninger for gjennomføring av våre tjenester:

1. Vedlikehold og stell av friområder med metoder som ikke sliter på områdene, men som utvikler
områdene frem mot mål om blomstereng

2.  Optimalisering av beredskapsarbeidet for at foretaket og oppdragsgiver kan yte flere tjenester
innenfor rammer for dette arbeidet.  Parallelt fokusere på målet som er best mulig vilkår for kommunens
innbyggere når krisen oppstår.

3. Fortsatt levere som regionens fremste entreprenør på miljøtiltak.  Fortsatt være innovative på nye
tjenesteløsninger som f.eks ugressbekjempelse, organisk materiale fra avfall til ressurs og redusere
bruken av fossilt drivstoff..

4.  Levere tjenester av høy kvalitet til privatmarkedet.  2016 var året da private leveranser ble organisert
under egen avdeling med det resultat at omsetningen økte 50%.  Avdelingen leverer også resultat i tråd
med budsjett.  Det forventes ytterligere vekst i 2017.  Inntjening på privatmarkedet skal finansiere
bedre betingelser for våre offentlige leveranser.
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På tvers av kommunegrenser

Aldri før har foretaket hatt besøk av så mange kommuner i regionen.  Ledelsen i foretaket har selv vært

på tur og har innledet samtaler med både Finnøy og Rennesøy i forbindelse med den kommende

kommunesammenslåingen.  Årsaken til at foretaket er relativt raskt ute er å unngå at kommunene

investerer hver for seg i tyngre kapitalkrevende utstyr eller kompetansekrevende ressurser.  Tiltaket

skal sikre et tidlig samarbeid på tvers og felles utnyttelse av utstyr og kompetanse inntil beslutninger og

formelle avtaler om sammenslåing fattes.

Flere driftsenheter fra andre kommuner har tatt kontakt med mål om å dele erfaringer i driftstekniske

spørsmål eller organisatoriske spørsmål.  På den måten fordeles både gode og dårlige erfaringer. Den

gjensidige kompetanseoverføringen har vist et behov for å etablere en felles arena som tar opp spørsmål

på regionalt nivå.  Målet er at kommunale tjenesteytere innen våre arbeidsområder mest effektivt kan

tjene innbyggerne, gjerne uavhengig av kommunegrenser.

Etikk

Den vedtatte arbeidsgiverstrategien til Stavanger kommune, med « Etisk standard for ansatte» ligger

også til grunn for foretakets arbeid. Dette innebærer at vi skal ha en høy etisk standard. Åpenhet og

redelighet skal prege vår virksomhet og være grunnlaget for tillit mellom kollegaer og forholdet til våre

brukere som er Stavangers innbyggere.

Høy etisk standard krever en kontinuerlig prosess der åpen kommunikasjon og refleksjon rundt etiske

problemstillinger og dilemmaer blir ivaretatt. Slike prosesser er viktige for å styrke og utvikle den etiske

standarden som skal kjennetegne foretaket som er en del av Stavanger kommune.

Likestilling

Styret består av 2 kvinner og 3 menn, styreleder er mann ved utgangen av 2016. Ansattes representant

var mann i 2016.

Daglig leder av foretaket er mann. Det er 3 kvinner i ledergruppen. Blant foretakets arbeidsledere er det

1 kvinne og 16 menn.

Foretaket har en kjønnsfordeling blant ansatte med ca. 20 % kvinner og 80 % menn.

En kvinne og 1 mann er verneombud, herav mannlig hovedverneombud. Hovedtillitsvalgt er mann.

Det er ikke funnet nødvendig å iverksette spesielle tiltak for å ivareta likestilling da det er godt forankret

i foretaket at menn og kvinner har like rettigheter og samme muligheter. Ved rekruttering vil

kvalifikasjon og personlig egnethet være gjeldende og det er like sjanser for å få arbeid uavhengig av

kjønn. Ved lik kvalifikasjon og personlig egnethet kan foretaket beslutte å la kjønn bli vektlagt dersom

det er store skjevfordelinger av kjønnssammensetninger hos laget/ avdelingen som har behov for

arbeidskraft. Det er også en bevissthet rundt at kjønn ikke skal påvirke hvilket lønnsnivå man skal ha –

her er det kun kvalifikasjoner og ansiennitet som er rådende elementer 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

Inkludering
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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 2016 hatt som målsetting å tilby

arbeidstrening til ca 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.

Helse, miljø og sikkerhet

Foretaket har eget Arbeidsmiljøutvalg (AMU), som er sammensatt av tre representanter fra arbeidsgiver

og tre representanter fra arbeidstakerne. Arbeidsgiveren har hatt ledervervet i 2016. Fra kommunens

HMS-avdeling møter faglig rådgiver som observatør. Det var 6 AMU-møter i 2016.

Synergi

Det er registrert totalt 89 synergiavvik i 2016 for Stavanger natur- og idrettsservice KF.

Til sammenligning ble det registrert totalt 69 avviksmeldinger for hele 2015.  Vi opplever at kombinasjon

av manuelle avviksblokker og økt fokus på avviksprogrammet Synergi har gitt positive resultater og

rapporteringsfrekvensen dermed er økende. Det har i 2016 vært mer fokus på oppfølging av innmeldte

saker.  Dette fokuset vil fortsette i 2017.

Sykefravær

Foretaket hadde i 2016 et sykefravær på 6,5 % totalt. Av dette er 1,3 % egenmeldt, noe som er stabilt fra

tidligere år. Målsetningen er < 6 %. Dette målet står fast for 2017.

Tabellen over viser skjematisk sykefraværet for hvert kvartal i 2016. 

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.

Oppdragssituasjonen

Foretakets hovedformål er å være en utførerenhet for Stavanger kommune. Oppdrag som utføres for

andre kommuner eller private aktører skal følgelig ikke ha en negativ effekt på tjenesteleveransene

overfor Stavanger kommune.

Foretaket generer inntekter hovedsakelig gjennom avtaler med Park og vei, Idrettsavdelingen og

Stavanger Eiendom. Det er således bestillerenhetenes budsjett som er styrende for overføringen fra

Sykefravær 2016          

  1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Hittil

2015 6,5 % 6,9 % 6,3 % 5,8 % 6,3 %

2016 6,8 % 6, 0 % 6,6 % 6,5 % 6,5 %

Tabell 8.66 Sykefravær 
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bestiller til foretaket.

Den faste kontrakten med Park og vei, Idrett og Stavanger Eiendom har gitt inntekter på kr 92,2 mill.

(57,9 %) eksklusive refusjon for materialkjøp. I tillegg har Park og vei, Idrettsavdelingen, Stavanger

Eiendom andre kommunale enheter eller selskap eid av Stavanger kommune bestilt tjenester for kr 42

mill. (26,9 %) utover den faste kontrakten. Disse tjenestene er tildelt foretaket direkte eller via

anbudskonkurranser.

Det er i løpet av 2016 mottatt diverse inntekter og refusjoner knyttet til blant annet sykelønn,

svangerskapspermisjoner og NAV refusjoner osv. på kr 3,1 mill. (1,9 %). Momsrefusjon utgjør en

omsetning på kr 10,3 mill. (6,5%)

Foretaket har i løpet av 2016 hatt en økt satsing og fokus på omsetning utenfor Stavanger kommune,

blant annet gjennom etablering av en ekstern anleggsgartnergruppe. Dette har ført til en omsetning

utenom Stavanger kommune på kr 11,4 mill. (7,2%). Dette er en økning fra 2015 hvor ekstern omsetning

utgjorde ca 5,5%.

Finansinntekter utgjør ca kr 0,2 mill. (0,1%)

Under er tabell som viser omsetning sammenlignet med 2015:

Det har gjennom 2016 vært en dreining i inntekter fra fastkontrakt til ekstrabestillinger. Det har vært en

liten økning i fastkontrakt, som i hovedsak er grunnet helårseffekt av to nye svømmehaller som driftes av

foretaket. For parkvedlikehold har det vært en reduksjon i kontrakten grunnet konkurranseutsetting av

Tasta bydel.

Ellers ser vi en kraftig økning av både ekstrabestillinger fra Stavanger kommune og fra private og andre

offentlige kunder.

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 det er opprettet en egen avdeling som ivaretar alle eksterne kunder.

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

konkurransedyktige priser.

Inntektskilde Omsetning 2016 (MNOK) Andel 2016 Omsetning 2015 (MNOK) Andel 2015

Stavanger kommune fast 92.2 58 % 88.6 62 %

Stavanger kommune variabel 42 26 % 33 23 %

Refusjoner 3.1 2 % 3.1 2 %

Privat omsetning 11.4 7 % 8.3 6 %

Finansinntekter 0.2 0 % 0.2 0 %

Andre inntekter (mva) 10.3 6 % 9 6,3 %

Total 159.2 100 % 142.2 100 %

Tabell 8.67 Omsetning 
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Foretaket har fortsatt arbeidet med å bedre forholdet til bestiller gjennom god dialog og åpenhet i

samarbeidet, noe som har bidratt positivt for våre leveranser. Det er et meget godt og konstruktivt

samarbeid med våre hovedbestillere i Stavanger kommune.

Framtidsutsikter

Stavanger natur- og idrettsservice KF har i tillegg til vårt driftsansvar en sentral posisjon i Stavanger

kommune både med hensyn til miljø, innovasjon og beredskap.  Legger vi til evnen til å rekruttere og

implementere ansatte i organisasjonen fremstår foretaket sterkt og synlig i Stavanger kommune.

Dagens organisasjon gjenspeiler formålet med foretaket og Stavanger kommune, ved bystyret som eier,

kan se frem mot flere år der ansvarsområdene vi har blir ivaretatt til det beste for innbyggerne i

Stavanger kommune.

Med de interne tiltak som er iverksatt er foretaket mer robust for fremtidig vekst og ytterligere

sysselsetting.  Fokus på arbeidsoppgaver og ansvarsområder for den enkelte ansatte, bidrar til å styrke

den ansattes rolle i foretaket og ledere blir trent til å arbeide innenfor de rammebetingelser foretaket

har å forholde seg til.  Avhengig av samfunnskonjunkturene fremover og eiers vilje til å satse på foretaket

er det er sannsynlig at NIS kan ansette 5-10 nye medarbeidere hvert år de neste 5 årene.  Dette er mulig

på grunn av fremtidig naturlig avgang fra organisasjonen, samt foretakets evne til utvikling og endring

innenfor viktige ansvarsområder.

Foretaket 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 privat 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 så fall

bekrefte at parallellsatsingen på eksterne kunder er riktig og fremtidsrettet.

Det har de siste årene vært satset på innovasjon og nytenkning, noe som gjør at vi er langt fremme på

miljøvennlige løsninger. Dette vil bidra til å øke porteføljen og sørge for en stabil oppdragssituasjon i

fremtiden.

Foretaket ser generelt positivt på fremtiden, og evner stadig å bli en enda bedre samarbeidspartner for

Stavanger kommune både med hensyn til kvalitet, økonomi og beredskap.

Styret/daglig leder

Styret har i 2016 behandlet 59 saker. Styrehonorar har utgjort:

Styremedlem Styrehonorar

Styreleder (nåværende) 45 480

Ansattes representant 25 752

Andre styremedlen per medlem 35 376

Daglig leder 16 000

Økonomileder 16 000

Personalleder 16 000

Tabell 8.68  
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Daglig leder

Det er i år 2016 utbetalt kr 950 393 til daglig leder Kurt Idland. 

Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 88 335.

Årsregnskap 2016

Særregnskapet for Stavanger natur- og idrettsservice KF viser et netto driftsresultat på kr 6 369 234 og

et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6 369 234.

Det er et positive avvik mellom budsjett og netto driftsresultat på kr 6 369 234,- når en sammenligner

budsjettert nullresultat med regnskapsmessig mindreforbruk før overføring til investeringsregnskap.

Det positive resultatet skyldes følgende forhold:

– Et negativt premieavvik på pensjon på ca kr 2 400 000 inklusive arbeidsgiveravgift som påvirket

driftsresultatet positivt. 

– Økt fokus på å hente inntekter for å dekke tidligere års reduksjoner. Det har vært arbeidet systematisk

mot både Stavanger kommune og eksterne kunder, noe som har gitt en kraftig økning i inntekter. 

– Oppstart av to nye svømmehaller. 

– Reduksjon i faste kostnader grunnet reduserte stillinger i ledelse 

– Stadig fokus på driftskostnader 

Grunnen til et relativt stort overskudd i forhold til vedtatte nullbudsjett er altså sammensatt, men en

god og sunn drift gjennom hele året er hovedårsak til et positivt resultat i 2016. Det ble foretatt et

låneopptak fra Stavanger kommune på kr 3 000 000,- i 2016 for å dekke deler av investeringskostnadene

i 2016.

Tabellen under viser utvalgte nøkkeltall for 2016 og utvikling siden 2011:

Regnskapsår 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Resultatregnskap:            

Driftsinntekter: 159 281 142 193 146 452 143 276 144 716 143 687

Brutto driftsresultat: -3 264 3 294 -1 699 -620 264 -5 783

Netto driftsresultat: 6 369 -219 4 481 1 909 3 273 -2 508

Regnskapsmessig mer/mindreforbuk 6 369 0 3 163 1 308 108 -2 929

             

Balanse:            

Omløpsmidler: 37 582 28 563 29 688 31 608 37 097 25 120

Anleggsmidler: 202 185 176 048 172 872 152 704 145 383 126 749

Sum eiendeler 239 767 204 611 202 560 184 384 182 480 151 870

Kortsiktig gjeld: 25 831 20 133 19 524 20 240 23 897 20 019

Langsiktig gjeld: 200 444 192 025 183 958 163 205 156 469 143 551

Egenkapital: 13 492 -7 547 -922 938 2 113 -11 699
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Tabellen viser at foretaket har en positiv egenkapital på kr 13 492 000 pr 31. desember 2016. Dette er

en forbedring på ca. kr 21 mill. sammenlignet med 2015. Denne forbedringen skyldes to ting: At bystyret

i 2016 besluttet å styrke foretakets egenkapital med kr 15 mill. grunnet de store pensjonsforpliktelsene.

I tillegg at foretaket gikk med et driftsmessig overskudd, også etter dekning av investeringer, som

foreslås til styrking av disposisjonsfond.

Som vi ser av tabellen øker den langsiktige gjelden kraftig år for år, noe som er et resultat av økte

pensjonsforpliktelser.

Styrets oppsummering

Styret vurderer foretakets arbeid i 2016 som grundig, bærekraftig og fremtidsrettet. Viktige prosesser

er videreført fra 2015 og forankret i foretakets organisasjon gjennom hele året. Nye prosjekter er blitt

igangsatt og gjennomført til tross for redusert kapasitet grunnet nødvendig nedbemanning.

Stabilitet, erfaring og kompetanse preger driften og er nok mye av forklaringen på oppnådde resultater

gjennom hele året. Regionen og omgivelsene for øvrig er preget av uro og usikre tider for mange og det

gjør de gode resultatene til foretaket enda bedre. Foretaket har vist evne til å tilpasse seg endringene i

omgivelsene, men samtidig sett nye løsninger innenfor sine ansvarsområder.

Styret ønsker spesielt å trekke frem foretakets evne til å arbeide med fokus på miljøriktige tiltak, ivareta

ansattes rettigheter og samspillet med oppdragsgivere. Det er etter styrets oppfatning viktige

forutsetninger for å lykkes også kommende år.

Takk til alle ansatte i Stavanger natur- og idrettsservice KF. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid der

styret fortsatt skal bidra der vi kan.

8.4.2 Årsregnskap

Regnskapsår 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Sum egenkapital og gjeld 239 767 204 611 202 560 184 384 182 480 151 870

Tabell 8.69 Nøkkeltall 
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Årsoppgjør 2016

for

Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 
Org.nr.: 988194492

Driftsregnskap 2016

  Noter R-2016 B-2016 R-2015  

Driftsinntekter:          

Andre salgs- og leieinnteketer   11 608 217 11 445 000 8 022 845  

Overføringer med krav til motytelse 2 147 563 142 126 551 620 133 942 664  

Overføringer uten krav til motytelse 3 109 764 0 227 958  

Sum driftsinntekter   159 281 124 137 996 620 142 193 467  

Driftsutgifter:          

Lønnsutgifter 1.4 69 296 681 67 705 000 65 486 015  

Sosiale utgifter 1.4 21 355 892 23 937 000 21 776 828  

Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen.prod. 5 46 569 618 41 232 620 40 071 370  

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon 6 3 496 947 3 115 000 3 979 110  

Overføringer 7 10 444 239 207 000 9 304 473  

Avskrivninger 8 4 853 574 0 4 870 221  

Sum utgifter   156 016 950 136 196 620 145 488 017  

Brutto driftsresultat:   3 264 174 1 800 000 -3 294 550  

Finansposter:          

Renteinntekter og utbytte 10 190 456 200 000 206 543  

Sum eksterne finansinntekter   190 456 200 000 206 543  

Renteutgifter og låneomkostninger 11 188 969 550 000 251 580  

Avdrag på lån 11 1 750 000 1 450 000 1 750 000  

Sum eksterne finansutgifter   1 938 969 2 000 000 2 001 580  

Resultat eksterne finanstransaksjoner:   -1 748 514 -1 800 000 -1 795 037  

Motpost avskrivninger 8 4 853 574 0 4 870 221  

Netto driftsresultat:   6 369 234 0 -219 365  

Interne finasieringstransaksjoner:          
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Investeringsregnskap 2016

Komp. for mva avgift kr 1 098 234 er ikke 25 % av kjøpte driftsmidler, 

Dette skyldet at det ikke er 25 % mva på alt som blir kjøpt, eks. bruktbiler og EL-biler

Balanse

  Noter R-2016 B-2016 R-2015  

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk   0   4 481 925  

Bruk av disposisjonsfond       0  

Sum bruk avsetninger   0 0 4 481 925  

Overført til investeringsregnskapet     0    

Dekning av tidligere års merforbruk     0    

Avsatt til disposisjonsfond   0 0 4 262 560  

Sum avsetninger   0 0 4 262 560  

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk   6 369 234 0 -0  

Tabell 8.70 Driftsregnskap 

  Noter R-2016 B-2016 R-2015  

Investeringer:          

Kjøp av driftsmidler 8 6 800 213 4 635 664 1 800 812  

Kjøp av aksjer og andeler   0 0 345 096  

Dekning av tidligere års regn.merforbruk   425 059 364 336 1 318 437  

Årets finansieringsbehov   7 225 272 5 000 000 3 464 344  

Finansiert slik:          

Bruk av lånemidler   3 000 000 3 000 000    

Inntekter fra salg av anleggsmidler   18 750   345 000  

Sum ekstern finansiering   3 018 750 3 000 000 345 000  

Kompensasjon for merverdiavgift 24 1 158 243 1 000 000 892 227  

Overført fra driftsdelen     1 000 000    

Bruk av disposisjonsfond       2 832 747  

Sum finansiering:   4 176 993 5 000 000 4 069 974  

Udekket/udisponert   3 048 279 0 -605 630  

Tabell 8.71 Investeringsregnskap 
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Balanse
Balanse Note 31.12.2016 31.12.2015  

Anleggsmidler        

Utstyr, maskiner og transportmidler 8 23 691 377 21 744 738  

Fordring Stavanger kommune   29 000 000 14 000 000  

Egenkapitalinnskudd KLP 8 2 832 400 2 407 341  

Pensjonsmidler 9 146 662 221 137 896 712  

Sum anleggsmidler   202 185 998 176 048 791  

Omløpsmidler        

Kundefordringer 12 14 234 522 10 531 016  

Andre kortsiktige fordringer 13 4 983 885 5 169 411  

Premieavvik 9 8 860 025 7 455 039  

Kasse,bankinnskudd, bankkonto skattetrekk 14 9 504 009 5 407 813  

Sum omløpsmidler   37 582 442 28 563 279  

Sum eiendeler   239 768 439 204 612 070  

Egenkapital        

Disposisjonsfond 18 6 429 814 6 429 814  

Ubundne investeringsfond     0  

Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) 19 6 369 234 0  

Regnskapsmessig merforbruk Drift.) 19 0 0  

Kapitalkonto 20 3 741 966 -13 976 894  

Udekket inv. regnskapet   -3 048 279    

Sum egenkapital   13 492 735 -7 547 080  

Langsiktig gjeld        

Pensjonsforpliktelser 9 182 229 102 174 863 384  

Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser 9 5 014 930 5 212 301  

Langsiktig gjeld 17 13 200 000 11 950 000  

Sum langsiktig gjeld   200 444 032 192 025 685  

Kortsiktig gjeld        

Leverandørgjeld 15 10 559 304 5 503 412  

Annen kortsiktig gjeld 16 15 272 358 14 630 046  

Sum kortsiktig gjeld   25 831 662 20 133 467  
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8.4.3 Noter
Stavanger Natur og Idrettsservice er opprettet 1. januar 2006 som et kommunalt foretak under

Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen etter

kontinuitetsmetoden.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årberetning for kommunale

og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24. august 2006 med hjemmel i kommuneloven av

25.09.1992 nr. 107 § 46 nr. 8, §48 nr. 6 og §75.

Årsoppgjør 2016

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
investeringsregnskapet.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt
for regnskaps- 
avleggelsen, 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.

Balanse Note 31.12.2016 31.12.2015  

Sum egenkapital og gjeld   239 768 439 204 612 070  

Memoria konti        

Ubrukte lånemidler   0 0  

Motkonto til memoriakonti   0 0  

    0 0  

Tabell 8.72 Balanse 

  2016 2015 2014 2013

Antall årsverk tre siste år: 144 147.98 145 150
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Det er i år 2016 utbetalt kr 950 393,80 til daglig leder Kurt Idland. 

Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 88 335,35 

Styreleder Bjarne Kvadsheim har mottatt kr 45 480. Ingebjørg Folgerø kr 35 376. Charlotte Hansen

Søyland kr 35 376 

Arnt Heiki Steinbakk kr 35 376, Anette Bull kr 2 948 og Kari Nessa Nordtun kr 2 948. 

Petter Mallberg Næsheim har mottatt kr 25 752. Nils Fredrik Gjerpe kr 16 000, og Liv-Kristin Ims kr 16

000.

Det er utbetalt kr 132 950 i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere mv., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2 – Overføringer med krav til motytelse

Note 3 – Overføringer uten krav til motytelse

Reguleringspremie samt AFP må dekkes av foretaket fra 2010.

Note 4 – Lønnsutgifter
Det er registrert følgende lønnsutgifter de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

Tabell 8.73 

  R-2016 R-2015  

Salg til Stavanger kommune 133 380 054 120 644 375  

Salg til kommunale foretak 878 856 1 118 264  

Overføring fra Stavanger kommune 10 278 419 9 080 727  

Refusjoner sykepenger og fødselspenger 2 318 157 2 020 466  

Tilretteleggingstilskudd fra NAV 0 0  

Refusjoner arbeidspraksis fra NAV 707 655 1 078 831  

  147 563 142 133 942 664  

Tabell 8.74 

Overføring R-2016 R-2015

Refusjon seniortiltak 109 764 227 958

Refusjon lønnsoppgjør 0 0

Sum overføringer uten krav til motytelse 109 764 227 958

Tabell 8.75 
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Note 5 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets
tjenesteproduksjon

Note 6 – Kjøp av tjenester som erstatter foretakets
tjenesteproduksjon

Lønnsutgifter R-2016 R-2015  

Lønn ansatte 69 296 681 65 486 015  

Sosiale utgifter:      

Arbeidsgiveravgift 10 987 797 10 479 069  

Pensjonskostnader 10 404 329 11 304 925  

Forsikringer -36 234 -7 165  

Sum 21 355 892 21 776 828  

Sum lønnsutgifter 90 652 573 87 262 843  

Tabell 8.76 

Kostnadsart R-2016 R-2015  

Kontorkostnader 3 508 748 3 273 858  

Annonser/reklame/representasjon 34 675 132 034  

Kurs/reiser 392 954 401 555  

Transportutgifter 6 759 708 6 316 216  

Energi 401 316 384 785  

Husleie/avgifter 867 354 926 346  

Møbler/inventar/utstyr 1 474 302 305 221  

Vedlikehold/materialkjøp 26 364 014 20 942 620  

Eksternt renhold 1 793 436 1 792 357  

Konsulenttjenester 4 973 111 5 596 378  

  46 569 618 40 071 369  

Tabell 8.77 

  R-2016 R-2015  

Kjøp fra kommunen 1 312 107 1 096 933  
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Note 7 – Overføringer

Note 8 – Spesifikasjon av varige driftsmidler og
avskrivninger

  R-2016 R-2015  

Husleie 1 733 420 1 756 837  

Kjøp fra foretak 242 929 320 720  

Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker 164 055 223 746  

Regnskapshonorar Stavanger kommune 176 080 804 620  

  3 628 592 4 202 856  

Tabell 8.78 

  R-2015 R-2016  

Momskompensasjon 10 338 419 9 080 727  

Overføring til Stavanger kommune 0 0  

Overføring til andre 1 764 0  

Tap på krav 0 0  

Erstatning 0 0  

  10 340 183 9 080 727  

Tabell 8.79 

    Biler Anleggsmaskiner
Inventar, utstyr,

maskiner
Biler, lang

nedskrivning
Totalt  

Anskaffelseskostnad
1/1

  22 450 475 32 032 206 10 655 957 1 261 585 66 400 223  

Tilgang   954 000 4 237 875 1 023 338 585 000 6 800 213  

Avgang           0  

Akk. avskrivninger
31/12

  -19 746 908 -22 563 839 -6 815 655 -382 638 -49 509 040  

Bokført verdi 31/12   3 657 567 13 706 242 4 863 640 1 463 947 23 691 397  

Årets avskrivning   1 134 184 2 626 432 831 665 261 312    

Avskrivningssats   10 % 10 % 10 % 20 %    

Tabell 8.80 
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Note 9 – Spesifikasjon av pensjon
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 AFP-pensjoner. Som en del av den årlige

pensjonsutgiften er det i år innbetalt kr 3,7 mill. til reguleringspremie.

Selskapet har hatt utgifter til AFP med kr 2,5 mill. eksklusiv arbeidsgiveravgift.

Selskapet får ikke dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

  R-2016 R-2015  

Egenkapitaltilskudd KLP pr 31/12 2 407 341 2 062 245  

Tabell 8.80-1  

Økonomiske forutsetninger 2014 2016 2015

Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %

Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 %

Forventet G regulering 2,97 % 2,97 %

Forventet avkastning 4,60 % 4,65 %

Tabell 8.81 

Årets netto pensjonskostn spesifisert R-2016 R-2015  

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 9 264 826 9 866 205  

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 7 146 002 6 862 115  

Brutto pensjonskostnad 16 410 828 16 728 320  

Forventet avkastning på pensjonsmidlene -6 337 378 -6 081 394  

Netto pensjonskostnader 10 073 450 10 646 926  

Adm.kostnader 590 897 627 661  

Sum amortisert premieavvik 940 624 1 151 823  

Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.) 11 604 970 12 426 410  
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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 per 31. desember 2016 kr 2 832 400.

Årets netto pensjonskostn spesifisert R-2016 R-2015  

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik R-2016 R-2015  

Pensjonsmidler pr. 31.12.2016 146 662 221 137 896 712  

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.2016 182 229 102 174 863 384  

Netto pensjonsforpliktelser 35 566 881 36 966 672  

Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse 5 014 930 5 212 301  

       

Akkumulert premieaavvik pr.1.1 6 533 775 9 163 998  

Årets premieavvik 2 171 988 -1 478 398  

Sum amortisert premieavvik 940 624 1 151 823  

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 7 765 139 6 533 777  

Arb.giv.avg. av akkumulert premieavvik 1 094 885 921 263  

Premieavvik ink.arb.giv.avg pr. 31.12 8 860 024 7 455 040  

       

Spesifikasjon av estimatavvik R-2016 R-2015  

Faktisk forpliktelse 172 952 194 165 238 289  

Estimert forpliktelse -174 863 384 -165 471 645  

Estimatavvik forpliktelse IB 1.1. -1 911 190 -233 356  

Akkumulert avvik tidl år IB 1.1. 1 911 190 233 356  

Amortisert avvik i år 1 911 190 233 356  

Gj st samlet avvik forpliktelse UB 31.12 0 0  

Estimerte pensjonsmidler 137 896 712 131 520 427  

Faktiske pensjonsmidler -135 213 325 -129 750 015  

Estimatavvik midler IB 1.1. 2 683 387 1 770 412  

Akkumulert avvik tidl år IB 1.1. 0 0  

Amortisert avvik i år -2 683 387 -1 770 412  

Gj.samlet avvik midler UB 31.12 0 0  

Tabell 8.82 
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Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 998 465.

Note 10 – Finansinntekter

Note 11 – Finansutgifter

Note 12 – Kundefordringer

Note 13 – Andre kortsiktige fordringer

Finansinntekter R-2016 R-2015

Renter av bankinnskudd 190 456 206 543

Tabell 8.83 

Finansutgifter R-2016 R-2015  

Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter 188 969 251 580  

Avdrag på lån 1 750 000 1 750 000  

  1 938 969 2 001 580  

Tabell 8.84 

Kundefordringer R-2016 R-2015  

Kundefordringer Stavanger Kommune 10 121 878 8 401 544  

Kundefordringer foretak 301 268 296 408  

Kundefordringer IKS 17 580 118 172  

Eksterne kundefordringer 914 892 1 949 923  

Avsetning tap på utestående fordringer -242 036 -242 036  

  11 113 582 10 524 011  

Herav nærstående parter 10 423 146 8 697 952  

Tabell 8.85 

  R-2016 R-2015  

Fordring lønn 50 638 94 094  

Refusjon sykepenger/svangersk. 653 857 508 364  

Til gode mvakomp 6. Termin 2 768 315 3 080 060  
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Note 14 – Kasse, bank
Av foretakets bankinnskudd er kr 2 707 473 avsatt på en egen konto for skattetrekk, av dette beløpet

utgjør kr 2 707 473 skyldig skattetrekk per 31. desember 2016.

Note 15 – Leverandørgjeld

Note 16 – Annen kortsiktig gjeld

  R-2016 R-2015  

Til gode forskuddsbetalte utgifter 368 789 428 206  

Anordning inntekter 1 142 256 1 058 687  

  4 983 855 5 169 412  

Spesifikasjon anordning inntekter:      

Inntekter Stavanger kommune 85 672 227 415  

Forskuddsbetalt utgifter 245 944 696 855  

  331 616 924 270  

       

Tabell 8.86 

  R-2016 R-2015  

Leverandørgjeld Stavanger kommune 1 343 287 430 135  

Leverandørgjeld foretak 3 188 14 742  

Leverandørgjeld IKS 6 622 988  

Ekstern leverandørgjeld 9 206 207 5 057 547  

Leverandørgjeld utland 0 0  

Sum 10 559 304 5 503 412  

Herav nærstående parter 1 346 475 444 877  

Tabell 8.87 

  R-2016 R-2015  

Avsatte feriepenger 7 550 622 6 918 689  

Skyldig arbeidsgiveravgift 2 450 251 1 930 358  

Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger 1 064 637 975 535  
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Note 17 – Langsiktig gjeld

Note 18 – Disposisjonsfond

  R-2016 R-2015  

Skyldig skattetrekk 2 502 935 2 360 221  

Skyldig påleggstrekk 0 16 474  

Mva 385 179 391 061  

Velferdskasse 228 051 185 171  

Forsikringstrekk 24 209 0  

Sum anordninger 1 025 052 1 893 633  

  15 230 936 14 671 141  

Spesifikasjon anordning utgifter:      

Anordning utgifter Stavanger kommune 0 472 167  

Anordning renter lån Stavanger kommune 4 655 2 388  

Anordning utgifter eksterne leverandører 539 326 381 578  

Anordning lønn 727 015 1 037 501  

  1 270 996 1 893 633  

Tabell 8.88 

  R-2016 R-2015  

Gjeld til Stavanger kommune 1/1 13 700 000 15 450 000  

Avdrag på lån -1 750 000 -1 750 000  

Nytt låneopptak 3 000 000 0  

Lånesaldo / UB 31.12 14 950 000 13 700 000  

Tabell 8.89 

  R-2016 R-2015  

I.B 6 429 814 5 000 001  

Bruk av disposisjonsfond 0 -2 832 747  

Avsetning 0 4 262 560  

U.B 6 429 814 6 429 814  

Herav avsetning til pensjon/premieavvik 5 000 001 5 000 001  
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Note 19 – Regnskapsmessig mindreforbruk

Note 20 – Kapitalkonto

Tabell 8.90 

  R-2016 R-2015  

Årets mindreforbruk 6 058 551    

Årets merforbruk   0  

Totalt mindreforbruk til disponering 6 058 551 0  

Tabell 8.91 

  R-2016 R-2015  

Debet      

IB 37 721 632 36 376 095  

Nåverdi årets pensj.opptjening 9 264 826 9 866 205  

Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse 7 146 002 6 862 115  

Utbetalte pensjoner 7 133 920 7 103 225  

Amortisert estimatavvik 2 683 387 1 770 412  

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 5 014 930 5 212 301  

Bruk av lån 3 000 000 0  

Regnskapsmessig avskr. 4 853 574 487 221  

Anleggsmidler nedskrevet / solgt 0 475 565  

Amortisert estimatavvik 0 0  

Sum debet 76 818 271 68 153 139  

Kredit      

IB 21 744 739 25 289 713  

Utbetalte pensjoner 7 133 920 7 103 225  

Tilbakef. Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforp. 5 212 301 4 787 122  

Forventet avkastning på pensjonsmidlene 6 337 378 6 081 394  

Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader 12 245 438 9 168 528  

Amortisert estimatavvik 1 911 190 233 356  

Egenkapitalinnskudd 425 059 345 096  
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Note 21 – Vesentlige forpliktelser
Stavanger Natur og Idrettsservice har inngått leasingavtale med Ford Credit Forso Norge. 

Avtalen er klassifisert som operasjonelle og er inngått for en periode fra 5 måneder til 60 måneder.

Note 22 – Endring i arbeidskapital

  R-2016 R-2015  

Tilgang - anlegg 6 500 213 1 800 812  

Avdrag lån 1 750 000 1 750 000  

Styrking egenkapital 15 000 000 0  

UB -1 441 966 9 086 382  

Sum kredit 76 818 271 65 645 628  

Tabell 8.92 

  12/31/2016 12/31/2015 Endring  

Balanseregnskapet:        

Omløpsmidler 37 582 441 28 563 280 9 019 161  

Kortsiktig gjeld 25 831 672 20 133 466 5 698 206  

Arbeidskapital 11 750 769 8 429 814 3 320 955  

Drifts- og investerignsregnskapet:        

Inntekter driftsregnskap 159 281 124      

Inntekter investeringsregnskap 4 176 993      

Bruk av lån        

Renteinntekter 190 456      

Sum anskaffelse av midler 163 648 572   163 648 572  

Anvendelse av midler        

Utgifter driftsregnskap 156 016 950      

Utgifter investeringsregnskap 7 225 272      

Avskrivninger -4 853 574      

Renteutgifter 188 969      

Avdrag på lån 1 750 000      

Sum anvendelse av midler 160 327 617   160 327 617  
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Note 23 – Overføring fra driftsregnskapet til
investeringsregnskapet
Fra og med 2014 skal merverdiavgift vedr. anleggsmidler føres som inntekt direkte i

investeringsselskapet. 

Sum mva-komp. Mottatt vedr anleggsmidler i 2016 er: kr 1 158 242,50 

Hovedsakelig kjøp av EL-biler og bruktbiler som er uten MVA.

8.4.4 Revisors beretning

Til Stavanger bystyre 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF FOR 2016

Uttalelse om revisjon av særregnskapet

Konklusjon 

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger Natur- og Idrettsservice KF som viser et netto drifts-

resultat på kr 6 369 234 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6 369 233. Særregnskapet består

av balanse per 31. desember 2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for

regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til særregnskapet, herunder en beskrivelse av

vesentlige anvendte regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en

dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Stavanger Natur- og Idrettsservice KF per 31.

desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i sam-svar med

lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregn-skapet. Vi er

uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvri-ge etiske

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbe-vis tilstrekkelig

og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets

årsrapport, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

øvrige informasjonen. 

  12/31/2016 12/31/2015 Endring  

Endring i ubrukte lånemidler        

Anskaffelse - anvendelse midler     3 320 955  

Tabell 8.93 
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I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelaten-de

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informa-sjonen

inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

henseende.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet 

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,

herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å

kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av

misligheter eller utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kom-munal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan

oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinforma-sjon blir vurdert som vesentlig dersom

den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som

brukerne foretar basert på særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

Identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket,
er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll.

Opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll.

Evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

Evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende trans-aksjonene
og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og

til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som

vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne

kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett 

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger

til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at bud-sjettbeløpene

i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.
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Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i års-

beretningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og for-

skrifter.

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 forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering

og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.
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« 8 KOMMUNALE FORETAK

8.5 Stavanger utvikling KF

8.5.1 Årsberetning

Stavanger utvikling KF Årsberetning 2016

1. FORMÅL OG OPPGAVER

Stavanger utvikling KF skal være et strategisk og effektivt verktøy for å realisere kommunens bolig- og

utbyggingspolitikk. Foretaket ble vedtatt etablert fra 1. juli 2016 som et kommunalt foretak under

Stavanger kommune med hjemmel i kommunelovens kapittel 11.

Stavanger utvikling KF`s kjerneoppgaver er å – utvikle kommunens utbyggingsområder, strategiske

byutviklingsprosjekt og andre utviklingseiendommer – tilrettelegge for overordnet infrastruktur i

utbyggingsområder – skaffe eiendommer til kommunale og offentlige utbyggingsbehov. Til grunn for

foretaket virksomhet ligger kommunens bolig- og utbyggingspolitikk som fremkommer i

kommuneplanen, utbyggingsplan og handlings- og økonomiplaner.

Foretakets virksomhet skal primært utøves i Stavanger med utgangspunkt i foretakets

eiendomsportefølje. Stavanger utvikling KF kan også eie og erverve eiendommer og inngå

samarbeidsprosjekter i andre kommuner, så sant dette kan bidra til regional tilrettelegging av ønsket

byutvikling. Foretakets kan danne datterselskap når dette er hensiktsmessig.

Foretaket skal være selvfinansierende i den forstand at det ikke ytes årlig driftstilskudd fra kommunen.

Årsrapport 2016
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2. STYRET OG ADMINISTRASJON

Foretakets styre består av seks medlemmer, fem folkevalgte og en representant valgt av ansatte. Av

disse er det fire menn og to kvinner. Styremedlemmene har personlige varamedlemmer.  Styret har fått

utarbeidet styreinstruks.

Det er i 2016 avholdt 5 styremøter. 

Foretaket har 8 årsverk som består av 2 kvinner og 6 menn.

I tillegg kommer sentrale økonomiske- og administrative tjenester som deles med Stavanger boligbygg

KF. Vår andel utgjør 0,9 årsverk. Utover dette er det inngått egne tjenesteavtaler med støttefunksjoner i

Stavanger kommune.

Stavanger utvikling KF har sine lokaler i Løkkeveien 51 og deler arbeidsfellesskap med Stavanger

boligbygg KF.

3. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

Den vedtatte arbeidsgiverstrategien til Stavanger kommune, med «Etisk standard for ansatte» ligger

også til grunn for foretakets arbeid. Dette innebærer at foretaket skal ha en høy etisk standard.

Foretaket legger vekt på å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i strid med

likestillingsloven.

Stavanger utvikling KF er opptatt av å opprettholde og videreutvikle et høyt faglig nivå. På bakgrunn av

dette er det avholdt flere seminar og prosjektmøter der tverrfaglig satsing og utvikling ble berørt via

felles arbeid. I tillegg til kompetanseheving bidrar dette også til bedre felles forståelse av oppgaver som

foretaket står overfor, samt bedre samhandling.

Ettersom Stavanger utvikling KF har begrenset funksjonstid i 2016 har det ikke vært grunnlag for å

gjennomføre medarbeiderundersøkelse.

Styret anser arbeidsmiljøet som meget godt.

I 2016 har en registrert et sykefravær på 0,5 %.

Foretakets strategiske mål er tydelig definert i dokumentet Eierstrategi for Stavanger
utvikling KF, vedtatt av bystyret 13. juni 2016:

Foretaket skal være kommunens viktigste verktøy for å nå mål om boligproduksjon -ledende og
fremtidsrettet

Foretaket skal være pådriver for utvikling av strategiske byutviklingsprosjekter – en aktiv aktør – der
det er formålstjenlig

Foretaket skal være en kostnadseffektiv og leveringsdyktig aktør, av eiendommer til kommunale og
offentlige utbyggingsbehov

Foretaket skal ha en sentral posisjon i forhold til eksterne/private aktører – strategisk og operativt –
både innenfor bolig- og næringsutvikling

Til enhver tid arbeide for å optimalisere verdiene av eiendommene i forhold til marked

Foretaket skal gjøres i stand til å foreta strategisk oppkjøp

Virksomheten skal være selvfinansierende

Foretakets handlinger og disposisjoner skal preges av langsiktighet og mål om begrenset risiko

Foretrukken arbeidsgiver
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Det er inngått avtale med Bedriftshelsetjenesten om leveranse av bedriftshelsetjenester.

Stavanger utvikling KF samarbeider med Stavanger boligbygg KF og IT-avdelingen om verneombud,

brannvern, ol.

I forbindelse med etablering og lokalisering av foretaket i Løkkeveien 51, har det vært en utfordring å

legge til rette for gode fysiske arbeidsforhold med de rammer som er gitt ved lokalisering av foretakene.

4. AKTIVITET 2016

I 2016 har naturligvis mye av oppmerksomheten vært på alle de oppgaver som kreves ved etablering av

en ny organisasjon/enhet. Et omfattende arbeid som har involvert både styret, daglig leder og ansatte.

Særlig søkelys har vært rettet mot implementering av vedtatt Eierstrategi. Dette innebærer blant annet

utarbeidelse av flere overordnede styringsdokumenter, styreinstruks, fullmakter mm. I tråd eierstrategi

har vi også startet opp arbeid med utarbeidelse av 1. generasjon forretningsplan for Stavanger utvikling

KF.

I tillegg kommer betydelig ressursbruk i samarbeid med SK Regnskap for å få på plass nødvendige

økonomi- og rapporteringssystemer. Dette arbeidet vil pågå også i 2017. 

Det samme gjelder mere spesifikke systemer knyttet til prosjektrapportering som Stavanger utvikling

KF eksplisitt trenger, men som ikke er en del av den leveranse som ligger i en oppdragsavtale med SK

Regnskap.

Utover dette følger selvfølgelig arbeid med en lang rekke store og små administrative rutiner og

oppgaver som må på plass ved etablering. Ved etablering har vi arbeidet i nært samarbeid med

Stavanger boligbygg KF, noe som også lå som en forventing fra eier – bystyret.

Stavanger utvikling KF har ved etablering også vektlagt å avklare roller og ansvar inn mot enheter i

Stavanger kommune som en vil og skal forholde seg til i ved foretakets virksomhet. Det er avholdt en

rekke gode og nyttige dialogmøter i den anledning.

Foretaket har også innledet et godt og konstruktivt samarbeid med Stavangerregionen havn IKS i

forbindelse med videre oppfølging av kommunedelplan for Stavanger sentrum.

Stavanger utvikling KF overtok ved etablering 01.07.2016 en betydelig eiendomsportefølje – ca. 200

eiendommer med et samlet utviklingsareal på ca. 1000 daa. Det har vært nedlagt et betydelig arbeid for

å få god oversikt over disse, både hva angår forvaltning og utviklingspotensial. Dette vil være av stor

betydning for arbeidet med en strategi for videre forvaltning av eiendomsportefølje. Også dette

arbeidet vil måtte videreføres i 2017. 

Arbeidet er gjort i nært og godt samarbeid med Stavanger Eiendom.

I forbindelse med etablering av foretaket, tok vi på oss arbeidet med å videreføre/avslutte noen

prosjekter som formelt skulle ligge igjen i BMU, men som av praktiske årsaker var naturlig ble avsluttet

av ansatte som gikk over i Stavanger utvikling KF. En rasjonell vurdering for å løse oppgaver på best

mulig måte. Her kan nevnes – OPS Kvernevik bydelshus, Folkebadet, Ryfast (arealoppgjør), Energisentral

Forum, diverse leieavtaler, mm. Arbeidene er fakturert prosjekteier.

Stavanger utvikling KF har etter vår vurdering tatt en posisjon i markedet som en betydningsfull aktør,

selv etter kort virketid. Tydelig at bransjen har registrert bystyrets ambisjoner ved etableringen og en

tro på at foretaket vil ha en sentral betydning i tiden fremover for å realisere kommunens bolig- og

utbyggingspolitikk.

271



Prosjekter og oppgaver i egenregi av Stavanger utvikling KF er i stor grad oppgaver som ble overført fra

BMU som del av åpningsbalanse. Det har ikke vært rom for nye og større oppgaver i 2016.

Område- og eiendomsutvikling

Jåttåvågen2 – er foretakets største og viktigste utviklingsprosjekt (blandet formål, 240.000 m2 BRA,

derav ca. 1300 boliger). Foruten forvaltning av foretakets eiendommer/bygg, har en i 2016 hatt søkelys

på å utarbeide tilstrekkelig grunnlag for å utarbeide en strategi for videre utvikling. I denne fasen gjøres

en planvurdering med hensikt å optimalisere områdereguleringsplan, kartlegge fremtidige behov og ikke

minst vurdere ulike alternativer for organisering av utviklingsarbeid/gjennomføring (i egen regi eller i

samarbeid med andre aktører). Parallelt med dette pågår prosjektering og gjennomføring av teknisk

infrastruktur/utfylling. Skråtårnet inngår i foretakets eiendomsportefølje, i det ligger også et betydelig

driftsansvar. Folkebadet er også vedtatt lokalisert til området.

Madla Revheim – foretaket har en koordineringsrolle ift områdereguleringsplan og

planlegging/gjennomføring av overordnet infrastruktur. Konkret arbeides det med en avtale for

gjennomføring av overordnet infrastruktur, der partene er Stavanger utvikling KF, Hafrsby AS og Coop.

Største utfordring ligger i kostnader knyttet til reetablering av dagens høyspentlinje.  Arbeidet med

områdereguleringsplan pågår parallelt i tett samarbeid med byplan via etablert arbeidsfellesskap der

nevnte parter er representert. Foretaket har i dag en mindre eiendom med utviklingspotensialer, vil

kunne gi ca. 200 boenheter.  Det er regulert inn et omfattende offentlig program som foretaket på sikt

skal utvikle/byggemodne.

Atlanteren – totalt ca. 850 boliger, derav ca. 450 boliger som tilligger Stavanger utvikling KF. Det er

utført forhandlinger om gjennomføringsavtale med Østerhus AS. Dette arbeidet videreføres inn i 2017.

Jåttå nord – forhandlet frem en opsjonsavtale med Jåttå Utviklingsselskap AS for å sikre

arealer/utbygging av offentlig formål (sykehjem, bofellesskap, etablererboliger mm). 

I tillegg har foretaket innledet dialog med grunneier (Bryn-eiendom) for erverv av områder avsatt til

idrett/park videreføres i 2017.

Nytorget – foretaket har fått ansvar for å drive frem prosjekt Nytorget i nært samarbeid med øvrige

enheter i SK. Det er gjennomført forarbeider til arkitektkonkurranse for Nytorget, så som

programmering og kartlegging. Inntil videre tar en høyde for uavklart lokalisering av ny rettsbygning.

Det er iverksatt arbeid med tilstandsvurderinger av eiendomsmassen som tilligger foretaket.

Utviklingsarbeidet på Nytorget skjer i nært samarbeid med Entra Eiendom AS.

Sentrallagertomt Forus – oppfølging av Europan 2012. Arbeidet skal få frem ulike

programmer/konsepter for tomten. I den anledning har foretaket også engasjert seg i arbeidet med

IKDP Forus og reguleringsplan for bussvei. Stavanger utvikling KF overtar brannstasjonsbygningen i mai

2017.

Infrastruktur

Ullandhaug/sykehusområde – Stavanger utvikling KF er grunneier i området. I tillegg er Stavanger

kommune deleier (15 %) i de eiendommer som RFK besitter. Foretaket er gitt i oppdrag å representere

Stavanger kommune i arbeidet med å utarbeide an gjennomføringsmodell for overordnet infrastruktur

som kreves ved etablering av nytt sykehus. Avklaring vil skje i Fylkestinget i mai 2017.

Paradis Hillevåg – Stavanger utvikling KF har besluttet å ta en koordinerende rolle for å gjennomføre

sentrale deler av overordnet infrastruktur. Det er utført kartlegging og vurdering av tiltakene. Arbeidet

vil bli fulgt opp mot sentrale grunneiere i februar 2017.
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Sikre offentlige behov

Ny rettsbygning – her er Stavanger utvikling KF gitt en rolle på vegne av Stavanger kommune for å bidra

aktivt med tilrettelegging av tomt for ny rettsbygning i Stavanger. Det er avholdt innledende møter med

Stavanger tingrett og Domstolsadministrasjonen for å avklare status i arbeidet, rolleavklaring og videre

prosess.

Brannstasjoner – foretaket har deltatt i det løpende utredning- og analysearbeidet knyttet til

lokalisering av ny brannstasjon i Østre bydel, vurdering alternativ Lervig. Likeså utvikling av tomt for

brannstasjon i Schanceholen.

Vålandstunet – oppfølging av BS vedtak om etablering av seniorboliger i privat regi. Grunnlag for

prosjektkonkurranse utarbeidet. Prinsippvedtak for grunnlag prosjektkonkurranse vedtatt i styret.

Taksering gjennomført. Start konkurranse i februar 2017. Det er søkt samarbeid med Stavanger

boligbygg KF om å knytte tomt Josefinestiftelsen som en fase 2.

5   ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP

Stavanger utvikling har for perioden 01.07.2016 til 31.12.2016 et regnskapsmessig mindreforbruk på kr

6,2 mill. som er ca. kr 1,5 mill. lavere enn budsjettet la opp til, jf. linje 5 i tabell under.

Mindreforbruket foreslås disponert til styrking av egenkapital. Dette er i trå med bystyrets vedtak i sak

96/16 Åpningsbalanse, årsbudsjett og økonomiplan for Stavanger utvikling KF.

Foretakets driftsinntekter i 2016 var på kr 19,2 mill. (linje 1 i tabell over) og består av inntekter fra salg

av erstatningstomter, leieinntekter knyttet til utleie av bygg og grunn, samt inntekter relatert til salg av

tjenester. Inntektene var kr 2,3 mill. høyere enn budsjettert som følge av at flere erstatningstomter ble

solgt enn forutsatt. Det er solgt tolv erstatningstomter i områdene Husabøryggen, Tastarustå,

Gauselbakken sør og Søra Bråde.

I driftskostnader (linje 2) inngår ulike kostnader relatert til foretakets drift og virksomheten for øvrig.

Dette omfatter blant annet kostnadsført bokført verdi av solgte eiendommer (varekostnad),

personalkostnader, drift og vedlikeholdskostnader av eiendommer, leiekostnader, kjøp av tjenester,

honorarer, investeringskostnader, samt aktiverte lønns- og driftskostnader. Siden foretaket fører

regnskap etter regnskapslovens regler skal kostnader som er påløpt for å skape en inntekt resultatføres i

Særbudsjett Stavanger utvikling KF Regnskap 2016 Justert budsjett 2016 Avvik  

Sum driftsinntekter 19 164 037 16 895 000 2 269 037  

Sum driftskostnader 11 375 819 8 015 000 -3 360 819  

Driftsresultat 7 788 218 8 880 000 -1 091 782  

Sum finanstransaksjoner -1 546 218 -1 107 000 -439 218  

Ordinært resultat 6 242 000 7 773 000 -1 531 000  

Overføringer annen egenkapital (disposisjonsfond) - 7 773 000 7 773 000  

Årsresultat 6 242 000 -    

Tabell 8.94 
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samme periode som inntekten (sammenstillingsprinsippet). Det innebærer at investeringskostnader og

personalkostnader som kan henføres til investeringsprosjekter kan periodiseres/aktiveres.

I budsjettforutsetningene for 2016 ble det estimert at om lag 85 % av arbeidsressurser skal være

relatert til investerings- og utviklingsprosjekter og at tilsvarende andel av lønnskostnader skal aktiveres.

Estimatet ble basert på gjeldende praksis for skille mellom drift og investering etter kommunale

prinsipper.

Utarbeidelse av rutiner, prosesser, intern kartlegging, samarbeidsavklaring mellom foretaket og ulike

enighet i kommunen har vært omfattende og tidskrevende i oppstartsfasen. Samtidig har disse

oppgavene vært nødvendige og har medført mye administrativt arbeid. Dette gjenspeiles i mindre brukt

tid på investeringsprosjekter og dermed både lavere aktivering av lønnskostnader og lavere

investeringsaktivitet enn tidligere forutsatt. I 2016 utgjorde aktiverte kostnader kr 7,8 mill., hvorav kr 7

mill. er relatert til investeringsprosjekter og kr 0,6 mill. er knyttet til aktiverte lønnskostnader av kr 3,6

mill. som det var budsjettert med.

I løpet av året er det ervervet en ny eiendom på ca. 1,3 daa. – tomt DNB Arena

I finanstransaksjoner (linje 4) inngår rentekostnader knyttet til konsernintern gjeld og aktivert rente

knyttet til investeringslån. En kombinasjon av noe høyere rentesats enn forutsatt i budsjettet og lavere

investeringsaktivitet (og dermed lavere aktivering av investeringslånsrente) var finanstransaksjoner kr

0,4 mill. høyere i forhold til budsjett.

I løpet av 2017 skal budsjettforutsetningene gjennomgås nøye med tanke på å sikre at nødvendige

justeringene foretas dersom det er behov for det, særlig med tanke på andel av lønnskostnader som kan

aktiveres.

6. FORUTSETNING FOR FORTSATT DRIFT

Stavanger utvikling KF har på tross av kort virketid hatt en positiv utvikling med et godt resultat. Etter

styrets vurdering er forutsetningene for fortsatt drift til stedet.

8.5.2 Årsregnskap
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Arsoppgjør 2016 
for 

Stavanger utvikling KF 
Org.no. 917 351 090

 

Resultatregnskap

Resultatregnskap Note Regnskap 2016 Budsjett 2016  

Driftsinntekter        

Salgsinntekter 1 15 768 838 13 323 000  

Leieinntekter 2 2 734 882 3 572 000  

Annen driftsinntekt 3 660 317 0  

Sum driftsinntekter   19 164 037 16 895 000  

Driftskostnader        

Varekostnad 4 4 078 199 4 526 000  

Lønnskostnad 5 4 537 709 4 191 500  

Ordinære avskrivninger   0 870 000  

Driftskostnader eiendom 6 0 0  

Annen driftskostnad 6 10 389 103 2 355 500  

Aktiverte lønnskostnader 5 -655 737 -3 562 250  

Aktiverte driftskostnader 6 -6 973 455 -365 750  

Sum driftskostnader   11 375 819 8 015 000  

Driftsresultat   7 788 218 8 880 000  

Finansinntekter        

Renteinntekter 7 3 426 0  

Sum finansinntekter   3 426 0  

Finanskostnader        

Rentekostnader 8 1 743 860 1 492 000  

Aktiverte renter   -194 216 -385 000  

Sum finanskostnader   1 549 644 1 107 000  

Sum netto finansposter   -1 546 218 -1 107 000  

Årsresultat   6 242 001 7 773 000  
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Balanse

Resultatregnskap Note Regnskap 2016 Budsjett 2016  

Overføringer annen egenkapital (disposisjonsfond)     7 773 304  

Bruk av annen egenkapital (disposisjonsfond)        

Fra annen egenkapital        

Sum disponert     7 773 304  

         

Avdrag   1 926 667 1 926 802  

         

Resultat før avskrivninger/kontantresultat   6 242 001 6 903 000  

Tabell 8.95 

  Noter Regnskap 2016 Regnskap 01.07.16  

Anleggsmidler        

Investeringer i aksjer og andeler (pensjon) 9 206 000 206 000  

Sum anleggsmidler   206 000 206 000  

Omløpsmidler        

Varer 10 375 209 261 332 937 406  

Kundefordringer 11 2 313 930 0  

Andre fordringer 11 458 144    

Bankinnskudd, kontanter og lignende 12 62 494 674 10 000 000  

Sum omløpsmidler   440 476 010 342 937 406  

SUM EIENDELER   440 682 010 343 143 406  

Egenkapital        

Annen egenkapital 13 303 540 357 264 771 710  

Sum egenkapital   303 540 357 264 771 710  

Gjeld        

Langsiktig gjeld        

Pensjonsforpliktelser 14 3 265 265 3 371 696  

Gjeld til Stavanger kommune 15 113 673 333 75 000 000  

Sum langsiktig gjeld   116 938 598 78 371 696  
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8.5.3 Noter
Regnskapsprinsipper

Stavanger utvikling ble opprettet 01. juli 2016

Foretaket er 100 % eid av Stavanger kommune.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Inntekt skal resultatføres når den er opptjent.

Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Tilskudd inntektsføres i tråd med sammenstillingsprinsippet.

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 

  Noter Regnskap 2016 Regnskap 01.07.16  

Kortsiktig gjeld        

Leverandørgjeld   17 722 095 0  

Skattetrekk og andre trekk   341 208 0  

Skyldige offentlige avgifter   470 767 0  

Annen kortsiktig gjeld   1 668 985 0  

Sum kortsiktig gjeld 16 20 203 054 0  

Sum gjeld   137 141 653 78 371 696  

         

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   440 682 010 343 143 406  

Tabell 8.96 
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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 kongruensprinsippet skal gjøres når det er i samsvar med god regnskapsskikk.

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.

Inntektsføring ved salg av tomter skjer når både risiko og kontroll i hovedsak er overført 
til kunden. Inntektene anses opptjent ved inngåelse av gjensidig bindende kontrakt. 
Kostnader regnskapsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Pensjonsordningen er ytelsesbasert.

Stavanger utvikling KF har fra og med 01. juli 2016 netto pensjonsforpliktelser som er balanseført. 

Pensjonsforpliktelser for ansatte overført fra Stavanger kommune er inkludert i selskapets netto

forpliktelse.

Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 1 Salgsinntekter

Note 2 Leieinntekter

Note 3 Annen driftsinntekt

Note 4 Varekostnad

Salgsinntekter Regnskap 2016  

Salg av erstatningstomter 15 768 838  

Sum salgsinntekter 15 768 838  

Tabell 8.97  

Leieinntekter Regnskap 2016  

Leieinntekter knyttet til bygg og eiendommer 2 734 882  

Sum leieinntekter 2 734 882  

Tabell 8.98 

Annen driftsinntekt Regnskap 2016  

Salg av konsulenttjenester 660 317  

Sum annen driftsinntekt 660 317  

Tabell 8.99 
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Note 4 Varekostnad

Note 5 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Note 6 Annen driftskostnad

Note 7 Renteinntekter

Varekostnad Regnskap 2016  

Varekostnad 4 078 199  

Sum varekostnad 4 078 199  

Tabell 8.100 

Ansatte, godtgjørelser m.v. Regnskap 2016  

Lønninger 3 346 373  

Arbeidsgiveravgift 558 940  

Pensjonskostnader, jfr. note 14. 494 837  

Andre ytelser 137 559  

Sum lønnskostnader 4 537 709  

Overført til varer under tilvirkning 655 737  

Sum regnskapsmessige lønnskostnader 3 881 973  

     

Antall årsverk per. 31.12 7.9  

Tabell 8.101 

Annen driftskostnad Regnskap 2016  

Kjøp fra kommunen 8 119 011  

Kjøp fra foretak 874 510  

Annen kostnad 1 395 582  

Sum annen driftskostnad 10 389 103  

Overført til varer under tilvirkning -6 973 455  

Sum regnskapsmessige driftskostnader 3 415 649  

Tabell 8.102 
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Note 8 Rentekostnader

Note 9 Aksjer og andeler

Note 10 Varer
Ved etablering av Stavanger utvikling KF vedtok bystyret i sak 93/16 at alle utviklingseiendommer

overføres fra Stavanger kommune til foretaket, med unntak av eiendommer der bruken er avklart og

vedtatt i Handlings- og økonomiplan for 2016-2019.

Fraværet av et juridisk skille mellom foretak og bykassa innebærer at avgrensingen mellom bykassens og

foretakets balanse er kun av teknisk karakter. Eiendelene er derfor ført opp i foretakets balanse med

samme verdi som de hadde i bykassens balanse.

Varelager per 31.desember består i all hovedsak av tomter og arealer som har en samlet bokført verdi på

kr 311,3 mill. og boliger med en samlet verdi på kr 63,9 mill. Gjennomgang av varelager viser at det ikke

foreligger grunnlag for nedskrivning av de bokførte verdiene.

Renteinntekter Regnskap 2016  

Renter 3 426  

Sum renteinntekter 3 426  

Tabell 8.103 

Rentekostnader Regnskap 2016  

Mellomværende SVG kommune og Stavanger utvikling KF 1 160 607  

Lån fra SVG kommune 583 252  

Sum rentekostnader 1 743 860  

Tabell 8.104 

Aksjer og andeler Regnskap 2016  

Egenkapitalinnskudd KLP 206 000  

Tabell 8.105 

Varer Regnskap 2016 01.07.16  

Akkumulert anskaffelseskost pr 01.07.16   342 683 153  

Akkumulerte/reverserte nedskrivninger   6 356 548  

Akkumulerte ordinære avskrivninger pr 01.07.16   3 389 199  
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Note 11 Kundefordringer og andre fordringer
Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende. 

Det er ingen kundefordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Note 12 Bankinnskudd, kontanter og lignende
Per 31.desember 2016 har selskapet kr 341 208 i bundne midler. Skyldig skattetrekk per. 31. desember

2016 

utgjorde kr 341 208.

Note 13 Annen egenkapital

Varer Regnskap 2016 01.07.16  

Bokført verdi 01.07.16 332 937 406 332 937 406  

Bokført verdi korrigert åpningsbalanse 32 526 646    

Tilgang 6 000 000    

Varekostnad solgte tomter -4 078 199    

Overført fra drift 7 823 408    

Bokført verdi 31.12.16 375 209 261    

Tabell 8.106 

Kundefordringer Regnskap 2016  

Private 1 755 760  

Nærstående parter 558 170  

Sum kundefordringer 2 313 930  

     

Andre fordringer Regnskap 2016  

Refusjon sykepenger 0  

Ordinær MVA 0  

Momskompensasjon 38 816  

Nærstående parter 0  

Andre periodiseringer 419 328  

Sum andre fordringer 458 144  

Tabell 8.107 
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Note 14 Pensjonsforpliktelser, -midler og -kostnader
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. Pensjonsordningene 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 503 189.

Annen egenkapital Regnskap 2016 01.07.16  

Egenkapital 01.07.2016 264 771 710 264 771 710  

Korr åpn balanse 32 526 646    

Årsresultat 6 242 001    

Egankapital 31.12.2016 303 540 357 264 771 710  

Tabell 8.108 

Kollektiv pensjonsordning:
Regnskap

2016
01.07.16  

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 487 642    

Rentekostnad av pensjonsforpliktelse 308 121    

Avkastning på pensjonsmidler -273 147    

Resultatført estimatendring/-avvik      

Administrasjonskostnad/Rentegaranti 31 430    

Netto pensjonskostnad 554 046    

Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift 3 416 505 2 955 036  

Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) -554 748    

Pensjonsforpliktelser 2 861 757 2 955 036  

Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser 403 508 416 660  

Pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift 3 265 265 3 371 696  

       

Økonomiske forutsetninger:      

Diskonteringsrente 2,60 %    

Forventet lønnsregulering 2,50 %    
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Note 15 Gjeld til Stavanger kommune
Selskapet hadde per 31. desember 2016 gjeld til Stavanger kommune på kr 113 673 333, som forfaller

mer enn 5 år frem i tid.

Note 16 Kortsiktig gjeld

Kollektiv pensjonsordning:
Regnskap

2016
01.07.16  

G-regulering 2,25 %    

Forventet pensjonsøkning 1,48 %    

Forventet avkastning på fondsmidler 3,60 %    

       

Forutsetninger som normalt benyttes innen forsikring er lagt inn som aktuarmessige
forutsetninger ved beregningen av selskapets pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2016.

     

Årets premie er ikke redusert med overføring fra pemiefond pga etablering i 2016.      

       

Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:      

Endring i balanseførte pensjonsforpliktelser -93 279    

Årets pensjonspremie 647 325    

Netto pensjonskostnad 554 046    

Tabell 8.109 

Gjeld til Stavanger kommune
Lån

31.12.16
Avdrag

Lån
01.07.16

 

Mellomværende SVG kommune og Stavanger utvikling KF* 73 750 000 1 250 000 75 000 000  

Lån fra SVG kommune** 39 923 333 676 667 40 600 000  

Sum lån 113 673 333 1 926 667 115 600 000  

*        

* Mellomværende mellom Stavanger kommune og Stavanger utvikling
oppstod ved foretaksetablering

       

og overføring av tomter fra kommunen til foretaket. Lånet nedbetales
over 30 år

       

og renteberegnes etter 3 måneders NIBOR tillagt to prosentpoeng.
Rentesats i 2016 var 3,07 %

       

**Lån nedbetales over 30 år. Lånet renteberegnes med en
gjennomsnittlig rente i bykassen knyttet til

       

investeringsgjeld. Rentesats i 2016 var 2,85 %.        

Tabell 8.110 
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Note 16 Kortsiktig gjeld

Note 17 Åpningsbalanse

Leverandørgjeld Regnskap 2016  

Private 6 107 811  

Utland    

Nærstående parter 11 614 284  

Sum leverandørgjeld 17 722 095  

     

Skattetrekk og andre trekk Regnskap 2016  

Forskuddstrekk 341 208  

Sum skattetrekk og andre trekk 341 208  

     

Skyldig offentlige avgifter    

MVA 242 005  

Arbeidsgiveravgift 228 762  

Sum skyldige offentlige avgifter 470 767  

     

Annen kortsiktig gjeld Regnskap 2016  

Påløpte feriepenger 360 526  

Påløpt avgift av feriepenger 50 834  

Andre kostnader 1 257 625  

Annen kortsiktig gjeld 1 668 985  

     

Sum kortsiktig gjeld 20 203 054  

     

     

Tabell 8.111 

Åpningsbalanse
Regnskap

2016
01.07.16    

Egenkapitalinnskudd KLP 206 000 206 000    
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8.5.4 Revisors beretning

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjon av særregnskapet

Konklusjon 

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger Utvikling KF som viser et overskudd på kr 6 242 001. Sær-

regnskapet består av balanse per 31. desember 2016 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet

per denne datoen, og noter til særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et

rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Stavanger Utvikling KF per 31. desember 2016, og av

dets resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens

regler, tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning

for kommunale og fylkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er

uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser

i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og

hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Åpningsbalanse
Regnskap

2016
01.07.16    

Varer (tomter og bygninger)* 365 464 052 332 937 406    

Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 000 000 10 000 000    

  375 670 052 343 143 406    

         

Innskutt egenkapital* 297 298 356 264 771 710    

Pensjonsforpliktelser 3 371 696 3 371 696    

Langsiktig gjeld til SVG kommune 75 000 000 75 000 000    

  375 670 052 343 143 406    

*        

Gjelder tomter som ikke ble tatt med i opprinnelig åpningsbalanse, men som er
korrigert i ettertid.

       

Tabell 8.112 
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Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets

årsrapport, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det for-

mål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen

inneholder vesentlig feil-informasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

henseende.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet 

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,

herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar i samsvar med lov og forskrifter og gir et

rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift

om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak og god

regnskapsskikk i Norge. 

Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et sær-

regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede

feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan

oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom

den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som

brukerne foretar basert på særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket,
er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll.

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å ut-
forme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi ut-
trykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll.

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert til-
leggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.
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Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og

til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som

vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne

kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett 

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger

til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene 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 forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering

og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.
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« 8 KOMMUNALE FORETAK

8.6 Stavanger bolig KF

8.6.1 Årsberetning

FORMÅL OG OPPGAVER

Stavanger bolig KF skal være et sentralt verktøy i Stavanger kommunens boligpolitikk. Rammene for

virksomheten vil følgelig fastsettes i ulike kommunale planer og strategier, herunder kommuneplanen,

handlings- og økonomiplaner, boligsosial handlingsplan og vedlikeholdsstrategi for bygg og uteområder.

Visjonen for det boligsosiale arbeidet i Stavanger kommune er at «alle skal kunne disponere en god bolig

i et godt bomiljø».

Stavanger bolig KF ble vedtatt etablert i bystyret fra 1. juli 2016 som et kommunalt foretak under

Stavanger kommune med hjemmel i kommunelovens kapittel 11.

Foretakets strategiske mål er tydelig definert i dokumentet Eierstrategi for Stavanger bolig KF, vedtatt

av bystyret 9. mai 2016.

Stavanger bolig KF skal være et sentralt verktøy i Stavanger kommunens boligpolitikk. Foretaket vil

stimulere til utvikling av nye konsepter som kan sikre at ulike målgrupper vil kunne skaffe seg en selveid

Årsrapport 2016

Der kommer det tydelig fram at foretaket skal:

eie den kommunale boligmassen

ha ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av de kommunale boligene

stille boligene til disposisjon for Oppvekst og Levekår (NOBA som tildeler boligene)

ha ansvar for utvikling av den kommunale boligmassen

være en profesjonell forvalter og byggherre, herunder sikre realkapitalen gjennom verdibevarende
vedlikehold

ha ansvar for at det etter behov bygges selvbygger-/etablererboliger og utleieboliger- både til
vanskeligstilte og andre

være et sosialt virkemiddel for å framskaffe boliger til målgruppen som kommunen til enhver tid ønsker
å tilgodese med et tilbud om bolig

inngå leiekontrakt med den enkelte leieboer

sammen med NOBA utgjøre kommunens boligsosiale tilbud

være kommunens kompetanseenhet innenfor offentlig boligforvaltning bl.a. gjennom plan-, strategisk-
og innovasjonsarbeid

drives etter forretningsmessige prinsipper

innenfor sitt ansvarsområde bidra til å realisere mål fastsatt av bystyret i ulike kommunale planer og
strategier
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bolig til en lavere pris enn markedspris.

STYRE OG ADMINISTRASJON

Foretakets styre består av seks medlemmer, fem folkevalgte og en representant valgt av ansatte. Av

disse er det fire menn og to kvinner. De folkevalgte styremedlemmene har personlige varamedlemmer.

Styret har i 2016 hatt 4 møter og behandlet 25 saker.

Ved utgangen av året hadde Stavanger bolig KF 14 ansatte, 5 kvinner og 9 menn. I tillegg kjøper

foretaket noen administrative tjenester av kommunen i henhold til egne tjenesteavtaler. Dette gjelder

blant annet regnskap, revisjon, IT, bedriftshelsetjeneste o.l. Sykefravær i 2016 var lavt.

2016 har vært foretakets etableringsår og styret uttrykker stor tilfredshet med den oppgaven som

ledelsen og ansatte har utført i denne prosessen.

ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

Den vedtatte arbeidsgiverstrategien til Stavanger kommune, med «Etisk standard for ansatte» ligger til

grunn for foretakets arbeid. Dette innebærer at foretaket skal ha en høy etisk standard.

På grunn av lavt antall ansatte har foretaket ikke eget Arbeidsmiljøutvalg (AMU). Det er imidlertid holdt

ukentlige samarbeidsmøter hvor alle ansatte har deltatt.

I 2016 er det ikke gjennomført egen medarbeiderundersøkelse.

Stavanger bolig KF legger vekt på å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i strid med

likestillingsloven.

Det er inngått avtale med Bedriftshelsetjenesten om leveranse av bedriftshelsetjenester.

Stavanger bolig KF samarbeider med Stavanger utvikling KF og IT-avdelingen om verneombud,

brannvern, ol. Det arbeides for å få i stand gode rutiner og prosedyrer for i minst mulig grad påvirke ytre

miljø.

AKTIVITET 2016

Etablering av Stavanger bolig KF med tilhørende oppgaver var en omfattende og krevende prosess som

også fortsetter i 2017. Særlig fokus har vært rettet mot implementering av vedtatt Eierstrategi. Dette

innebærer blant annet utarbeidelse av flere overordnede styringsdokumenter, fullmakter og andre

rutiner for å ivareta betryggende kontroll.

Foretaket ble vedtatt etablert 01. juli 2016. Eget økonomi- og forvaltningssystem var ikke på plass før

oktober. Alle utgifter og inntekter før denne perioden ble belastet i Stavanger kommune sitt regnskap

(Stavanger eiendom). Bokføringene ble i etterkant ompostert til foretakets regnskap, noe som krevde

mye arbeidsressurser både i foretaket og Stavanger eiendom.

Parallelt med etablering av foretaket har driften av boligene gått uavbrutt, slik at brukerne ikke har vært

berørte som følge av omorganiseringen.

Stavanger bolig KF overtok ved etablering en eiendomsportefølje på 2 578 eiendommer. Det har vært

nedlagt et betydelig arbeid for å få god oversikt over disse, både med tanke på å overføre eiendommene i

forvaltningssystemet og avklare grensesnitt og enkelte arbeidsoppgaver mellom Stavanger eiendom og

foretaket.
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Tilpasning av forvaltningssystemet for eiendommer til den nye foretaksorganiseringen pågår fortsatt.

Teknisk kobling mellom forvaltningssystemet og økonomisystemet har ikke vært fullstendig.

Endring av bankkonto har også medført merarbeid i forbindelse med utfakturering og oppfølging av

husleie. Det samme gjelder nye rutiner for håndtering og oppfølging av merverdiavgift knyttet til sosiale

boliger. Her er det opprettet egne tjenestekoder for de ulike kategorier av sosialboliger for å ha en god

oversikt over utgifter per boligkategori. Dette med tanke på å ha god kontroll over kompensasjon av

merverdiavgift.

Kommunale boliger 

Ved utgangen av 2016 disponerte Stavanger bolig KF 2 585 boliger fordelt på 1 806 ordinære

kommunale eide boliger og 779 omsorgsboliger/bofelleskap. Dette er en økning på åtte enheter

sammenlignet med året før.

Tilgang boliger i 2016 

Det er kjøpt 6 borettslagsleiligheter i B/L Gauslengen. 10 hybler i Lassahagen er tatt i bruk som

bofellesskap psykiatri. En base og en modulhybel i Jørgen Erichsensgate er ferdigstilt i 2016.

To presteboliger og to kommunal eide hus er bygd om til bofellesskap for mindreårige flyktninger. Tre

andre presteboliger er tatt i bruk for det store mottak av flyktninger i 2016.

Istandsetting 

393 boliger ble pusset opp i forbindelse med ut-/innflytting, til en total kost på kr 37,3 mill. dette gir en

snittpris per bolig på kr 95 000.

Figur 8.3 Boligtype og eierforhold

Boligene har ulik størrelse. Slik som det framgår av figur under består ca. 58 % av boligmassen av toroms

leiligheter. Det merkes en økt etterspørsel etter større enheter ifm bosetting av flyktningfamilier.
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Figur 8.4 Boligstørrelser

Selvbygger-/etablererordning 

Kommunens arbeid med selvbygger-/etablererboliger videreføres i regi av foretaket.

Selvbyggerprosjektet Tastarustå B1 med 88 eneboliger som er under oppføring er det siste

selvbyggerprosjektet. Prosjektet ferdigstilles i to omganger og kostnader belastes det enkelte delfeltet.

Boligene ble tildelt i 2016 og ferdigstilles i august 2018. Selvbyggerordningen fases deretter ut og

erstattes med en ny ordning som heter etablererbolig.

Det første feltet med 30 etablererboliger på Husabøryggen hadde oppstart i 2016 og skal organiseres

som borettslag. Forventet ferdigstillelse er i 2017. Neste felt med 56 etablererordningen blir Tastarustå,

felt B7.

Den politiske målsettingen er å bygge rundt 50 boliger i året. Utbyggingstempo av boliger er

markedsstyrt. Oljeprisens fall har utløst investeringsstans og nedbemanning i bedriftene som holder til i

Stavanger, noe som har medført nedgang i boligpriser. Høy arbeidsledighet kombinert med usikkerhet

Omsorg Ordinære I alt

2016 – 1 rom 2016 – 2 rom 2016 – 3 rom 2016 – 4 rom og
større
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Tastarustå B1, delfelt I 45      

Tastarustå B1, delfelt II   43    

Husabøryggen 7.1 30      

Tastarustå, felt B7       56

Sum boliger 75 43   56

Tabell 8.115 
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knyttet til boligpriser har gitt lavere boligetterspørsel og økt omsetningstid i 2016. Basert på de

igangsatte og planlagt prosjekt er gjennomsnittlig produksjon på 44 stk. boliger pr år. Dette er i

gjennomsnitt 6 stk. mindre boliger enn politisk målsetting.

Vedlikeholdsetterslep 

Foretakets eiendomsportefølje omfatter totalt 2 585 boliger og har en varierende tilstand, fra helt nye

boliger til rehabiliteringsobjekter. For å angi byggetekniske tilstandssvekkelser på eiendommene

benyttes følgende” tilstandsgrader”: TG0 (ingen avvik), TG1 (mindre eller moderate avvik), TG2

(vesentlige avvik) og TG3 (stort eller alvorlig avvik).

I 2013 ble tilstand av kommunens formålsbygg kartlagt. Kartleggingen viste at gjennomsnittlig teknisk

tilstand var på 1,3 der kommunale boliger hadde dårligst tilstand. Kommunens langsiktige mål er å

bringe bygningsmassen til god teknisk standard (tilstandsgrad 1). 

Oppgraderingsbehovet for kommunale boligbygningsmassen den gang ble anslått til kr 429 mill.

Etterslepet som ble anbefalt dekket inn i løpet av de nærmeste fire årene (der minst en av

bygningsdelene hadde tilstandsgrad 3) utgjorde ca. kr 72 mill. av det samlede etterslepet. Å komme i

inngripen med etterslepet er en av foretakets hovedoppgaver som det er utviklet forskjellige strategier

for. Utfordringen er at forfallet øker eksponentielt med tiden.

Figur 8.5 Følge av utsatt vedlikehold (Bjørberg/Multiconsult

Et verdibevarende vedlikehold som eierstrategien legger opp til, ville for boligmassen kostet omlag kr

100 mill. årlig. Teknisk sett økte vedlikeholdsetterslepet med kr 70 mill. i 2016. 

For å utnytte vedlikeholdsmidler på best mulig måte er det avgjørende å utvikle et godt system som viser

tilstand av boligmassen. Fortløpende oppdateringen av tilstandsstatus vil danne et godt

beslutningsgrunnlag på et overordnet nivå. Dette vil muliggjøre en mer bærekraftig forvaltning og en

overgang fra et kortsiktig investeringsfokus til et langsiktig forvaltningsfokus.

ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP

Driftsregnskap 

Driftsregnskapet til Stavanger bolig KF har for perioden 01.07.2016 til 31.12.2016 et regnskapsmessig

mindreforbruk på kr 17,1 mill.

Budsjettert årsresultat etter avsetninger utgjør kr 0 jf. bystyrets vedtak i sak 142/16. Årets

mindreforbruk på kr 17,1 mill. er avsatt til vedlikeholdsfond jf. bystyrets vedtak samt styrets vedtak
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fattet i styremøte 15.02.2017.

Foretakets driftsinntekter i 2016 var på kr 132,8 mill. (linje 1 i tabell over) og består av husleieinntekter

(kr 120,2 mill.), overføring fra bykassen og salg til kommunale foretak (kr 10,8 mill.), andre diverse

inntekter (kr 1 mill.) og momskompensasjon (kr 0,8 mill.).

Samlet sett var driftsinntektene kr 14,8 mill. høyere enn budsjettert, hvorav kr 12,7 mill. er knyttet til

høyere husleieinntekter. De samlede husleieinntekter var på kr 120,2 mill. Av dette var kr 4,4 mill.

knyttet til leietap som har tilsvarende motpost på utgiftssiden. Med leietap menes den leieinntekten en

går glipp av i det tidsrommet en bolig av ulike årsaker står tom. Ved budsjettering av husleieinntekter ble

forsiktighetsprinsippet lagt til grunn. Husleienivå fra 2015 ble videreført og korrigert for volumøkning

som følge av nye bofellesskap og omsorgsboliger som ble tatt i bruk.

I overføring fra kommunen inngår vedlikeholdsmidler på kr 4 mill., andel av statens tiltakspakke for

sysselsetting på kr 5 mill., samt diverse overføringer og salg til kommunen og kommunale foretak på kr

1,8 mill.

I driftskostnader (linje 2) inngår ulike kostnader relatert til foretakets drift og virksomheten for øvrig.

Kostnader til foretakets drift omfatter blant annet personalkostnader, leie av lokaler, kjøp av tjenester,

honorarer ol.

Kostnader til virksomheten kan hovedsakelig deles inn i drifts- og vedlikeholdskostnader.

Driftskostnader utgjør en stor andel av de samlede kostnadene og omfatter faste utgifter som husleie til

borettslag, forsikring, serviceavtaler, strøm, eiendomsavgifter, driftsinstrukser og mye mer.

Vedlikeholdskostnader utgjør differansen mellom de samlede kostnadene og driftskostnadene. Justert

vedlikeholdsbudsjett i 2016 var på ca. kr 30 mill. etter at det ble styrket med kr 21 mill. i løpet av året (kr

16 mill. kommunale midler samt en andel på kr 5 mill. av statlig tiltakspakke for sysselsetting). I tillegg ble

det brukt kr 37,3 mill. til istandsetting av 393 leiligheter etter inn- og utflytting.

Vedlikeholdskostnader knyttet til planlagt vedlikehold utgjorde kr 15,8 mill., mens kr 9 mill. ble disponert

til straksvedlikehold, og resten ble disponert til andre vedlikeholdsoppgaver.

Driftsregnskap Regnskap 2016 Justert budsjett 2016 Avvik  

Sum driftsinntekter 132 754 946 117 966 000 14 788 946  

Sum driftskostnader 112 156 837 113 007 000 850 163  

Brutto driftsresultat 20 598 109 4 959 000 15 639 109  

Sum finanstransaksjoner -12 142 836 -12 132 000 -10 836  

Motpost avskrivninger 10 289 862 10 323 000 -33 138  

Netto driftsresultat 18 745 135 3 150 000 15 595 135  

Avsatt til bundne fond 1 644 960   -1 644 960  

Avsatt til fond 17 100 175 3 150 000 -13 950 175  

Regnskapsmessig resultat 0 0 0  

Tabell 8.116 
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I finanstransaksjoner (linje 4) inngår rentekostnader og avdrag knyttet til konsernintern gjeld. Gjeld,

avdrag og rentesatser er nærmere omtalt i note 19.

Netto driftsresultat (linje 6) var på kr 18,7 mill., som er kr 15,6 mill. bedre enn budsjettet la opp til. 

Udisponert andel av statlig tiltakspakke for sysselsetting, kr 1,6 mill., er avsatt til bundne fond (linje 7). 

Etter denne avsetningen utgjør mindreforbruk kr 17,1 mill. Budsjettert årsresultat etter avsetning er kr

0 jf. bystyrets vedtak i sak 142/16. Årets mindreforbruket er avsatt til vedlikeholdsfond (linje 8), jf.

bystyrets vedtak, samt vedtak fattet i styremøte den 15.02.2017.

Investeringsregnskap 

Investeringsregnskapet for Stavanger bolig KF er gjort opp med er udekket beløp på kr 63,7 mill.

Merforbruket er relatert til bokføring av utgifter knyttet til etablererboliger på Hundvåg som ikke er

hensyntatt i foretakets budsjett. Det foreslås at udekket merforbruk i investeringsregnskapet dekkes

inn ved økt låneopptak i 2017 jf. regnskapsforskrift § 9.

Investeringsinntekter (linje 1 i tabell over) var på kr 14,7 mill. og består av salgsinntekter og mottatt

tilskudd fra Husbanken. Det er solgt eiendommer for kr 11,9 mill. i Asbjørn Kloster gate (prestebolig),

Misjonsveien 52 og Øvre Strandgata. Resterende inntekter er knyttet til investeringstilskudd fra

Husbanken som følge av kjøp av eiendommer i Gauselengen.

Brutto investeringsutgifter (linje 2) utgjør kr. 83,9 mill. og er ca. 78,3 kr mill. høyere enn budsjett for

2016. Merforbruket er i all hovedsak relatert til bokføring av utgifter knyttet til etablererboliger på

Hundvåg.

Investeringsregnskapet skal blant annet omfatte utgifter og inntekter til investeringer i bygg og anlegg.

Utbygging av etablererboliger er ikke et unntak, selv om dette ikke var praktisert tidligere. Årets utgifter

relatert til etablererboliger (kr 49 mill.), samt korrigering av tidligere års feil (kr 18,9 mill.) er bokført i

foretakets regnskap. Finansiering av etablererboliger er ikke ivaretatt ved etablering av foretaket da

selvbygger-/etablererboliger er et eget selskap i kommunens økonomisystem. Det er kun

forvaltningsansvaret som ble overført til boligforetaket.

Brutto prosjektramme til kjøp av boliger for flyktninger og vanskeligstilte var på kr 10 mill. som var

fordelt mellom Stavanger eiendom (kr 6,4 mill.) og Stavanger bolig KF (kr 3,6 mill.). I tillegg var det

budsjettert forventet investeringstilskudd på kr 6,6 mill. i bykassen, slik at prosjektets nettoramme i

2016 var på kr 3,4 mill.

I løpet av året er det kjøpt seks borettslagsleiligheter i Gauselengen og to boliger i 5 Grader Øst. Påløpte

utgifter for første halvår er bokført i Stavanger eiendoms regnskap, mens utgifter som er påløpt etter

Investeringsregnskap Regnskap 2016 Justert budsjett 2016 Avvik

Sum inntekter 14 719 879 100 000 14 619 879

Sum utgifter 83 907 786 5 600 000 -78 307 786

Finansieringsbehov 69 187 907 5 500 000 -63 687 907

Dekket slik      

Bruk av lån 5 500 000 5 500 000 0

Udekket/udisponert 63 687 907 0 -63 687 907

Tabell 8.117 
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foretakets etablering er bokført i foretakets regnskap. I og med at det er foretaket som har overtatt

ansvar for kommunale boliger har Stavanger eiendom fakturert foretaket for budsjettoverskridelse

knyttet til kjøp av boliger for flyktninger og vanskeligstilte, samt manglende investeringstilskudd i

forhold til budsjett. Dette medførte en kostnadsoverskridelse i størrelsesorden kr 10,3 mill.

Finansieringsbehov (linje 3) i 2016 var på kr 69,2 mill. etter at investeringsinntektene ble disponert.

Dette er kr 63,7 mill. mer enn budsjettert. Investeringsregnskapet avlegges med et udekket beløp på kr

63,7 mill. Det foreslås at udekket merforbruk i investeringsregnskapet dekkes inn ved økt låneopptak i

2017 jf. regnskapsforskrift § 9.

Utfordringer og fremtidsplaner

Foretaket har i løpet av 2017 behov for å anskaffe seg et tidsriktig FDV system som bidrar til

digitalisering, hensiktsmessig lagring og gjenbruk av eiendomsopplysninger. Foretaket vil i stor grad ha

bruk for bilde dokumentasjon i forbindelse med både kontrakter og vedlikeholds dokumentasjon. Det er

et utbredt ønske om å koordinere dette med Stavanger eiendom slik at vi har enhetlige systemer og

ivaretar felles kompetanse på området.

Utarbeidelse og implementering av tidsmessige kontrakter vil oppta tid i kommende år. Det vil være

avgjørende med god dokumentasjon ved inngåelse av kontrakt. God informasjon om innhold og

betingelser til leietaker om hva dette vil bety er avgjørende for å lykkes.

8.6.2 Årsregnskap

Driftsregnskap

Driftsregnskap Noter Regnskap 2016 Budsjett 2016  

Driftsinntekter        

Andre salgs- og leieinntekter 24 121 142 837 108 876 000  

Overføringer med krav til motytelse 1 7 612 109 5 090 000  
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Driftsregnskap Noter Regnskap 2016 Budsjett 2016  

Overføringer uten krav til motytelse 2 4 000 000 4 000 000  

Sum driftsinntekter   132 754 946 117 966 000  

Driftsutgifter        

Lønnsutgifter 3 5 359 345 4 082 000  

Sosiale utgifter 3 847 500 940 000  

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjen.prod. 4 42 711 310 48 150 000  

Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon 5 43 008 108 42 512 000  

Overføringer 6 10 084 954 7 000 000  

Avskrivninger 7 10 289 862 10 323 000  

Fordelte utgifter   -144 243 0  

Sum utgifter   112 156 837 113 007 000  

Brutto driftsresultat:   20 598 109 4 959 000  

Finansposter        

Renteinntekter og utbytte 8 21 683 0  

Sum eksterne finansinntekter   21 683 0  

Renteutgifter og låneomkostninger 9 406 186 373 000  

Avdrag på lån 9 11 758 334 11 759 000  

Sum eksterne finansutgifter   12 164 520 12 132 000  

Resultat eksterne finanstransaksjoner   -12 142 836 -12 132 000  

Motpost avskrivninger 7 10 289 862 10 323 000  

Netto driftsresultat   18 745 135 3 150 000  

Interne finansieringstransaksjoner        

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk   0    

Bruk av disposisjonsfond        

Sum bruk avsetninger   0 0  

Overført til investeringsregnskapet     0  

Dekning av tidligere års merforbruk     0  

Avsatt til disposisjonsfond   0 3 150 000  

Avsatt til vedlikeholdsfond 10 17 100 175    

Avsatt til bundne fond 10 1 644 960    
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Investeringsregnskap

Balanse

Driftsregnskap Noter Regnskap 2016 Budsjett 2016  

Sum avsetninger   18 745 135 3 150 000  

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk   0 0  

Tabell 8.118 

Investeringsregnskap Noter Regnskap 2016 Budsjett 2016  

Inntekter     0  

Salg av driftsmidler og fast eiendom   11 917 000 0  

Tilskudd til investering   2 017 0  

Statlige overføringer / Andre inntekter   2 768 000 0  

Kompensasjon for merverdiavgift   32 862 100 000  

Sum inntekter 26 14 719 879 100 000  

Utgifter        

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon   71 446 378 5 600 000  

Kjøp av varer og tj som erstatter i tj.produksjon   11 103 499    

Overføringer   32 862    

Renteutgifter og omkostninger   1 325 046    

Sum utgifter 11 83 907 786 5 600 000  

Finansieringsbehov   69 187 907 5 500 000  

Bruk av lån   5 500 000 5 500 000  

Udekket /udisponert 25 63 687 907 0  

Tabell 8.119 

Balanse Note 31.12.2016 01.07.2016  

Anleggsmidler        

Eiendommer og anlegg 7 628 961 005 552 906 479  

Aksjer og andeler 12 310 749 648 310 749 648  

Egenkapitalinnskudd KLP 13 206 000 206 000  

Pensjonsmidler 14 10 127 751 9 076 054  
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Balanse Note 31.12.2016 01.07.2016  

Sum anleggsmidler   950 044 403 872 938 181  

Omløpsmidler        

Kundefordringer 15 24 655 551    

Andre kortsiktige fordringer 16 3 874 971    

Premieavvik 14 167 401    

Kasse,bankinnskudd, bankkonto skattetrekk 17 48 055 708    

Sum omløpsmidler   76 753 631    

Sum eiendeler   1 026 798 034 872 938 181  

Egenkapital og gjeld        

Disposisjonsfond- vedlikehold 10 17 100 175    

Bundne driftsfond 10 1 644 960    

Udekka i investeringsregnskapet 25 -63 687 907    

Årets mindreforbruk   0    

Kapitalkonto 18 243 726 829 161 246 568  

Sum egenkapital   198 784 057 161 246 568  

Pensjonsforpliktelser 14 12 273 376 11 368 393  

Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser 14 302 533 323 220  

Langsiktig gjeld 19 693 741 666 700 000 000  

Sum langsiktig gjeld   706 317 575 711 691 613  

Leverandørgjeld 20 34 610 875 0  

Annen kortsiktig gjeld 21 19 338 659 0  

Kassakreditt, etablererboliger 25 67 746 870    

Sum kortsiktig gjeld   121 696 404 0  

Sum egenkapital og gjeld   1 026 798 034 872 938 181  

Tabell 8.120 
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8.6.3 Noter
Stavanger bolig KF ble opprettet 01. juli 2016

Foretakets formål er å eie, samt å forestå fovaltning, drift og vedlikehold av kommunens boliger i

Stavanger. 

Foretaket skal være et sosialt virekmiddel for å fremskaffe boliger til målgrupper kommunen til enhver

tid ønsker å tilgodese med et tilbud om bolig.

Foretaket har også ansvar for at det etter behov bygges selvbygger-/etablererboliger og utleieboliger –

både til vanskeligstilte og til andre.

Årsoppgjør 2016

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
investeringsregnskapet.

 I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt
for regnskaps- 
avleggelsen, 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.

Det føres ikke varelager i KF.

Eget økonomi- og forvaltningssystem var ikke på plass før oktober. Alle utgifter og inntekter før
denne perioden 
ble belastet Stavanger kommune sitt regnskap (Stavanger Eiendom)

Bokføringene ble i etterkant ompostert til foretakets regnskap ved bruk av overføringsrater
mellom kommune og foretaket.

Investering i anleggsmidler skal bokføres i investeringsregnskapet. Dette gjelder også utbygging av
etablererboliger i egenregi som fra 2016 er tatt inn i foretakets regnskap
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Note 1 – Overføringer med krav til motytelse

Kr 5 millioner av overføring fra Stavanger kommune er andel av statlig tiltakspakke for sysselsetting.

Note 2 – Overføringer uten krav til motytelse

I sak 87/16 vedtok kommunalstyret for miljø og utbygging fordeling av vedlikeholdsmidler. 

Foretakets andel utgjør kr 4 mill. og er overført fra Stavanger kommune.

Note 3 – Lønnsutgifter
Det er registrert følgende lønnsutgifter f.o.m. 01.juli 2016:

Overføringer med krav til motytelse Regnskap 2016  

Overføring fra Stavanger kommune 6 003 396  

Salg til kommunale foretak 840 998  

Momskompensasjon 763 007  

Refusjoner sykepenger og fødselspenger 4 708  

Sum 7 612 109  

Tabell 8.121 

Overføringer uten krav til motytelse Regnskap 2016  

Overføring av vedlikeholdsmidler fra Stavanger kommune 4 000 000  

Sum 4 000 000  

Tabell 8.122 

Lønnsutgifter Regnskap 2016  

Lønn ansatte 5 359 345  

Sum lønn 5 359 345  

Sosiale utgifter:    

Arbeidsgiveravgift 379 880  

Pensjonskostnader 467 620  

Sum sosiale utgifter 847 500  

Sum lønnsutgifter 6 206 845  

Tabell 8.123 
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Daglig leder Erik Thorsen Hirth har samla lønn på kr 764 716 for perioden 201602-201612 hvorav

pensjonstrekk (arbeidsgiver andel) på kr 77 166. 

Styrerhonorar fra og med 01.juli 2016 er totalt kr 101 000, derav kr 17 500 er upersonlig styrehonorar

til Venstre og kr 30 000 til styreleder Hilde Karlsen.

Det er utbetalt kr 11 613 i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere mv., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 4 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Note 5 – Kjøp av tjenester som erstatter foretakets
tjenesteproduksjon

Note 6 – Overføringer

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Regnskap 2016  

Kontorkostnader 436 320  

Annonser/reklame/representasjon 8 741  

Kurs/reiser 18 521  

Transportutgifter 31 114  

Energi 2 767 818  

Husleieutgifter og forsikring 27 239 850  

Møbler/inventar/utstyr 106 097  

Vedlikehold/materialkjøp 11 916 757  

Eksternt renhold 94 492  

Konsulenttjenester 91 600  

Sum 42 711 310  

Tabell 8.124 

Varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen Regnskap 2016  

Kjøp fra kommunen og kommunale foretak 42 350 660  

Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker 179 323  

Regnskapshonorar Stavanger kommune 478 125  

Sum 43 008 108  

Tabell 8.125 
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Stavanger kommune har siden innføringen av merverdiavgiftkompensasjonsloven i 2004 krevd

kompensasjon av merverdiavgiften for sosiale boliger jf.merverdikomensasjonsloven §4. Det ble da

foretatt en vurdering som konkludererte med at alle kommunens sosiale boliger var å anse som særskilt

tilrettelagt for helse- eller sosiale formål, jf.kompensasjonsforskriften §7. 

Denne vurderingen bestrides av Skatt vest som har foretatt en foreløpig vurdering og mener at kun 42 %

av boligmassen er å anse som særskilt tilrettelagt for helse- og sosiale formål. Stavanger kommune har

tatt Skatt vest sitt krav til etterretning, men fremholder fortsatt krav om

merverdiavgiftskompensasjonen selv om Skattedirektoratet ikke har funnet grunnlag for å omgjøre

skattekontorets vedtak.

Note 7 – Spesifikasjon av varige driftsmidler og
avskrivninger

Overføringer Regnskap 2016  

Momskompensasjon 763 007  

Tap å¨krav 192 557  

Leietap 4 427 186  

Overføring til Stavanger kommune 4 702 204  

Sum overføringer 10 084 954  

Tabell 8.126 

Saldogruppe D F1 G3    

  Maskiner, verktøy etc. 10 år Boliger - 40år Institusjoner - 50år Totalt  

Anskaffelseskostnad 1/7-16,
uten avskrivninger

3 523 870 619 353 741 256 999 406 879 877 017  

Ansaffelser 1-6/2016 0 10 500 894 0 10 500 894  

Avskrivninger jan.-jun. -880 980 -309 672 716 -26 895 811 -337 449 507  

Akk. nedskrivninger 1-6/16 0 -21 925 0 -21 925  

Åpningsbalanse 1/7-16 2 642 890 320 159 994 230 103 595 552 906 479  

Korr.åpningsbalanse 1 644 577 0 1 017 647 2 662 224  

Avgang 0 -223 800 0 -223 800  

Tilgang fra anleggsregister 0 3 957 046 0 3 957 046  

Tilgang 0 79 948 919 0 79 948 919  

Akk.avskrivninger -176 196 -7 573 050 -2 540 616 -10 289 862  

Bokført verdi 31/12 2 466 694 396 269 109 227 562 979 628 961 005  
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Investering i anlegg: Investeringsregnskapet skal blant annet omfatte utgifter og inntekter til

investeringer i bygg og anlegg. 

Utbygging av etablererboliger er ikke et unntak, selv om dette ikke var praktisert tidligere. Årets utgifter

relatert til etablererboliger (kr 49 mill.), samt korrigering av tidligere års feil (kr 18,9 mill.) er bokført i

foretakets regnskap. Finansiering av etablererboliger er ikke ivaretatt ved etablering av foretaketsda

selvbygger-/ etablererboliger er et eget selskap i kommunens økonomisystem. 

Det er kun forvaltningsansvaret som ble overført til boligforetaket.

Note 8 – Finansinntekter

Note 9 – Renter av bankinnskudd

Note 10 – Disposisjonsfond

Saldogruppe D F1 G3    

Årets reelle avskrivning 176 196 7 573 050 2 540 616 10 289 862  

Avskrivningssats 10 % 3 % 2 %    

Tabell 8.127 

Finansinntekter Regnskap 2016

Renter av bankinnskudd 21 683

Tabell 8.128 

Finansutgifter Regnskap 2016  

Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter 406 186  

Avdrag på lån 11 758 334  

Sum 12 164 520  

Tabell 8.129 

Disposisjonsfond Regnskap 2016  

I.B 0  

Bruk av disposisjonsfond 0  

Bundne driftsfond 1 644 960  

Avsetning til vedlikeholdsfond 17 100 175  

U.B 18 745 135  

Tabell 8.130 
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Driftsregnskapet til Stavanger bolig KF har for perioden 01. juli 2016 til 31. desember 2016 et

regnskapsmessig mindreforbruk på kr17,1 mill. Budsjettert årsresultat etter avsetning utgjør kr.0 jf.

bystyrets vedtak i sak 142/16. Årets mindreforbrukpå kr 17,1 mill. er avsatt til vedlikeholdsfond

jf.bystyrets vedtak og vedtak i styremøte avholdt 15.februar 2017.

Note 11 – Investering i anleggsmidler

* Utgifter knyttet til etablererboliger på Hundvåg, Husabøryggen. Det vises til note 25.

Note 12 – Aksjer og andeler
Ved etablering av Stavanger bolig KF er det overført borettsslagsleiligheter fra bykassen til foretaket.

Andelen hadde en 

samlet bokført verdi per 1. juli 2016 på kr 310 749 648.

Note 13 – Egenkapitalinnskudd
Egenkapitalinnskudd i KLP er på kr 206 000.

Note 14 – Spesifikasjon av pensjon
Stavanger Bolig KF 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.

Investering i anleggsmidler Regnskap 2016  

Annonser,reklame 21 200  

Grunnerverv 110 775  

Kjøp av bygg og anlegg 4 692 580  

Kjøp fra foretak/kommune 11 103 499  

Overføring med krav til motytelse 32 862  

Bank gebyrer, etc 1 450  

Påkostning/nybygg bygninger * 66 620 374  

Renter innlån videre utlån * 1 325 046  

Sum 83 907 786  

Tabell 8.131 
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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 får ikke dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger Regnskapsår 2016  

Diskonteringsrente 4,00 %  

Forventet lønnsvekst 2,97 %  

Forventet G regulering 2,97 %  

Forventet avkastning 4,60 %  

     

Årets netto pensjonskostn spesifisert Regnskap 2016  

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 432 930  

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 472 053  

Brutto pensjonskostnad 904 983  

Forventet avkastning på pensjonsmidlene -431 757  

Netto pensjonskostnader 473 226  

Adm.kostnader 31 628  

Sum amortisert premieavvik 0  

Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.) 504 854  

     

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik    

  Regnskap 2016  

Pensjonsmidler pr. 31.12.2016 10 127 751  

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.2016 12 273 376  

Netto pensjonsforpliktelser 2 145 625  

Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse 302 533  

     

Akkumulert premieaavvik pr.1.1 0  

Årets premieavvik 146 714  

Sum amortisert premieavvik 0  

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 146 714  

Arb.giv.avg. av akkumulert premieavvik 20 687  
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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.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 0.

Note 15 – Kundefordringer

Note 16 – Andre kortsiktige fordringer

* Gjelder tilbakebetaling av husleieinntekter

Note 17 – Kasse, bank

Økonomiske forutsetninger Regnskapsår 2016  

Premieavvik ink.arb.giv.avg pr. 31.12 167 401  

Tabell 8.132 

Kundefordringer Regnskap 2016  

Kundefordringer Stavanger Kommune 9 683 302  

Kundefordringer foretak 840 997  

Kundefordringer IKS 0  

Eksterne kundefordringer 14 131 252  

Avsetning tap på utestående fordringer 0  

Sum 24 655 551  

Herav nærstående parter 10 524 299  

Tabell 8.133 

Andre kortsiktige fordringer Regnskap 2016  

Interrim bostøtte 3 685 279  

Refusjon sykepenger/svangersk. 4 708  

Til gode mvakomp 6. Termin 733 607  

Konto ved bruk av fri dim -74 623  

Avsetning tap på utestående fordringer -150 000  

Anordning inntekter * -324 000  

Sum andre kortsiktige fordringer 3 874 971  

Tabell 8.134 
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Note 17 – Kasse, bank
Av foretakets bankinnskudd er kr 371 243 avsatt på en egen konto for skattetrekk, av dette beløpet

utgjør kr 371 243 skyldig skattetrekk per 31. desember 2016.

Note 18 – Kapitalkonto

Kapitalkonto Regnskap 2016  

Nåverdi årets pensj.opptjening 432 930  

Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse 472 054  

Utbetalte pensjoner 0  

Amortisert estimatavvik 0  

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 0  

Bruk av lån 5 500 000  

Regnskapsmessig avskr. 10 289 862  

Anleggsmidler nedskrevet / solgt 223 800  

Amortisert estimatavvik 0  

UB 243 726 829  

Sum debet 260 645 475  

Kredit    

IB 161 246 568  

Utbetalte pensjoner 0  

Tilbakef. Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforp. 0  

Forventet avkastning på pensjonsmidlene 431 757  

Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader 619 940  

Amortisert estimatavvik 0  

Egenkapitalinnskudd    

Endring i arb.giv.avg.av netto forpliktelser 20 687  

Tilgang 86 568 189  

Avdrag lån 11 758 334  

Styrking egenkapital    

UB    

Sum kredit 260 645 475  
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Note 19 – Langsiktig gjeld
Selskapet hadde pr. 31. desember 2016 gjeld til Stavanger kommune på kr 693 741 666 som forfaller

mer enn 5 år frem i tid.

Mellomværende mellom Stavanger kommune og Stavanger bolig KF oppstod ved foretaksetablering og

overføring av eiendommer fra kommunen til foretaket. Lånet nedbetales over 30 år og renteberegnes

etter 3 måneders NIBOR tillagt to prosentpoeng. Renter ved forfall 31. desember 2016 skal beregnes i

tråd med bystyresak 142/16. Rentesats for 2016 var 0,0926%

Lån nedbetales over 30 år. Lånet renteberegnes med en gjennomsnittlig rente i bykassen knyttet til

investeringsgjeld. Rentesats i 2016 var 2,85 %.

Note 20 – Leverandørgjeld

Note 21 – Annen kortsiktig gjeld

Tabell 8.135 

  Lån 31.12.16 Avdrag Lån 01.07.16  

Mellomværende SVG kommune og Stavanger boligbygg KF 688 333 333 11 666 667 700 000 000  

Lån fra SVG kommune 5 408 333 91 667 5 500 000  

Sum lån 693 741 666 11 758 334 705 500 000  

Tabell 8.136 

Leverandørgjeld Regnskap 2016  

Leverandørgjeld Stavanger kommune 16 860 075  

Leverandørgjeld foretak 15 603 993  

Leverandørgjeld IKS 28 528  

Ekstern leverandørgjeld 2 118 279  

Sum 34 610 875  

Herav nærstående parter 32 464 068  

Tabell 8.137 

Annen kortsiktig gjeld Regnskap 2016  

Avsatte feriepenger 244 222  

Skyldig arbeidsgiveravgift 278 235  

Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger 34 435  
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Note 22 – Endring i arbeidskapital

Annen kortsiktig gjeld Regnskap 2016  

Skyldig skattetrekk 371 243  

Sum anordninger 18 410 524  

Sum annen kortsiktig gjeld 19 338 659  

Spesifikasjon anordning utgifter:    

Anordning utgifter Stavanger kommune 8 602 373  

Anordning renter lån Stavanger kommune 5 969 717  

Anordning utgifter eksterne leverandører 3 810 698  

Anordning lønn 27 736  

Sum spesifikasjon anordninger 18 410 524  

Tabell 8.138 

Balanseregnskapet 12/31/2016 7/1/2016 Endring  

Omløpsmidler 76 753 632 0 76 753 632  

Kortsiktig gjeld 121 696 404 0 121 696 404  

Arbeidskapital -44 942 772 0 -44 942 772  

         

Drifts- og investeringsregnskapet        

Inntekter driftsregnskap 132 754 946      

Inntekter investeringsregnskap 14 719 879      

Bruk av lån 5 500 000      

Renteinntekter 21 683      

Sum anskaffelse av midler 152 996 509   152 996 509  

Anvendelse av midler        

Utgifter driftsregnskap 112 156 837      

Utgifter investeringsregnskap 83 907 786      

Avskrivninger -10 289 862      

Renteutgifter 406 186      

Avdrag på lån 11 758 334      

Sum anvendelse av midler 197 939 281   197 939 281  
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Note 23 – Åpningsbalanse

* Endringer i åpningsbalansen: Med utgangspunkt i sak 148/16 og 149/16, er det høsten 2016 kommet

til nye boliger som er en del av åpningsbalansen.

Note 24 – Andre salgs- og leieinntekter

Leieinntekter for perioden juli-desember er inntektsført i foretakets regnskap og utgjør kr 120,2 mill. 

Av dette er kr 4,4 mill. knyttet til leietap som har tilsvarende motpost på utgiftssiden. Med leietap menes

den leieinntekten en går glipp av i det tidsrommet en bolig av ulike årsaker står tom. 

Husleinnteketer og leietap for første halvdel 2016 er bokført i kommunens regnskap (Stavanger

eiendom).

Note 25 – Etablererboliger

Balanseregnskapet 12/31/2016 7/1/2016 Endring  

Endring i ubrukte lånemidler     0  

Anskaffelse - anvendelse midler     -44 942 772  

Tabell 8.139 

Åpningsbalanse 12/31/2016 7/1/2016  

Faste eiendommer og anlegg* 555 941 924 552 906 479  

Aksjer og andeler 310 749 648 310 749 648  

Pensjonsmidler 9 076 054 9 076 054  

Egenkapitalinnskudd KLP 206 000 206 000  

Sum eiendeler 875 973 626 872 938 181  

Kapitalkonto* 164 282 013 161 246 568  

Pensjonsforpliktelser 11 691 613 11 691 613  

Andre lån 700 000 000 700 000 000  

Sum egenkapital og gjeld 875 973 626 872 938 181  

Tabell 8.140 

Andre salgs og leieinntekter NOK  

Husleieinntekter 120 168 912  

Annet salg av varer og tjenester 973 925  

Sum andre salgs- og leieinntekter 121 142 837  

Tabell 8.141 
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Note 25 – Etablererboliger
Etablererboliger innlemmet i foretakets regnskap i 2017 har medført et udekket i

investeringsregnskapet. Dette er finansiert ved bruk av kassakredit. Forholdet vil bli lagt frem for

inndekking og finansiering i årsregnskapssaken for 2016. Det vises til note 7.

Note 26 – Investeringsinntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom utgjør kr 11,9 mill. og er relatert til salg av eiendommer i:

Misjonsveien 52, Øvre Strandgata og Asbjørn Kloster (prestebolig). Investeringstilskudd fra Husbanken

er knyttet til kjøp av eiendommer i Gauselengen.

8.6.4 Revisors beretning

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR STAVANGER BOLIG KF FOR 2016

Uttalelse om revisjon av særregnskapet

Konklusjon 

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger bolig KF som viser et netto driftsresultat på kr 18 745 135

og et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr 0. Særregnskapet består av balanse per 31. desember

2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per

denne datoen, og noter til særregnskapet, herunder en beskrivelse av vesentlige anvendte

regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en

dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Stavanger Bolig KF per 31. desember 2016, og av

resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god

kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregn-skapet. Vi er

uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser

i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og

hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Investeringsinntekter NOK  

Salg av bygninger 11 917 000  

Kompensasjon/refusjon 34 879  

Tilskudd fra Husbanken 2 768 000  

Sum investeringsinntekter 14 719 879  

Tabell 8.142 
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Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av (informasjon i foretakets

årsrapport), men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av

særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I

forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen

inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

henseende.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet 

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,

herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å

kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av

misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kom-munal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan

oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinforma-sjon blir vurdert som vesentlig dersom

den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som

brukerne foretar basert på særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket,
er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll.

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll.

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene
og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og

til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som

vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne

kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
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Konklusjon om budsjett 

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger

til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene 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 forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering

og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.
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« 8 KOMMUNALE FORETAK

8.7 IUA Sør-Rogaland

8.7.1 Årsberetning

STYRETS ÅRSBERETNING 2016

Virkeområdet

Det interkommunale samarbeidet om beredskap mot akutt forurensning (IUA) omfatter 18 kommunene

i Sør-Rogaland.

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) i Sør-Rogaland avholder årsmøte mandag den 3.

april 2017. Den politiske styringen utøves gjennom årsmøte hvor en representant fra hver av

kommunene deltar.

Årsmøte behandler følgende saker:

Sak 1/17 Valg av møteleder 

Sak 2/17 Årsberetning 2016 

Sak 3/17 Regnskap 2016 

Sak 4/17 Regulering deltager avgift medlemskommunene 2018 

Sak 5/17 Regulering honorar arbeidsutvalg 2018 

Sak 6/17 Forslag til budsjett 2018 

Årsrapport 2016
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Sak7/17 Valg av leder og nestleder (muntlig forslag årsmøte) 

Sak 8/17 Oppnevning av representanter til Arbeidsutvalg fra Sørfylket og Ryfylket 

(muntlig forslag årsmøte) 

Sak 9/17 Eventuelt.

Kommunenes myndighet etter § 47 i forurensingsloven er delegert til IUA, som har hatt følgende

sammensetning i 2016:

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 Strand kommune, Asgeir Gjerde, representant for kommunene i Ryfylke 

Kommunalsjef LMT Bjerkreim kommune, Kristian Nomedal, representant for kommunene i Sørfylke

Aktivitet arbeidsutvalg (AU-IUA)

Andre oppgaver tillagt IUA er blitt ivaretatt av et utvidet arbeidsutvalg (AU-IUA), som har bestått av

følgende medlemmer:

Brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS, Henry Ove Berg, leder 

Varabrannsjef i Rogaland brann og redning IKS, Ståle Fjellberg, nesteleder 

Daglig leder Stavangerregionen Havn, Odd Bjørn Bekkeheien 

Havnefogd i Eigersund havnevesen KF, Knut Seglem 

Havnesjefen i Sandnes Havn KF Thor Thingbø 

Representant Ryfylke, Asgeir Gjerde 

Representant Sørfylke, Kristian Nomedal

I tillegg til arbeidsutvalgets faste medlemmer har følgende personer deltatt dersom arbeidsutvalget har

behandlet saker innen deres spesialområde

Steinar Østbø, ansvarlig lager Jorenholmen og Vektaren 

Geir Nilsen, beredskapssekretær 

Tor Egil Tengesdal, ansvar strandrensekoordinatorer. 

Svein Oskar Wigestrand, ansvar lager og beredskap i Egersund.

AU-IUA har på avholdte møter i løpet av året diskutert og behandler følgende saker:

• Forberedelser til årsmøte 

• Øvelsesaktivitet herunder planlegging av deltakelse i stabs og lederøvelse med Kystverket. 

• Bruk av ELS som ledelsesprinsipp 

• Anskaffelse og planlegging av opplæring krisestøtteverktøy CIM. 

• Innkjøp av materiell 

• Etablering av strandrensegruppe, utarbeiding av tiltakskort langs Jærstredene

Fortsatt drift

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 31.12.2016.

Regnskapsinformasjon
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Etter IUA’s arbeidsutvalgets (styrets) oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse utfyllende

informasjon om driften og stillingen.

Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret som har betydning ved vurdering av det

interkommunale samarbeidet.

IUA’s regnskap for 2016 viser et forbruk på kr 2 271 120 og en inntekt på kr 2 703 515. 

Brutto viser driftsresultatet overskudd på kr 432 395.

IUA’s arbeidsutvalg foreslår at årets overskudd (Årsresultat på kr 710 216) settes av til fri egenkapital

(fond). Dette for å kunne dekke uforutsette utgifter ved aksjoner eller fremtidige investeringer i nytt

utstyr eller utstyrsutskiftning. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig investering uten å be

kommunene om mer penger til dette prosjektet. IUA må planlegge for en betydelig oppdatering av

avtaler og planverk i forbindelse med innføring av revidert Miljøforskrift 18A som i skrivende stund er på

høring.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede

foretatte investeringer.

Arbeidsmiljø

Det interkommunale samarbeidet (IUA) har ingen fast ansatte. Utvalget disponerer mannskaper fra

medlemskommunene ved innsatser. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker under innsatser og

øvelser i 2016.

Ytre miljø

Utvalget driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Utvalget administrerer på vegne av

medlemskommunene beredskap mot akutt forurensning i Sør-Rogaland.

Likestilling

Utvalget har ingen fast ansatte. Utvalget er sammensatt av fagpersonell valgt av medlemskommunene.

Utvalget er også aksjonsledelse ved innsatser.

Aktiviteter i 2016

Rapporterte hendelser med forurensning.

2016 var et år hvor det var registrerte færre hendelser/oppdrag innen akutt forurensing enn de

foregående årene. Av disse vil vi nevne følgende:

Kommune Adresse Hendelse  

Egersund Sørasundet Melding om ulovlig spyling fra fartøy, intet søl funnet  

Egersund Eideveien 2 Diesel lekkasje fra tank på lastebil, 300 l  

Egersund Havn Diesel søl ved Solkroa havn, kontroll  

Hå Djuphodl 2 Avgravd ledning naturgass  

Hå Trøskjehølhagen 8 Diesel søl fra buss på jernbanestasjonen Vigrestad  
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Kurs 2016

Kommune Adresse Hendelse  

Hå Nordre Tjemsland 14 Dieselutslipp i Reiestadbekken, kontroll  

Sandnes Kirkegata 2 50 l hydraulikkolje søl fra traktor på vei  

Sandnes Dalevn 110 100 l hydraulikkolje søl på sjøen  

Sandnes Heigreveien 295 Oljeprodukt renner ut i Folkvordkanal  

Sandnes Leitehagen 11 Diesel lekkasje i storånå, 10 lenser lagt ut  

Sandnes Konradhagen 1A Ligger lenser, lukter diesel, som vi har lagt ut  

Sandnes Hommersåk, Kaivn 28 fot båt synker, 4 lenser lagt ut, båt opp med krane  

Sandnes Hanabakken 5 Tilhenger velt, 3000 l grasat  

Sandnes Heigreveien 450 300 l hydraulikkoljesøl i veibanen  

Sandnes Riksvei 44 Vei-midtpunkt hydraulikkoljesøl fra lastebil  

Sandnes Høgsfjorden Oljelukt/surt 300mx300m, kontroll  

Sandnes Torger Carlsensgt 5 Hydraulikkolje lekkasje fra lastebil, 70 l  

Sandnes Jærveien 336 Lekkasje 25 l kanne, UN3109, fare 539 uteområde  

Sandnes Jærveien 340 Hydraulikkoljesøl fra truck, 500-600 l  

Sandnes Koppholen 13 Oljeutslipp i Foruskanalen  

Sandnes Gml Ålgårdsveien 186 Diesel lukt i bekken ved gml Ålgårdsvei  

Sola Risavika havnering 14 Stoff i sjøen, kontroll  

Stavanger Byfjorden Oljesøl 50x500m ,meldt VTS .Vektaren kontroll  

Stavanger Vågen Havnevesenet melder olje/matolje søl - kontroll  

Stavanger Jernbaneveien 3 Trafikkleder Boreal meldt oljesøl fra buss 1m2  

Stavanger Lagerveien 19 Foruskanalen 1 sekk akrylatmaling i pulverform  

Stavanger Engøy Diesel søl i Pyntesundet, ukjent hvor det kommer fra  

Stavanger Kvernevikveien 77 Hydraulikkoljesøl fra traktor  

Stavanger Husabøåkeren 10 Bensinlekkasje fra personbil  

Time Varheive Diesel lukt i bekk  

Time Torvvegen Kontroll av utslipp fra rør i Rosslandsånå  

Time Jærveien 148 Bensinlekkasje fra personbil  

Time Svartingstadvegen 15 Diesel/olje lekkasje, oljefilm ved skateparken  

Tabell 8.143 
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IUA har i løpet av 2016 hatt følgende deltakere på ekstern eller intern kursaktivitet:

Kurs i koordinering av strandrensing for IUA

Høsten 2016 deltok følgende personer på et 2,5 dagers kurs for strandrensekoordinatorer i regi av

Kystverket.

Tor Egil Tengesdal – Egersund brannvesen 

Tormod Mehus – Rogaland brann og redning IKS 

Jarle Kloster – Hå brannvesen 

Tom Erik Tobiassen – Rogaland brann og redning IKS 

Yngve Bye Bruun – Rogaland brann og redning IKS

I forkant gjennomførte IUA en rekruttering til denne funksjonen og brukte dette kurset til styrking av

beredskapen innen dette fagfeltet.

Foto: Tommy Pedersen

Teigleder kurs Norges brannskole

Norges brannskole gjennomførte i uke 40 teigleder kurs for personell inne IUA som er tiltenkt en rolle

som lagleder ved eventuelle oljevernaksjoner.

IUA Sør Rogaland deltok med til sammen 23 personer på dette kurset. 

Dette kurset ble avholdt i etterkant av grunnkurset og vi fikk hadde som målsetting at minst en person

fra hver kommune som hadde deltatt på grunnkurset skulle delta. Vi klarte å få med en person fra 16 av

kommunene samt mannskap tilknyttet Vektaren i Rogaland brann og redning.

Grunnkurs innsatsmannskaper

Arbeidsutvalget gav i 2015 tilslutning til at Tommy Pedersen og David Riska skulle gjennomføre en

opplæring av personer fra deltakerkommunene som var utpekt til å bistå IUA ved en eventuell

oljevernaksjon. Dette grunnkurset er bygget på læreplanen for opplæring i håndtering av akutt

forurensning som skal bidra til å oppfylle forurensingslovens krav om beredskap og aksjoner mot akutt

forurensning. Dette kompetansetiltaket har ført til en økt styrking av kommunenes evne til å bistå

aktørene ved en akutt forurensning i lokalmiljøet. Dette bygger videre på den orientering som leder for

IUA gav til politisk- og administrativ ledelse i medlemskommunene hvor hver kommune skulle bidra med

minimum 10 personer som skulle gis en forhåndskunnskap innen bekjempelse av akutt forurensning.
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Første runde av denne opplæringen ble gjennomført våren 2016 hvor til sammen 78 personer deltok på

et to dagers grunnkurs. 

Kurset er lagt opp til en dags teoriundervisning omkring oljevern og 1 dags praktisk innføring i IUA sitt

oljevernutstyr. 

Alle kursene ble gjennomført med lokale ressurser fra Rogaland brann og redning IKS.

Foto: Tommy Pedersen

Ved gjennomføring ble det tatt hensyn til geografisk plassering i IUA regionen og etterfølgende tabell

viser antall avholdte kurs samt deltagere på disse.

Kurs avholdt Deltakende kommuner Deltakere på kurs

Sasiro / Stavanger mars 2016 Sandnes kommune 6

  Klepp kommune 5

  Time kommune 5

  Hå kommune 7

Egersund april 2016 Egersund kommune 6

  Sokndal kommune 5

  Lund kommune 5

  Bjerkreim kommune 5

Sasiro / Stavanger april 2016 Gjesdal kommune 5

  Randaberg kommune 5

  Sola kommune 5

  Stavanger kommune 10

Stavanger mai 2016 Rennesøy kommune 5

  Finnøy kommune 4

Tabell 8.144 
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Det er planlagt å videreføre denne aktiviteten også i 2017.

IUA har i 2016 avholdt følgende øvelser:

IUA Sør-Rogaland gjennomførte i uke 37 2016 en interkommunal lederøvelse (IKLØ) i regi av

Kystverket. Førmålet med denne typen øvelse er å kontrollere om den kommunale og interkommunale

beredskapen og samarbeidet med Kystverket fungerer etter forutsetningene i beredskapsplanen.

Øvelsen tar sikte på å trene og motivere ledelsesapparatet i IUA. 

Årets øvelse ble gjennomført på samfunnssikkerhetssenteret Sasiro og ble gjennomført over 2 dager. 

Dag en var lagt opp som en informasjonsdag med gjennomgang av beredskapsplanen, presentasjon av

Kystverket og IUA, gjennomgang av Kystinfo og miljøsårbare områder i vår region samt avklaringer

omkring administrativ veileder for kommunene. Til denne dagen var det sendt ut invitasjon til

kontaktpersoner i våre medlemskommuner samt for utpekte medlemmer av IUA sin ELS stab. Til

sammen 54 personer deltok fra kommunene og staben på denne dagen. Dag to var en rens stabsøvelse

hvor man fikk øvd på samhandling mellom IUA sin ELS stab og Kystverket. Til denne seansen ble det satt

en ELS stab hvor det ved besetting av alle funksjonen var til sammen 20 personer fra IUA.

Økonomi

Regnskapet for IUA Sør-Rogaland vil alltid på grunn av sin driftsform med aksjoner og tilskudd avvike fra

oppsatt budsjett. Driftsåret 2016 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. På grunn av satsningen på gjennomføring av grunnkurs og

økt oppmerksomhet på arbeid med strandrensning og kompetanseheving for forhåndsutpekt personell

har det vært en økning i driftsutgifter til timelønn.

Kystverket hadde i 2016 en refusjonsordning hvor alle landets IUA kunne søke om refusjon av utgifter til

kompetansehevende tiltak direkte rettet mot bistand under statlige aksjoner som gjelder akutt

forurensing. Kystverket kunne dekke inntil 75 % av slike aktiviteter og IUA Sør-Rogaland sendte i

november 2016 inne en søknad på bakgrunn av gjennomførte grunnkurs og fikk innvilget refusjon av

dokumenterte utgifter som utgjorde kr 115 631. Overskuddet skal også brukes til forventet merarbeid i

forbindelse med endringer/ presiseringer i Miljøforskriftens, kap 18A.

IUA’s regnskap for 2016 er ført av Stavanger kommune ved SK Regnskap. Regnskapet blir revidert av

Rogaland Revisjon IKS.

IUA’s regnskap for 2016 viser et forbruk på kr 2 271 120, og en inntekt på kr 2 703 515. 

Brutto viser driftsresultatet overskudd på kr 432 395.

IUA’s arbeidsutvalg foreslår at årets overskudd (Årsresultat på kr 710 216) settes av til fri egenkapital

(fond). Dette for å kunne dekke uforutsette utgifter ved aksjoner eller fremtidige investeringer i nytt

utstyr eller utstyrsutskiftning. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig investering uten å be

kommunene om mer penger til dette prosjektet.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede

foretatte investeringer.

Arbeidsutvalget godkjente årsberetningen i møte den 1. mars 2017.

8.7.2 Årsregnskap
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Årsregnskap 2016

Resultatregnskap 2016          

Resultatregnskap 2016   R-2016 B-2016 R-2015  

Driftsinntekter          

Overføring fra kommunen   1 944 174 1 766 543 1 716 548  

Overføring fra andre   420 000 330 000 357 900  

Avgiftsfritt salg   150 988 300 000 123 978  

Avgiftspliktig salg   1 210 150 000 215 463  

MVA-kompensasjon   187 143 200 000 188 112  

Sum driftsinntekter   2 703 515 2 746 543 2 602 001  

Driftsutgifter          

Lønn / Honorar   712 857 424 000 600 367  

Sosiale utgifter   106 744 60 000 70 937  

Ekstern leie eiendom   139 988 55 000 94 290  

Kommunikasjonsutstyr   45 388 20 000 90 800  

Driftsutgifter bygg/utstyr   322 213 840 000 350 488  

Driftsmateriale, verneutstyr mv.   316 025 700 000 284 097  

Godtgjørelse, velferd, kurs   38 548 100 000 13 351  

Innleide transporttjenester   10 873 50 000 13 960  

Kjøpte tjenester   0 50 000 22 727  

Andre driftsutgifter   113 637 20 000 67 641  

Mva-kompensasjon   187 143 200 000 188 112  

Avskrivninger   277 704 0 171 828  

Sum driftsutgifter   2 271 120 2 519 000 1 968 598  

Brutto driftsresultat   432 395 227 543 633 402  

Finansposter          

Renteinntekter   0 0 0  

Renteutgifter   -118 0 245  

Sum finansposter   118 0 -245  

Motpost avskrivninger   277 704 0 171 828  

Netto driftsresultat   710 216 227 543 804 986  
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Investeringsregnskap 2016

Balanse 2016

Resultatregnskap 2016          

           

Årsresultat   710 216 227 543 804 986  

           

Disponering          

Overskudd overført til egenkapital   710 216 0 804 986  

Sum disponering   710 216 0 804 986  

Tabell 8.145 

       

  R-2016 R-2015  

Investeringer      

Investeringer i anleggsmidler 0 1 058 750  

Årets finansieringsbehov 0 1 058 750  

Finansiert slik      

Kompensasjon for merverdiavgift 0 211 750  

Bruk av akkumulert overskudd 0 847 000  

Sum finansiering 0 1 058 750  

Udekket/udisponert 0 0  

Tabell 8.146 

Eiendeler Note R-2016 R-2015  

Anleggsmidler        

Utstyr, maskiner og transportmidler   4 045 756 4 323 459  

Sum anleggsmidler   4 045 756 4 323 459  

Omløpsmidler        

Bank   2 941 955 2 048 040  

Kundefordringer   143 338 1 438 223  

MVA-kompensasjon til gode   20 188 389 222  
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8.7.3 Noter

Note 1

Eiendeler Note R-2016 R-2015  

Sum omløpsmidler   3 105 481 3 875 485  

Sum eiendeler   7 151 237 8 198 944  

         

Egenkapital og gjeld Note R-2016 R-2015  

Egenkapital        

Fond   891 650 891 650  

Akkumulert overskudd 2 2 058 625 1 348 409  

Kapitalkonto 3 4 045 755 4 323 459  

Sum egenkapital   6 996 030 6 563 518  

Kortsiktig gjeld        

Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk 4 64 136 69 128  

Skyldig merverdiavgift   0 53 866  

Leverandørgjeld   65 262 1 415 164  

Anordninger   25 809 97 268  

Sum kortsiktig gjeld   155 207 1 635 426  

Sum egenkapital og gjeld   7 151 237 8 198 944  

Tabell 8.147 
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Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Spesifikasjon av varige driftsmidler R-2016 R-2015  

Anskaffelseskostnad 1/1 4 495 288 3 436 538  

Tilgang 0 1 058 750  

Avgang 0 0  

Akk. Avskrivninger 31/12 449 532 171 828  

Bokført verdi 31/12 4 045 756 4 323 459  

Årets avskrivning 277 704 171 828  

Avskrivningssats 10 % 10 %  

       

Tabell 8.148 

Akkumulert overskudd R-2016 R-2015  

Akkumulert overskudd 1/1 1 348 409 1 390 423  

Finansiering varige driftsmidler 0 -847 000  

Årets overskudd 710 216 804 986  

Akkumulert overskudd 31/12 2 058 625 1 348 409  

Tabell 8.149 

Kapitalkonto R-2016 R-2015  

IB 4 323 459 3 436 538  

Anskaffet 0 1 058 750  

Avskrivning 277 704 171 828  

UB 4 045 755 4 323 459  

Tabell 8.150 

Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk R-2016 R-2015
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Skyldig skattetrekk blir ved hver lønnskjøring overført til egen konto for skattetrekk.

 

8.7.4 Revisors beretning

Til årsmøtet i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Sør-Rogaland

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjon av årsregnskapet

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for IUA SØR-ROGALAND som viser et ordinært resultat på kr 710 216 og

et regnskapsmessig resultat på kr 710 216. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016,

driftsregnskap og kapitalregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til

årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en

dekkende framstilling av den finansielle stillingen til IUA SØR-ROGALAND per 31. desember 2016, og av

resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god

kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregn-skapet. Vi er

uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser

i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjons-bevis tilstrekkelig og

hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av (informasjon i selskapets

årsrapport), men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelaten-de

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informa-sjonen

Skyldig arbeidsgiveravgift 8 317 8 225

Avsatte feriepenger + arbeidsgiveravgift 31 813 36 598

Skyldig skattetrekk 24 006 24 306

Sum 64 136 69 128

Tabell 8.151 
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inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rap-portere i så

henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,

herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å

kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av

misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan

oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom

den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som

brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensikts-messig som grunnlag for
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket,
er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatel-ser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll.

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapses-
timatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende trans-aksjonene
og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid

revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har

avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om budsjett 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger

til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i

årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i års-

beretningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og for-skrifter.
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Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering

og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.
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9 Brukerundersøkelser og statistikk

9.1 Brukerundersøkelser

9.2 Statistikk

Årsrapport 2016
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« 9 BRUKERUNDERSØKELSER OG STATISTIKK

9.1 Brukerundersøkelser

Hensikten med brukerundersøkelsene er å styrke dialogen mellom innbyggere og kommunen.

Undersøkelsene gir viktig informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen, og brukernes

tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av tjenestetilbudet.

Undersøkelsene tilpasses virksomhetsområdet, men tema som servicenivå, informasjon,

brukermedvirkning og helhetlig vurdering av tjenesten er gjennomgående for en stor del av

undersøkelsene. Undersøkelsene følges opp i den enkelte virksomhet i ettertid og forbedringstiltak blir

utarbeidet.

Tabell 9.1 viser hvilke brukerundersøkelser som ble gjennomført i 2016 og hvilke som har endret

gjennomføringstidspunkt.

Gjennomførte undersøkelser

Årsrapport 2016

Brukerundersøkelser 2016        

Gjennomførte undersøkelser        

Oppvekst og levekår Bymiljø og utbygging Personal og organisasjon Andre  

Skole 7 og 10 trinn (elev) Idrett Servicetorget Internbruker  

Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte) Destinasjonsparker      

SFO 2.trinn (foresatte) Nabolagsparker      

Barnehage (foresatte)        

Stavanger legevakt        

Bofellesskap for mennesker  
med utviklingshemming

       

Aktivitetssenter psykisk helse        

Bofellesskap psykisk helse        

Hjemmesykepleie        

Ungdomsundersøkelsen        

Undersøkelser med endret 
gjennomføringstidspunkt

       

Oppvekst og levekårsservice Renovasjon Medarbeiderundersøkelsen    

  VA-tjenester      

Tabell 9.1 Brukerundersøkelser 2016 
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Gjennomførte undersøkelser

Skole 7. og 10. trinn (elev)

Undersøkelsen er gjennomført i regi av utdanningsdirektoratet for å gi elever muligheten til å si sin

mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene inngår i Stavanger kommunes system for

kvalitetsvurdering og utvikling av elevenes opplæringstilbud. Resultatene gir et overordnet bilde av at

elevene i Stavanger trives på skolen, opplever støtte fra lærerne og opplever miljøet som trygt. Man ser

ellers at elevene opplever mindre støtte fra lærere og fra hjemmet i 10. klasse enn de gjør i 7. klasse.

Dette er også en nasjonal trend, og er en viktig del av utfordringsbildet i ungdomsskolen. Svarprosent

blant elevene var på 94 %.

Skole 3.,6. og 9. trinn (foresatteundersøkelse)

Utdanningsdirektoratets elektroniske foreldreundersøkelse ble gjennomført høsten 2016 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

2016 besvarte 2 950 foresatte undersøkelsen (61 % av de inviterte). Foresatte opplever at deres barn

trives og har lærere som gir elevene god støtte. Tilbakemeldingen viser også at det jevnt over er en god

kultur for tilbakemelding og dialog mellom hjem og skole.

SFO 2.trinn (foresatte)

Undersøkelsen ble gjennomført i februar/mars 2016 blant foresatte på 2.trinn. Utdanningsdirektoratets

foreldreundersøkelse er benyttet som et utgangspunkt. Svarprosenten totalt var på 59 %, mens på

skolenivå varierte resultatene fra 13 – 97 %. Resultatene er jevnt over gode og gir et hovedbilde at

foreldrene i Stavanger er fornøyde med SFO-tilbudet. Resultatene ligger over nasjonalt nivå på de tre

målte indeksene for SFO (trivsel, personalet og aktivitetstilbud), Informasjon og samarbeid og Måltid.

Barnehage (foresatte)

Barnehagene gjennomførte brukerundersøkelse i november 2016 i regi av Utdanningsdirektoratet.

Både kommunale og private barnehager var med i utvalget og svarprosent har økt fra 62 % i 2015 til

74,6 % i 2016. Resultatene fra undersøkelsen indikerer at de foresatte er fornøyde med tilbudet og

tilfredshet ble målt til 4,5 på en skala fra 1-5. Dette er samme resultat som fjorårets måling.

Stavanger legevakt

Legevakten har en automat for live-måling av kundetilfredshet, Happy or not. I 2016 har 6504

besøkende på legevakten gitt 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.

For 2016 har 71 % gitt Stavanger legevakt et grønt smilefjes.
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Figur 9.1 Stavanger legevakt 2016

Bofellesskap for mennesker med utviklingshemming

Rundt årsskiftet 2015/2016 ble pårørende spurt om sin vurdering av bofellesskapene for mennesker

med utviklingshemming. Svarprosenten ble 64 %. Resultatene viser en generelt god helhetsvurdering av

bofellesskapene med score på 74 av 100 poeng. Resultatene er gode på faktorer som trivsel,

tilrettelegging av aktiviteter, respektfull behandling og trygghet knyttet til behovstilpasset hjelp.

Resultatene ble lagt fram i sak til Kommunalstyret for levekår 4.oktober 2016 (sak 89/16

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/AgendaItems/Details/205001)).

Aktivitetssenter innen psykisk helse

For tredje gang ble det gjennomført en brukerundersøkelse ved aktivitetssentrene innen psykisk helse.

Også her var brukerne gjennomgående svært fornøyde. Undersøkelsen ble gjennomført postalt med en

svarprosent på 38 prosent. Samlet vurdering var 81 av 100 poeng, like over kommunens målsetting om

brukertilfredshet på 80 poeng. Det er variasjon i brukertilfredsheten mellom aktivitetssentrene.

Resultatene ble lagt fram i sak 100/16 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/AgendaItems/Details/206611) til

Kommunalstyret for levekår 13.desember 2016.

Bofellesskap innen psykisk helse

På senhøsten svarte beboerne i bofelleskap innen psykisk helse på spørsmål om blant annet trivsel,

aktiviteter og opplevelsen av å få hjelp etter behov. Undersøkelsen fikk 111 svar som utgjør en

svarprosent på 68 %. Beboerne gir gode tilbakemeldinger, og skårene på indikatornivå ligger rundt 80

poeng eller høyere.

Hjemmesykepleie

I november/desember 2016 ble brukere som mottar hjemmesykepleie bedt om å vurdere blant annet

innhold og kvalitet på tjenesten, pålitelighet og hvordan de ansatte utførte jobben. Totalt ble det mottatt

774 svar på brukerundersøkelsen blant de 1885 som ble tilsendt spørreskjemaet. Dette utgjør en

svarprosent på 41 %. Resultater viser i stor grad gode tilbakemeldinger fra brukerne, med en helhetlig

vurdering på 83 av 100 poeng.

Ungdomsundersøkelsen (Hør på meg)

Undersøkelsen ble gjennomført i uke 8. NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet

(KoRus) har det faglige ansvaret for undersøkelsen, mens kommunen står for den praktiske

gjennomføringen.

Ungdomsundersøkelsen gjennomføres hvert tredje år, sist gang i 2013. Den viste som tidligere

undersøkelser en positiv utvikling i unges levekår. De fleste meldte at de var fornøyde med livet sitt, har

et godt forhold til sine foreldre og venner de trives sammen med.

9 av 10 ungdomsskoleelever sier de har en fortrolig venn. 75 prosent er fornøyd med lokalområdet sitt

og 93 prosent av de videregående elevene sier de trives på skolen. Resultatene er presentert på

nettsiden hørpåmeg.no (http://www.hørpåmeg.no/)

Idrett
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Formålet med undersøkelsen var å få tilbakemelding på tilfredshet med idrettsanlegg og kontakt med

idrettsadministrasjonen. Undersøkelsen ble gjennomføres høsten 2016 som en web-undersøkelse.

Undersøkelsen ble sendt til et utvalg ledere av idrettslag i Stavanger kommune. Det kom inn 68 svar som

gav en svarprosent på 43 %. Målkravene for de ulike spørsmålene er 70 poeng. Resultatene viser at

brukerne ikke opplever idrettsanlegg og kontakt med idrettsadministrasjonen som tilfredsstillende.

Helhetlig vurdering av anleggstilbudet får en score på 43 poeng. Resultatene ble lagt fram for

Kommunalstyret for Idrett 14.desember 2016 (Sak 106/16

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/AgendaItems/Details/206729)).

Destinasjonsparker og Nabolagsparker

Undersøkelsen skal måle tilfredshet med de ulike fasilitetene i parkene i Stavanger kommune. Den ble

gjennomført som en web-undersøkelse (https://www.yardstickglobal.org/visitor/survey/self_completion/20/76). Metoden er endret

fra tidligere hvor brukerne ble intervjuet ute i parkene. Sammenlagt tilfredshet for nabolagsparker er

97,6 % og for destinasjonsparker 80 %.

Servicetorget – test av servicenivå

Egentesting av servicenivået på Servicetorget er foretatt 13 ganger siden slutten av 2012. Servicetorget

opplever at testene har hatt en skjerpende effekt, og lagt grunnlag for forbedringsarbeid spesielt overfor

e-post behandling. Det siste året er det oppfølging av e-poster som videresendes som stadig viser seg å

være utfordrende. Selve egentestingen anses å ha utspilt sin rolle og videreføres ikke.

Internbruker

Det ble i juni 2016 gjennomført en internbrukerundersøkelse vedrørende støttetjenester blant alle

virksomhetsledere, fagsjefer, direktører og daglige ledere i kommunale foretak. Undersøkelsen

gjennomføres for å få et inntrykk av hvordan støttetjenestene i Stavanger kommune oppleves. Totalt ble

mottatt 131 svar som utgjør en svarprosent på 69 %. Formålet med undersøkelsen var å måle

virksomhetenes tilfredshet med de interne tjenestene i Stavanger kommune når det gjelder møte med

enheten, innhold i leveransen samt en helhetlig vurdering av tjenesten som leveres. Figur 9.1 viser score

for de tre indikatorene for alle målte enheter.
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Figur 9.2 Indikatorer internbrukerundersøkelsen

Flere av enhetene har en framgang siden forrige undersøkelse i 2014. Det er imidlertid fortsatt en del

som ikke når ønsket måloppnåelse. Enhetene har utarbeidet tiltak og plan for oppfølging resultatene –

enten for å opprettholde de gode resultatene eller for å øke den helhetlige tilfredsheten med tjenesten

de leverer.

Resultatene fra undersøkelsen ble lagt fram til Kommunalstyret for administrasjon 29. november 2016

(Sak 74/16 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/AgendaItems/Details/206509))

Undersøkelser med endret gjennomføringstidspunkt

Medarbeiderundersøkelsen

Kommunalstyret for administrasjon ble i juni 2015 orientert om at tidspunktet for gjennomføringen av

undersøkelsen i 2016 var til vurdering og ble planlagt gjennomført høsten 2016. For å følge årshjulet for

kommunens plan- og strategiprosess, med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen i februar-mars

gjennomføres undersøkelsen i januar 2017, med oppfølging av resultatene i februar-mars 2017.

Oppvekst og levekårsservice

Grunnet omorganisering av avdelingen ble det vurdert at det ikke var hensiktsmessig å gjennomføre en

brukerundersøkelse på dette området i 2016. De tjenestene som har vært mest rettet mot publikum har

gått over til en ny virksomhet (Boligkontoret).

Renovasjon
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Brukerundersøkelsen Spørreundersøkelse om kildesortering gjennomføres av IVAR på vegne av

medlemskommunene. Undersøkelsen ble gjennomført i 2014 via telefonintervju, og resultatene forelå i

mars 2015. I forbindelse med gjennomgang av forrige undersøkelse konkludert IVAR IKS og

medlemskommunene at en årlig gjennomføring av undersøkelsen ikke er hensiktsmessig. Neste

undersøkelse vil derfor bli gjennomført i 2017.

VA-tjenester

Undersøkelsen som ble gjort i november 2015 viste gode resultater. I 2016 (for året 2015) 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 det samme som foregående år.

Resultatene ble lagt fram i sak for Kommunalstyret for miljø og utbygging (11/16)

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/AgendaItems/Details/201687). Tidligere undersøkelser viser relativt liten årlig

variasjon, og det foreslås derfor å gjennomføre undersøkelsen hvert annet år – det vil si at neste

undersøkelse gjennomføres i 2017.id
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« 9 BRUKERUNDERSØKELSER OG STATISTIKK

9.2 Statistikk

9.2.1 Oppvekst og levekår

Barnehage

Skole og SFO

Barn i barnehage (omregnet til heltidsplasser) 2012 2013 2014 2015 2016  

0 - 6 år i alt 7 849 7 836 7 554 7 637 7 606  

0 - 3 år kommunale barnehager 1 962 1 817 1 684 1 672 1 681  

0 - 3 år private barnehager 997 1 016 981 1 001 1 046  

3 - 6 år kommunale barnehager 3 114 3 173 3 099 3 077 3 083  

3 - 6 år private barnehager 1 776 1 830 1 790 1 888 1 796  

Tilbud til barn med spesielle behov            

Styrket barnehagetilbud, antall barn 468 496 503 480 531  

Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (STA), antall barn 48 39 40 38 33  

Spesialpedagogisk hjelp fra ressussenteret, antall barn 336 244 285 335 378  

Barn som har fått innvilget søknad om prioritert
barnehageplass

           

Innvilget søknad om prioritert plass, totalt 187 130 199 223 147  

Helse barn 29 15 27 27 19  

Helse familie 75 62 76 72 59  

Søkt inn av barneverntjenesten 17 19 15 27 18  

Språklige minoriteter 57 33 81 74 51  

Antall barnehager            

Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager 72 / 58 72 / 55             70/55 72/55 72/55  

Barnehager adm. lagt under skole 1 1                  1 1 1  

Private barnehager/virksomheter, inkl. 5 åpne barnehager 55 55                 55 56 58  

Tabell 9.2 Barnehager 
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Grunnskole 2012 2013 2014 2015 2016

A: Barn skolepliktig alder: 6-15 år 15 532 15 547 15 605 15 745 15 795

B: Elever i Stavangerskolen, herav: 14 507 14 583 14 694 14 790 15 123

- Barnetrinn 10 079 10 242 10 435 10 607 10 826

- Ungdomstrinn 4 428 4 341 4 259 4 183 4 297

Sum årsverk personale med lederoppgaver 118 128 130 117 121

Sum årsverk til undervisning 1 087 1 079 1 088 1 061 1 094

Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter
Opplæringsloven § 5-1

1 253 1 397 1 462 1 389 1 478

Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 1 030 1 198 1 183 1 177 1 199

Skolefritidsordning          

Barn i SFO 4 493 4 744 4 756 4 618 4 519

Barn i SFO med 100% plass 3 416 3 818 3 813 3 583 3 411

Dekningsgrader          

Andel elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-
8

7,1 8,2 8,1 8,0 7,9

Andel elever med spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 8,6 9,6 9,9 9,4 9,8

Andel elever 1.-4. trinn med plass i kommunal SFO 74,9 77,5 77,6 73,4 70,8

Produktivitet          

Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 18,6 18,6 19,0 19,0

Tabell 9.3 Grunnskole og SFO 

Kulturskolen 2012 2013 2014 2015 2016

Netto driftsutgifter pr. deltaker ekskl. korps/kor 9 014 8 741 8 988 8 769 9 140

Antall elevplasser kulturskolen: 3 384 3 473 3 524 3 548 3 575

- Musikk i livets begynnelse 95 101 92    

- Musikkgrupper 0 til 5 år       96 116

- Kulturkarusellen 1. og 2. trinn     410 420 465

- Instrumental 1 671 1 666 1 717 1 658 1 650

- Annen musikkopplæring 40 25 30 20  

- Dans 577 773 859 905 955

- Bilde / visuell kunst 105 87 91 89 90

- Drama/teater 210 175 167 170 130
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Kulturskolen 2012 2013 2014 2015 2016

- Samspill/kammermusikk 110 68 146 190 170

- Skapende skriving 16 12 12    

Tabell 9.4 Kulturskolen 

Johannes læringssenter   2012 2013 2014 2015 2016

Barnehage            

Innføringsbarnehagen på Johannes Læringssenter Antall barn 56 51 55 42 60

Barnehager flerspråklige assistenter Antall barn 522 482 400 520 389

Grunnskole            

Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (1.-7. trinn) Antall elever 246 274 289 257 335

Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (8.-10. trinn) Antall elever       54 136

Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og
morsmålsopplæring

Antall elever 784 820 860 750 901

Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring
(Innføringssk.)

Antall elever 243 266 243 289 385

Voksenopplæring            

Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år) Deltakere 1 001 928 962 657 906

Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november) Deltakere 18 14 5 - 128

Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger Deltakere 234 258 198 253 361

Norskopplæring, INTRO-program fra andre kommuner Deltakere 59 61 56 93 106

Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timer Deltakere 643 640 541 526 576

Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer Antall språk 12 15 12 15 13

Kvalifiseringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og Cafe
Gummien)

Deltakere 60 64 52 44 65

Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveld Deltakere 1 304 1 552 1 136 1 052 877

Norskopplæring - nettundervisning Deltakere 500 667 919 557 592

Oppdragsundervisning - eksterne kurs Deltakere   16 48 129 12

Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige voksne
over 16 år

Deltakere 180 179 238 233 295

Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige asylsøkere
16-18 år

Deltakere   - - - 33

Grunnskole norske voksne Deltakere 2 1 - - -

Engelsk voksne på dag - norske og minoritetsspråklige Deltakere 215 216 22 24 7

Engelsk voksne på kveld - norske og minoritetsspråklige Deltakere 11 44 15 - -
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Barn og unge

Johannes læringssenter   2012 2013 2014 2015 2016

Spesialundervisning for voksne Deltakere 183 178 174 168 167

Fagkonsulent innen syn Klienter 144 158 126 129 152

Fagkonsulent innen hørsel Klienter 406 445 460 486 466

Rådgiverkontor for hørselshemmede Klienter 152 164 57 125 125

Datahjelp Klienter 34 20 15 15 24

Kvalitet            

Antall plasser i mottaksbarnehagen   48 48 48 48 54

Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn)   28 28 28 28 28

Antall timer i gjennomsnitt (8.-10. klassetrinn)         30 30

Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-10. klasse)*   4 4 4 4 4

Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap   300 300 300 300 300

Maks. timetall for innvandrere - spor 1-3   2 700 3 000 3 000 3 000 3 000

Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet   2 700 3 000 3 000 3 000 3 000

*            

*MMO: morsmålsopplæring, TFO: tospråklig fagopplæring            

Tabell 9.5 Johannes læringssenter 

PPT 2012 2013 2014 2015 2016

Antall saker 2 826 3 068 3 210 3 052 3 226

Antall nye saker voksne 75 99 77 174 176

Antall nye saker barn 837 901 812 798 932

Antall sakkyndige vurderinger 927 1 071 1 099 1 073 1 231

Kvalitet          

Antall på venteliste 111 114 47 97 110

Tilbud systemarbeid          

Antall nettverk og konsultasjoner 226 231 244 418 ca. 450

Antall kurs 66 55 68 76 ca. 80

Tabell 9.6 PPT 
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Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 2012 2013 2014 2015 2016

Årsverk helsesøster 43,8 48,8 51,2 50,6 53,1

Årsverk jordmor 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6

Årsverk psykologer 3 3 3 3 3

Årsverk Helsestasjonens familiesenter 6,5 7 7 7 7

Fødsler 1 801 1 823 1 747 1 763 1 724

Gravide til svangerskapskontroll hos jordmor 1 289 1 353 1 417 1 460 1 402

Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer 44 123 44 984 45 206 44 543 45 724

Konsultasjoner skolebarn 6-15 år 22 874 26 886 33 886 34 345 39 610

Telefonkontakter helsestasjon 7 280 7 503 7 892 7 209 7 116

Barselgrupper 134 153 155 154 146

Antall deltakere i barselgrupper 1 045 1 301 1 238 1 395 1 248

Tverrfaglige samarbeidsmøter 445 472 514 471 494

Helsestasjonens Familiesenter, antall henvendelser 473 490 448 815 850

Kvalitet          

Dekningsgrad hjembesøk nyfødte 0,55 % 66 % 78 % 80 % 83 %

Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine 94 % 95 % 95 % 94 % 93 %

Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine 94 % 91 % 92 % 93 % 91% *

*          

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

         

Tabell 9.7 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 

Bydelshus og
fritidsklubber

Bydel/
senter/

aktivitet

Sum
besøkende

2015

Andel barn
og unge (0-

25 år) 2015

%-andel
barn og

unge
2015

Sum
besøkende

2016

Andel
barn og

unge (0-
25 år)
2016

%-andel
barn og

unge
2016

Øyahuset Hundvåg 30 323 11 776 39,0 41 132 15 790 38,0

Midjord bydelshus Storhaug 34 233 21 757 63,5 36 881 20 348 55,1

Madla bydelshus Madla 82 089 23 541 28,6 82 663 24 616 29,7

Kvernevik bydelshus Kvernevik 31 130 16 325 52,4 30 347 17 166 56,5

Tasta bydelshus Tasta 42 878 21 554 50,0 41 819 21 067 50,3

Tjensvoll bydelshus Tjensvoll 30 478 12 737 42,0 27 769 10 442 37,6

Fritid PUH Tjensvoll 7 909 2 516 32,0 7 265 1 143 15,7
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Bydelshus og
fritidsklubber

Bydel/
senter/

aktivitet

Sum
besøkende

2015

Andel barn
og unge (0-

25 år) 2015

%-andel
barn og

unge
2015

Sum
besøkende

2016

Andel
barn og

unge (0-
25 år)
2016

%-andel
barn og

unge
2016

Bekkefaret bydelshus Hillevåg 45 823 14 364 31,0 41 133 12 284 29,8

Gausel bydelshus Gausel 66 630 47 320 71,0 76 894 50 064 65,1

Ungdommens
motorsenter*

Hillevåg 7 971 6 975 87,5      

Metropolis / Teipen Sentrum 55 000 52 250 95,0 57 500 54 625 95,0

Rock Comp / RUF Bydekkende 3 792 3 792 100,0 3 470 3 470 100,0

Bakgården Bydekkende 22 200 22 200 100,0 1 512 1 512 100,0

Sum besøkende   460 456 257 107 56,0 448 385 232 527 56,0

*              

* Grunnet omlegging av
tilbudet foreligger ikke
tall for 2016

             

Tabell 9.8 Bydelshus og fritidsklubber 

Fiks Ferigge ferie (FFF)
Sum

besøkende
2012

Sum
besøkende

2013

Sum
besøkende

2014

Sum
besøkende

2015*

Sum
besøkende

2016
 

Sommeraktiviteter            

Ferieklubb 689 588 570 567 543  

Sommerleir Vier 161 166 170 175 177  

Ungdomsleir Vier 39 38 27 42 44  

Rockeskole/filmskole 45 31 28 0 0  

Sommerleir Lundsvågen 187 195 150 144 148  

Sommerleir Sirdal 48 0 20 0 0  

Aktivitetsuke med svømming 112 0 110 0 0  

Fotballskole 135 0 77 0 0  

Seiling 56 0 25 0 0  

Rideleir 74 0 37 0 0  

Skateskole 28 0 22 0 0  

Golf 76 0 55 0 0  

Tour de amazing     3 0 0  

Kajakkurs     10 0 0  
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Levekår

Fiks Ferigge ferie (FFF)
Sum

besøkende
2012

Sum
besøkende

2013

Sum
besøkende

2014

Sum
besøkende

2015*

Sum
besøkende

2016
 

Kunstuke/dager     27 0 0  

Sum besøkende Fiks Ferigge Ferie 1913 1044 1331 928 912  

*            

*Fra 2015 kun egne aktiviteter (ikke
eksterne tilbud) knyttet til FFF

           

Tabell 9.9 Fiks Ferigge Ferie (FFF) 

Barneverntjenesten 2012 2013 2014 2015 2016

Alle barn med tiltak 883 902 987 880 927

- med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12. 545 578 624 431 441

- med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12. 338 324 339 449 486

Nye meldinger 831 930 966 1019 1161

Henleggelsesprosent meldinger 26 % 18 % 25 % 19 % 9 %

Nye undersøkelsessaker 613 759 739 806 1050

Henleggelsesprosent for undersøkelser 41 % 41 % 53 % 50 % 59 %

Nye barn med vedtak om tiltak 301 395 383 397 396

Antall Fylkesnemndsaker 41 53 60 50 32

Antall Midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda 53 44 39 22 17

Kvalitet          

Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse 24 % 27 % 30 % 2 % 4 %

Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda 98 % 89 % 100 % 100 % 81 %

Medhold saker i fylkesnemnda 89 % 81 % 90 % 86 % 78 %

Fordeling etter sakstype pr. 31.12.          

Barn som får hjelpetiltak i hjemmet, (KOSTRA 251) 62 % 64 % 63 % 49 % 48 %

Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252) 38 % 36 % 37 % 51 % 52 %

Tabell 9.10 Barneverntjenesten 

Bestillerfunksjon 2012 2013 2014 2015 2016

Antall klager til kommunal klagenemd /formannskapet 24 17 15 28 9
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Bestillerfunksjon 2012 2013 2014 2015 2016

Antall klager Fylkesmannen/Helsetilsynet i Rogaland 25 19 26 22 20

Tabell 9.11 Helse og sosialkontor – bestillerfunksjon 

Behovsdekning Antall boenheter 2012 2013 2014 2015 2016

Ventelister            

Ordinær kommunal bolig 1614 129 127 87 34 25

Bolig for personer med ruslidelser Rehabiliteringsseksjonen 252 73 79 71 64 32

Bofellesskap PUH 160 73 64 67 57 72

Bofellesskap psykiske lidelser 145 56 55 66 50 44

Bofellesskap rus og psykiske lidelser 24 4 4 13 11 7

Bofellesskap fysisk funksjonshemming 26 4 13 8 12 11

Omsorgsbolig med innskudd/BBL 91 53 39 30 19 18

Omsorgsbolig uten innskudd 292 25 30 28 13 6

Dagsenter puh 43 10 16 8 7 8

Dagsenter funksjonshemmede 14 2 1 4 2 1

Brukerstyrte tjenester            

Antall personer med omsorgslønn   98 84 86 85 92

Antall personer med personlig assistent   30 39 39 39 60

Koordineringsfunksjon            

Antall innvilget individuell plan (IP)   677 457 426 395 343

Samhandlingsreform            

Snitt antall utskr.klare pasienter SUS> 1 dag (tom 2011)            

Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012)   898 328 1650 1748 1454

Tabell 9.12 Behovsdekning 

Helsehuset 2016

Forebyggende hjemmebesøk  

Antall tilbud om hjemmebesøk til innbyggere 80 år 401

Andel som takket ja til hjemmebesøk 75 %

Antall brev utsendt om informasjonsdag for 75-åringer 608

Andel deltakere informasjonsdag for 75-åringer 20 %
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* 2016: Omfatter pilotering nattkamera, mobil trygghetsalarm

Helsehuset 2016

Sykepleieklinikken  

Antall brukere ved sykepleieklinikken 165

Psykologtjenesten  

Ungdom - antall brukere 91

Ungdom - antall konsultasjoner 435

Voksne - antall henvendelser 194

Voksne - antall tilbud 103

Voksne - antall avslag 64

Frisklivssentralen  

Antall deltakere 560

Avdeling velferdsteknologi  

Antall innbyggere som har tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger* 24

Tabell 9.13 Helsehuset 

Alders- og sykehjem 2012 2013 2014 2015 2016

Antall sykehjemsplasser pr 31.12. 967 967 963 963 953

Andel sykehjem korttid 20 % 1980 % 20 % 20 % 22 %

Antall rehabiliteringsplasser totalt inkl Spania 41 41 41 41 34

Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre 175 166 177 177 177

Antall dagsenterplasser 235 235 245 245 223

Kvalitet          

Andel plasser i enerom 98 % 98 % 98 % 98 % 96 %

Service (pr. 31.12)          

Antall aktuelle søkere til:          

sykehjem langtid, inkl rus, demens 43 69 73 61 47

sykehjem korttid/veksel, ikke rehab, Spania, lindrende 77 54 67 59 59

dagsenter eldre, inkl økning av dager 77 27 27 25 16

aldershjem og bofellesskap eldre 37 16 30 26 22

Tabell 9.14 Alders- og sykehjem 
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Hjemmebaserte tjenester 2012 2013 2014 2015 2016

Antall mottakere bare hjemmehjelp pr 31.12 832 792 781 747 728

Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.12 1 364 1 338 1 276 1 202 1 128

Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.12 1 271 1 343 1 482 1 440 1 554

Antall oppdrag nattjenesten 41 722 41 037 42 834 39 491 37 254

Antall omsorgsboliger* 362 367 380 378 364

Antall bofellesskap 368 414 424 427 430

Tabell 9.15 Hjemmebaserte tjenester 

Fysio- og ergoterapitjenesten          

Antall årsverk 2012 2013 2014 2015 2016

Ant. årsverk ergoterapi 25.5 28.2 22.9 19.4 22.2

Ant årsverk fysioterapi 46 49.1 44.4 41.7 42

Ant. årsverk fysioterapi m/driftsavtale 53 53.1 54.1 55 55

Antall pasienter 2012 2013 2014 2015 2016

Kommunal ergoterapi i institusjon (inntil 2010 inkl.
Haugåstunet rehab.avd)

         

Ant. pasienter 0 - 17 år 0 1 2 1 0

Ant. pasienter 18 - 66 år 15 22 9 17 10

Ant. pasienter 67 - 79 år 27 35 30 23 7

Ant. pasienter >80 år 65 78 42 35 8

I alt 107 136 83 76 25

Kommunal ergoterapi utenfor institusjon          

Ant. pasienter 0 - 17 år 244 263 261 215 249

Ant. pasienter 8 - 66 år 248 195 181 197 186

Ant. pasienter 67 - 79 år 149 139 136 117 102

Ant. pasienter >80 år 248 182 151 130 107

I alt 889 779 729 659 644

Kommunal fysioterapi i institusjon (inntil 2010 inkl.
Haugåstunet rehab.avd)

         

Ant. pasienter 0 - 17 år 4 4 2 0 11

Ant. pasienter 18 - 66 år 34 36 29 37 64

Ant. pasienter 67 - 79 år 62 103 125 125 149
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Fysio- og ergoterapitjenesten          

Ant. pasienter >80 år 229 275 297 317 438

I alt 349 418 453 479 662

Kommunal fysioterapi utenfor institusjon          

Ant. pasienter 0 - 17 år 792 729 656 640 648

Ant. pasienter 18 - 66 år 237 200 171 201 189

Ant. pasienter 67 - 79 år 217 221 148 161 155

Ant. pasienter >80 år 360 332 265 204 227

I alt 1 606 1 482 1 240 1 206 1 219

Privat fysioterapi med kommunal avtale*          

Ant. pasienter 0 - 17 år 766 904 973 1 019 1 146

Ant. pasienter 18 - 66 år 4 313 5 515 7 971 5 774 5 870

Ant. pasienter 67 - 79 år 1 333 1 787 2 037 1 869 1 946

Ant. pasienter >80 år 472 651 731 667 762

I alt 6 884 8 857 11 712 9 329 9 724

*          

* 50 av 53,1 avtaleterapeuter levert inn årsrapport for 2013          

* 50,7 av 54,1 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2014          

* 54 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2015          

* 49,7 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2016          

Antall konsultasjoner 2012 2013 2014 2015 2016

Kommunal ergoterapi          

Konsultasjoner i virksomhetens lokaler 318 409 394 435 261

Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 3 146 2 768 2 424 2 418 2 226

Tverrfaglige møter 1 096 890 679 669 569

Helsefremmende/forebyggende 169 159 229 184 181

Kommunal fysioterapi          

Konsultasjoner i virksomheten 6 971 6 794 6 418 6 255 6 906

Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 15 071 14 399 11 507 11 495 11 534

Tverrfaglige møter 1 563 1 264 1 221 1 031 768

Helsefremmende/forebyggende 1 515 1 607 1 049 942 859
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Fysio- og ergoterapitjenesten          

Privat fysioterapi med kommunal avtale          

Konsultasjoner i fysioterapeutens lokaler 98 348 134 215 137 269 159 208 153 785

Konsultasjoner ute (skole, barnehage, i brukers hjem) 4 636 5 451 6 840 7 216 4 752

Tabell 9.16 Fysio- og ergoterapitjenesten 

Tekniske hjemmetjenester 2012 2013 2014 2015 2016

Utleverte hjelpemidler, korttidslager 3557 3524 3268 2809 4028

Utleverte hjelpemidler , hjelpemiddelsentralen 15985 15873 14684 17417 14985

Innhentede hjelpemidler, korttidslager 3151 3240 3014 2964 3695

Innhentede hjelpemidler, hjelpemiddelsentralen 7809   5511 6340 6580

Uleverte alarmer 490 503 492 458 548

Innhentede alarmer 574 499 497 461 556

Reparasjoner korttidslager 934 905 639 765 1578

Betjente brukere, korttidslager 3818 3798 3764 3895 3988

Betjente brukere, hjelpemiddelsentralen 2360 2353 2514 2743 2700

Nye brukere, hjelpemiddelsentralen 698 670 737 872 868

Tabell 9.17 Tekniske hjemmetjenester 

Rehabiliteringsseksjonen              

Botiltak   Antall plasser 2012 2013 2014 2015 2016

M100 (start okt 12) Belegg 9 56 % 70 % 86 % 80 % 67 %

No 1 (start nov 12) Belegg 10 90 % 97 % 95 % 95 % 78 %

L47 Belegg 14 82 % 75 % 61 % 55 % 57 %

Opp og lev Belegg 4 100 % 100 % 100 % 100 % 25 %

Småhusene (start okt 16) Belegg 7         71 %

Musegaten 98 (start april 16) Belegg 7         83 %

I alt   51          

Helsetjenester              

Helsestasjon for rus Antall brukere   211 239 262 265 269

  Antall konsultasjoner   2 324 2 486 2 394 2 615 3 041

Værested/stuetilbud Antall henvendelser           7 598
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Rehabiliteringsseksjonen              

LARiS* Antall brukere   111 124 108 100  

*Tilbudet ble avsluttet 31. mai 2015              

  Antall konsultasjoner   13 230 14 701 13 737 5 654  

LAR koordinering Antall brukere   194 211 210 210 206

Tabell 9.18 Rehabiliteringsseksjonen 

Dagtilbud 2012 2013 2014 2015 2016

Antall plasser på dagsentrene 43 46 56 59 62

Antall brukere av dagsentrene 60 59 82 86 87

Antall brukere som har plass 5 dager i uken 19 23 24 17 17

Antall brukere med SFA (skolefriavlastning) 12 22 15 17 24

Antall brukere med SFA i ferier 15 22 15 17 25

Avlastning          

Antall plasser i avlastningsbolig 28 28 28 25 21

Antall brukere av avlastningsplassene 128 128 127 114 101

Antall kriseplasser 4 4 4 4 4

Antall familier med FPA (foresatt styrt personlig assistent) 13 11 10 9 0

Antall brukere med AVF (avlastningsturer) 8 6 6 6 5

Bolig          

Antall plasser i institusjon. Madla barne- og ungdomsboliger 14 14 14 13 13

Antall plasser i bofellesskap. 11 11 11 11 20

Tabell 9.19 Dagsenter og avlastning 

NAV kontor 2012 2013 2014 2015 2016

Sosialtjenesten          

Mottakere av sosialhjelp 2 961 3 192 3 228 3 387 3 843

- Andel under 25 år 23 22  23 24 24

- Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold 29 30  30 30 30

- Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 mnd. siste år) 38 37  38 40 40

Nyregistrerte i løpet av året 518 592  487 601 768

Stønadsmottakere i % av befolkning 2 2  2,5 3 3
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NAV kontor 2012 2013 2014 2015 2016

Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto) 128,9 147,9  149,4 165,3 193,4

Rusvern: Antall brukere dekning av priv institusjon/reise 99 115  128 121 94

Rusvern: Utbetalt (mill kr) dekning av priv institusjon/reise 5 8  10,8 8 6

Midlertidig bolig, utbetalt (mill kr) 15 18  11,9 9 8

Midlertidig bolig, antall brukere 289 356  313 262 222

Antall unge u/25 år på hospits 21 27  24 27 20

Kvalitet          

Klagesaker om sosialhjelp oversendt fylkesmannen 61 79  84 94 109

Klagesaker om sosialhjelp avgjort av fylkesmannen 81 85  75 101 96

Andel klagesaker sosialhjelp med medhold 72 77  70 79 90

Service          

Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp 8,2 8,4 8,8 9,6 10,2

Tabell 9.20 NAV-kontor 

Arbeidstreningsseksjonen 2012 2013 2014 2015 2016

Tiltaksplasser - søknader 114 82 98 112 121

Gruppe for ungdom 19-25 år 18 % 10 % 7 % 18 % 17 %

Gruppe for voksne fra 26 år 17 % 22 % 9 % 10 % 9 %

Gruppe minoritetsspråklige menn 19 % 31 % 15 % 8 % 12 %

Gruppe minoritetsspråklige kvinner 11 % 7 % 14 % 9 % 9 %

Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)     16 % 13 % 14 %

START 35 % 30 % 36 % 43 % 39 %

Tiltaksplasser antall 163 176 190  219 222

Gruppe for ungdom 19-25 år 14 % 9 % 6 % 12 % 11 %

Gruppe for voksne fra 26 år 7 % 11 % 11 % 11 % 9 %

Gruppe minoritetssspråklige menn 12 % 13 % 13 % 11 % 10 %

Gruppe minoritetsspråklige kvinner 7 % 7 % 6 % 7 % 7 %

START 31 % 17 % 42 % 32 % 29 %

Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat) 29 % 43 % 22 % 26 % 33 %

Resultat/ Sluttstatus: 70 64 71  118 103

Jobb 33 % 21 % 24 % 14 % 15 %
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Arbeidstreningsseksjonen 2012 2013 2014 2015 2016

Skole 10 % 8 % 8 % 7 % 6 %

Statlig ytelse (uføretrygd, arbeidsavklaringspenger) 9 % 8 % 3 % 19 % 9 %

Arbeidsmarkedstiltak 10 % 17 % 26 % 8 % 22 %

Avklart og tilbakeført NAV 29 % 25 % 33 %  37 % 33 %

Overført annet tiltak i Arbeidstreningsseksjonen 5 % 21 % 6 % 14 % 16 %

Annet 4 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Tabell 9.21 Arbeidstreningsseksjonen – Tiltaksplasser 

Jobbverksted 2012 2013 2014 2015 2016

Antall henvendelser 178 163 179 167 268

Antall deltakere 151 149 123 118 195

Antall avsluttet 151 149 123 118 171

Avsluttet Status          

Jobb 41 % 40 % 53 % 39 % 29 %

Skole 3 % 6 % 7 % 18 % 14 %

Statlig ytelse (uføretrygd, arbeidsavklaringspenger) 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Arbeidsmarkedstiltak 7 % 7 % 5 % 8 % 22 %

Videreført annet tiltak Arbeidstreningsseksjonen 0 % 0 % 2 % 3 % 4 %

Annet: ikke møtt/flyttet 28 % 11 %   4 % 2 %

Tilbakeført innsøkende instans (NAV) 20 % 34 % 22 % 28 % 29 %

           

Henvist, ikke møtt         27 %

Fremdeles i tiltak 28 % 12 % 11 % 5 % 9 %

Praksisplasser for funksjonshemmede          

Antall personer med PFF - avtale pr 31.12 42 45 44 42 60

Søkt VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 1 0 3 1 0

Innvilget VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 13 14 13 13 13

Tabell 9.22 Arbeidstreningsseksjonen – Jobbverksted 

Flyktningseksjonen 2012 2013 2014 2015 2016

Vedtak om mottak 102 115 20 120  370
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Samfunnsmedisin

Flyktningseksjonen 2012 2013 2014 2015 2016

- Derav enslige mindreårige 20 20 25 20  80

Mottak 102 110 113 136 355

- Derav enslige mindreårige 19 15 18 20 61

Antall tildelte kommunale boliger 30 29 42 41 70

Antall personer som har skaffet bolig selv 10 20 5 28 42

Tabell 9.23 Flyktningseksjonen 

Krisesenteret 2012 2013 2014 2015 2016

Kvinnelige beboere 176 178 138 161 207

Mannlige beboere 18 21 28 28 26

Barn 155 143 72 122 140

Overnattingsdøgn kvinnelige beboere 4 602 4 532 2 810 3 520 4 350

Overnattingsdøgn mannlige beboere 484 400 735 1 603 501

Overnattingsdøgn ubesvart kjønn       164  

Overnattingsdøgn barn 2 868 3 047 1 672 3 333 3 042

Dagbrukere 336 685 539 488 816

Tabell 9.24 Krisesenteret 

Stavanger Legevakt 2012 2013 2014 2015 2016

Konsultasjoner totalt 40 266 41 231 43 934 42 890 42 651

Sykebesøk 1 561 1 607 1 577 1 460 1 600

Psykiatrisk sykepleier,antall henvendelser 903 308 350 380 520

Voldtektssaker 76 87 80 93 92

Legevaktsentral telefonbesvarelser*         89 586

Kvalitet          

Klagesaker legevakten totalt** 39 33 45 64 40

Tilsynssaker fra Helsetilsynet** 2 7 9 18 2

*          

*Ny registrering per 2016          
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9.2.2 Kultur og byutvikling

Stavanger Legevakt 2012 2013 2014 2015 2016

** Registreringene for 2016 er heftet med stor usikkerhet          

Tabell 9.25 Stavanger Legevakt 

Kultur og byutvikling 2012 2013 2014 2015 2016  

Journalførte saker INN 12 652 13 035 13 433 12 869 10 699  

Journalførte saker UT 11 505 11 438 12 213 11 210 8 753  

Journalførte saker INN BYPLAN 1 470 1 550 1 631 1 643 962  

Journalførte saker UT BYPLAN 948 1 042 1 034 1 093 793  

Tabell 9.26 Kultur og byutvikling 

Byggesak 2012 2013 2014 2015 2016

Antall mottatte byggesaker 2 613 2 347 2 506 2 088 1 523

Saker behandlet i kommunalstyret 45 38 57 60 63

Tilsyn 813 305 324 376 288

Midlertidige brukstillatelser 185 153 187 211 188

Ferdigattester 815 1 222 992 859 881

Antall boliger igangsatt 979 901 725 501 357

Antall boliger fullført 650 1 028 899 1 149 392

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker 27 36 41 26 *

           

*Søknader: Statistikk saksbehandlingstid 1.1.2016-
31.12.2016

         

 
Antall

forløp (stk)

Gjennomsnitt
saksbehandlingstid

(dager)

Lovpålagte
tidsfrister

(dager)
   

12 uker med foretak 160 44 84    

12 uker uten foretak 65 30 84    

3 uker med foretak 311 24 21    

3 uker uten foretak 541 26 21    

Søknad om dispensasjon 55 46 84    

Søknad om endring av tillatelse 103 31 21/84    
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Som følge av overgang til nytt sakarkivsystem 1. januar 2016 er det noe usikkerhet knyttet til

registrering av saksbehandlingstid i 2016.

9.2.3 Bymiljø og utbyggning

Byggesak 2012 2013 2014 2015 2016

Søknad om ferdigattest 650 24 21

Søknad om igangsettingstillatelse 197 21 21

Søknad om midlertidig brukstillatelse 120 27 21

Ramme 12 uker 158 46 84

Ramme 3 uker 58 27 84

Klage i byggesak 47 48 84

Tabell 9.27 Byggesak 

Renovasjon Enhet 2012 2013 2014 2015 2016

Årsverk Antall 6.5 7 7 6.5 6.5

Papir, papp Tonn 8 425 7 850 7 346 6 934 6 078

Glass Tonn 1 393 1 165 1 373 1 238 1 159

Farlig avfall Tonn 372 508 568 529 531

Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall) Tonn 13 650 14 554 13 633 13 594 14 109

Plast (emballasje) Tonn 666 659 712 725 658

Metaller Tonn 1 472 1 750 2 744 1 996 1 885

Elektrisk/elektronisk (EE-)avfall Tonn 2 967 3 064 2 900 2 804 2 350

Tøy og tekstiler Tonn 887 1 338 898 934 898

Trevirke Tonn 4 087 4 941 5 247 5 038 4 947

Gips Tonn 369 460 479 478 461

Bildekk Tonn 16 3 0 21

Grovavfall til materialgjenvinning Tonn 247 255 269

Rene masser Tonn 1 414

Inerte gjenstander og byggevarer Tonn 1 794

Asfalt Tonn 39

Sum gjenvunnet husholdningsavfall Tonn 34 295 36 302 36 150 34 525 36 613

Sum restavfall (forbrenning m/energiutnyttelse) Tonn 19 938 20 479 21 400 20 649 19 896
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Tallene gjelder husholdningsavfall inkl. Stavangers andel av mottatt avfall på IVARs

gjenvinningsstasjoner, samt EE-avfall levert til butikker.

Renovasjon Enhet 2012 2013 2014 2015 2016

Sum innsamlet husholdningsavfall Tonn 54 233 56 932 57 550 55 174 56 509

Andel gjenvunnet husholdningsavfall >60 % 63 % 64 % 63 % 63 % 65 %

Tabell 9.28 Renovasjon 

Prosjektering bygg   2012 2013 2014 2015 2016

Ferdigstilte bygg mill. kr 853 501 702 358 463

Ferdigstilte selvbyggerboliger antall 51 45 15 19 0

Anbudsåpninger antall 120 146 79 50 42

Innleverte enkeltanbud antall 420 541 403 275 194

Tabell 9.29 Prosjektering bygg 

Forvaltning av
eiendommer

  2012 2013 2014 2015 2016  

Skoler Ant / bta. m² 56/74 000 56/279 936 52/271 479 46/249 257 46/25 4921  

Helsebygg* Ant / bta. m² 40/135 000 40/114 121 41/114 121 38/100 440 38/100 440  

Boliger Ant / bta. m² 2 536/16 500 2 552/165 880 2 565 /166 725 2 577/167 445 2 586/168 000  

Idrettsbygg Ant / bta. m² 43/6 680 42/62 459 39/62 255 33/62 935 34/65 935  

Kultur- og fritidsbygg Ant / bta. m² 38/26 300 38/28 279 38/27 102 38/27 102 38/27 102  

Barnehager Ant / bta. m² 80/61 000 80/61 309 78/61 386 79/61 716 81/64 273  

Kontor- og
foretningsbygg**

Ant / bta. m² 22/71 000 22/80 000 21/69 992 22/73 009 21/71 000  

Beredskapsbygg Ant / bta. m² 22/25 000 22/25 000 22/25 000 23/25 000 23/25 000  

Andre bygg og
grunneiendommer

Ant / bta. m² 162/15 000 181/15 000 215/20 000 220/22 000 220/22 000  

Sum Ant / bta. m² 3 007/839 100 3 032/831 984 3 072/793 670 3 076/788 904 3 087/798 671  

Tabell 9.30 Forvaltning av eiendommer 

Vedlikeholdsarealer   2012 2013 2014 2015 2016

Park og idrett, totalt i dekar*   13 006 13 817 14 092 13 950 14 223

Vei, totalt i dekar   2 558 2 558 2 558 2 558 2 577

Vedlikehold av kommunale plasser og veier            

Slaghull lappet stk 1 672 1 205 1 212 1 166 1 210
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Vedlikeholdsarealer   2012 2013 2014 2015 2016

Nye skilt oppsatt stk 540 103 128 168 115

Gatesluk tømt stk 4 994 1 573 1 334 3 291 3 710

Skilt reparert stk 890 532 759 663 410

Sand/slam fra sluk tonn 54 125 133 566 665

Gaterenhold ink sykkelruter tonn 158 769 1 422 644 661

Gatemiljø reparasjoner stk 498 450 344 1 902 1 045

Kvalitet            

Gatelys kr/km 20 284 20 284 20 284 20 284 23 833

Sluk, tømming kr/stk 500 550 550 550 754

Gaterenhold kr/innb. 80 80 80 80 53

Dekke - reasfaltering (asfaltprogram) m² 48 520 45 750 49 560 52 666 54 740

Fornyelsestakt reasfaltering, % = m² / total m² % 2 2 2 2 2

Service            

Gravemeldinger stk 555 608 634 584 586

Gemini meldinger behandlet av Park og vei- vei stk   395 347 1 431 651

Gemini meldinger behandlet av NIS stk 2 608 1 484 2 228 2 535 1 541

Gemini meldinger behandlet av fagavd sykkel stk       167 195

Parker, friområder, utomhus- og idrettsanlegg            

Sikrede lekeplasser stk 17 17 10 7 25

Totalrehabiliterte lekeplasser           2

Andre nye lekeplasser til vedlikehold stk 2 6 6 2 2

Nyanlegg turveier (m) stk 2 186 680 697 36 1 885

Nye nærmiljøanlegg stk 0 1 1 1 9

Blomster plantet ut i Stavanger stk 44 000 39 000 44 825 39 495 25 900

Botanisk hage, omviste personer stk 18 654 732 625 775

Stavanger friluftssenter, besøkende personer** stk 2 277 2 692 1 238 2 889 1 491

Plantekar og ampler stk 158 158 162 158 165

*            

* Park og vei er i ferd med en stor gjennomgang av
anleggsregisteret og dette fører til en nedgang i totalarealet

           

**Tallet fra og med 2014 er omviste personer.            

354



Tabell 9.31 Park og vei 

Type anlegg, område eller utstyr   2012 2013 2014 2015 2016

Barnehager Antall 71 77 78 78 75

Skoler Antall 43 43 43 47 46

Alders- og sykehjem, bofellesskap Antall 77 77 77 77 77

Idrettsparker Antall 11 11 11 11 11

Fotballbaner gress større enn 45x 90 Antall 3 3 3 3 2

Fotballbaner grus 60 x 100 Antall 11 11 9 9 4

Fotballbaner grus 45 x 90 eller mindre Antall 10 10 12 12 14

Fotballbaner kunstgress 45 x 90 Antall 23 23 24 24 25

Fotballbaner kunstgressbaner mindre enn 45 x 90 Antall     7 7 7

Naturvernområder Antall 9 9 9 9 9

Ballbinger Antall 21 20 20 35 35

Skateanlegg* Antall         12

Balløkker Antall 145 140 140 122 136

Sandvolley-baner Antall   20 18 23 23

Idrettsutstyr Antall 814 421 1 034 1 205 1 254

Lekeplass-utstyr Antall 2 357 1 785 2 568 2 519 2 535

Lekeplasser Antall 249 265 268 269 269

Busker og blomsterfelt Mengde-dekar 351 NA 361 361 354

Gras bakke, slått 1 gang/år gras fjernet Mengde-dekar 310 356 387 390 496

Grasbakke slått 2 ganger/år, gras ikke fjernet Mengde-dekar 598 582 706 595 772

Grasbakke, utleid og beitet Mengde-dekar 874 896 914 875 792

Plen Mengde-dekar 1 215 1 310 1 296 1 443 1 291

Skogsdekket mark Mengde-dekar 6 264 6 748 7 464 6 584 6 141

Sandbasseng/ sandkasser Mengde-dekar 77 83 78 84 95

Anlegg og områder totalt Antall 1 396 1 427 1 486 1 488 1 746

*            

*Ny enhet, tidligere målinger er antall skateramper            

Tabell 9.32 Park og vei - Type anlegg, område eller utstyr 

Idrett 2012 2013 2014 2015 2016  
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Besøk idrettshaller og anlegg            

Gautesete idrettshall 98 425 96 654 97 452 98 202 98 487  

Hetlandshallen 224 878 222 630 223 346 223 974 222 439  

Hundvåghallen A 123 547 122 002 121 628 121 606 121 047  

Hundvåghallen B nye 103 548 104 580 103 980 104 109 105 236  

Kvernevikhallen 112 225 114 655 115 008 115 206 114 782  

Stavanger idrettshall 235 147 237 122 236 994 237 491 237 864  

Stavanger svømmehall 135 556 118 720 117 892 130 536 143 039  

Hundvåg svømmehall         4 967  

Kvernevik svømmehall         2 151  

Stavanger svømmestadion 100 698 80 505 90 104 48 785 0  

Stavanger turnhall 135 454 132 001 133 847 134 658 134 498  

Tastahallen 50 654 46 122 0 32 876 36 505  

Tastavarden fjellhall 59 545 62 344 60 123 61 209 61 009  

Tastarustå idrettshall 139 545 141 012 140 503 142 877 141 956  

Storhaug idrettshall 102 121 101 322 100 812 101 436 101 658  

Sum 1 621 343 1 579 669 1 541 689 1 552 965    

Tilskudd            

Driftstilskudd til idrettslag, kr 6 536 000 6 336 000 6 575 000 6 875 000 6 875 000  

Medlemmer i idrettsorganisasjoner til og med 19 år,
kr

19 906 20 663 20 689 34 481 21 838  

Tilskudd i kroner per medlem tom. 19 år, kr 176 180 180 164 164  

Tabell 9.33 Idrett 

Fakta Enhet Mål 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Antall årsverk pr 31.12 53 47 44 49 52 50

Vannledning-lengde km   644 647 654 657 659

Spillvannsledning-lengde km   325 334 336 341 342

Fellesavløpsledning-lengde km   254 253 254 250 251

Avløpspumpestasjoner antall   98 102 103 104 106

Regnværsoverløp antall   31 30 30 30 31

Kunde/service     2012 2013 2014 2015 2016
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Fakta Enhet Mål 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Pålegg om utbedring av private anlegg antall   48 83 55 14 11

Vannmålere i drift antall   3 095 3 217 3 172 3 187 3 230

Utskifting av vannmåler antall 320 189 334 200 383 233

Antall slamavskillere i drift, totalt antall     1 890 1 888 1 828 1 747

Antall slamavskillere med private utslipp antall         720 719

Tilsyn, jf Plan- og Bygningsloven antall   6 5 0 11 0

Vaktutrykninger inkl. stasjonsdrift antall   688 768 816 769 723

Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak) antall <90   83 104 87 65

Brukerundersøkelse vann - helhet Score 1-6 5 5 5 ia. 5 i.a.

Brukerundersøkelse avløp - helhet Score 1-6 5 5 5 ia. 5 i.a.

Produksjon - vann   2012 2013 2014 2015 2016

Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost) kr/ innb   739 759 782 731 812

Driftsutgift pr innbygger- overføring IVAR kr/ innb   302 296 316 297 320

Vannkjøp IVAR - mengde mill/m³ 18 19 19 19 18 18

Døgnforbruk pr. innbygger l/døgn   406 391 396 371 371

Fornyelse vannl. (inv. og drift) m   5 441 3 511 4 259 4 311 5 354

Fornyelsestakt (san./tot.) 0/00 10 9 5 7 7 8

Vannledningsbrudd hovedledninger antall <65 69 59 55 60 99

Spyling vannledninger inkl. nyanlegg ved rep. m 23 000 9 401 12 300 32 300 27 300 21 512

Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli)   God god god god god god

Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge)   God god god god god god

Antall vannmålere i drift på off. nett antall   x x 65 67 72

Antall utbedrede stikkledninger i offentlig vei antall   13 50 46 55 51

Produksjon - avløp     2012 2013 2014 2015 2016

Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost) kr/ innb.   1 201 1 269 1 289 1 370 1 391

Driftsutgift pr innbygger- overføring IVAR kr/ innb   496 549 542 636 603

Avløpsmengde levert IVAR mill./m3 29 29 29 24 27 24

Fornyelse avløpsl. (inv. og drift) m   7 287 3 260 3 925 4 558 5 827

Fornyelsestakt (saneringer / total) 0/00 10 10 6 7 8 10

Spylte avløpsledninger m 30 000 28 400 30 000 36 000 36 100 32 700
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9.2.4 Personal og organisasjon

Fakta Enhet Mål 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Rørinspeksjon m 30 000 32 000 38 800 31 000 40 800 32 200

Strømforbruk pumpestasjoner 1000 kr   17 17 18 20 21

Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvar antall   4 6 8 7 5

Avløpsstopp off. ledningsnett antall <30 51 46 30 53 44

Overløpsmengde (beregnet andel
forurensing)

% 5 x x 4 5 3

Antall avløpsstasjoner oppgradert antall 4 x x x 3 9

Antall Utbedrede stikkledninger i off. vei antall   14 45 36 54 45

Tabell 9.34 Vann og avløp 

Personal og organisasjon 2012 2013 2014 2015* 2016

Kommunenivå          

Ansatte inkl. foretakene          

Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene 8 993 9 530 9 498 9 694 9 927

Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene 7 405 7 760 7 773 7 889 8 142

Ansatte ekskludert foretakene          

Antall ansatte pr. 31.12 eksklusiv foretakene 8 633 8 948 8 930 9 092 9 324

Antall årsverk pr. 31.12 eksklusiv foretakene 7 015 7 259 7 284 7 389 7 615

Andel kvinnelige ansatte 81 % 81 % 81 % 81 % 80 %

Sykefravær 7 % 7 % 7 % 8 % 8 %

Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Kommunal
landspensjonskasse (KLP)

64,3 år 65,8 år 64,9 år 65,1 år 64,6 år

Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Statens
pensjonskasse (SPK)

65,7 år 65,7 år 65,6 år 66,3 år 65,4 år

Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år)** 79 % 68 % 70 % 72 % 65 %

Antall AFP per 31.12. 274 231 255 259 305

*          

*I 2015 er lærlingene og hovedtillitsvalgte er inkludert i oversikten over
antall ansatte. Dette utgjør 139 ansatte, 135 årsverk.

         

**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.
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Likestilling og kjønn
Stavanger kommune arbeider for en heltidskultur, og har som mål at 80 prosent av de ansatte skal ha 80

prosent stilling eller mer. I 2016 har 71 prosent av alle ansatte en stillingsstørrelse på 80 prosent eller

mer. Dette er på samme nivå som i 2014 og 2015. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt var 81,7

prosent i 2016, en økning fra 81,3 prosent i 2015. Det er en større andel menn enn kvinner som har 100

prosent stilling, selv om denne andelen er synkende. 65 prosent av menn innehar 100 prosent stilling i

2016. Dette er en nedgang på 1,4 prosentpoeng fra 2015, som igjen var lavere enn i 2014. 57 prosent av

kvinnene har 100 prosent stilling i 2016, og dette er en økning på 1,8 prosentpoeng siden 2015. Figur 4.4

viser fordelingen av stillingsprosent for kvinner og menn, og for kommunen samlet.

Figur 9.1 Fordeling av stillingsstørrelse på kjønn 2016

Kjønnsfordeling per tjeneste- og virksomhetsområde

I 2016 hadde Stavanger kommune 80 prosent kvinnelige ansatte. Dette er en nedgang fra 81 prosent i

2015. Størst andel kvinner er det blant lærlingene og i tjenesteområdet Oppvekst og levekår, selv om

andelen menn har økt med 1 prosentpoeng fra 2015 hos Oppvekst og levekår. Barnehageområdet skiller

seg ut med høyest andel kvinner, og denne andelen har vært uforandret de siste årene. Hjemmebaserte

tjenester og sykehjem har også en høy andel kvinner, selv om sykehjem (sammen med grunnskole) har

økt andelen menn med 1 prosentpoeng fra 2015. Kommunalstyret for administrasjon vedtok i desember

2016 at Stavanger kommune skal delta i det nasjonale prosjektet Menn i helse. Bymiljø og utbygging har

økt kvinneandelen de siste årene, slik at kjønnsfordelingen der er noe jevnere. Kultur og byutvikling har

den jevneste kjønnsfordelingen, og har økt andelen menn med 2 prosentpoeng fra 2015. Tabell 4.3 viser

kjønnsfordeling per tjeneste- og virksomhetsområde i 2016 sammen med endring i andel menn i 2015.

Tabell 9.35 Personal og organisasjon 

0,1 – 39,9 % 40 – 79,9 % 80 – 99,9 % 100 %

Kvinner

Menn

Totalt

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % …
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Kjønnsfordeling og stillingsgrupper

Tabell 9.37 viser en økning i andelen menn, både i stillinger uten særskilt krav til utdanning (gruppe 1) og

i stillinger som virksomhetsleder, fagsjef og direktør (gruppe 6). Stillingsgruppen med jevnest

kjønnsfordeling er akademikere (gruppe 7), selv om andelen menn har sunket med 1 prosentpoeng fra

2015.

Tjeneste-/virksomhetsområde 2016
Andel

kvinner %
Andel

menn %
Endring i andel menn

2015
 

Stavanger kommune samlet 80 20 1  

Personal og organisasjon 72 28 2  

Økonomi 59 41 0  

Bymiljø og utbygging 35 65 -1  

Kultur og byutvikling 54 46 2  

Lærlinger 85 15 *  

Oppvekst og levekår 82 18 1  

Utvalgte virksomhetsområder        

Barnehage 95 5 0  

Grunnskole 77 23 1  

Barn og unge 77 23 *  

Bofellesskap 73 27 **  

Hjemmebaserte tjenester 89 11 **  

Levekår bydekkende 72 28 *  

Sykehjem 87 13 1  

*        

* ikke tall i 2015        

** Bofellesskapene er skilt ut fra hjemmebaserte tjenester i
nye virksomheter

       

Tabell 9.36 Kjønnsfordeling per tjeneste- og virksomhetsområde per 2016 

Nr Stillingsgrupper 2016 (LDO inndeling)
Andel

kvinner %
Andel

menn %
Endring i andel menn

fra 2015

1 Stillinger uten særskilt krav om utdanning 75 25 3

2 Fagarbeiderstillinger 85 15 0

3 Stillinger med krav om høyskoleutdanning 83 17 0

4
Stillinger med krav om høyskole utdanning med ytterligere
spesialutdanning

81 19 0
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Gjennomsnittlig lønn fordelt på kjønn og stillingsgrupper

Tabell 9.38 viser at de stillingsgruppene hvor kvinners lønn utgjør minst av menns lønn er blant

direktører, fagsjefer og virksomhetsledere (gruppe 6) og akademikere (gruppe 7). Blant begge gruppene

har kvinners lønn i prosent av menns lønn gått ned med 1 prosentpoeng fra 2015. Lønnsforskjellene

mellom kvinner og menn blir tydelig når det gis individuell lønn (gruppe 5-7), mens stillingsgruppene som

følger lokale eller sentrale minstelønninger i større grad har likelønn (gruppe 1-4 og 9).

Lønnsforhold per tjeneste- og virksomhetsområde

Tallene i tabell 9.39 skiller ikke mellom de ulike kapittelområdene i kommunens lønns- og

stillingsoversikt, men ser tjeneste- og virksomhetsområdet under ett. Tallene viser at kvinners lønn i

prosent av menns lønn er lavest i Personal og organisasjon med 86 prosent, og denne lønnsforskjellen

har økt med 1 prosentpoeng fra 2015. Hos Bymiljø og utbygging er det motsatt, der er kvinners lønn i

prosent av menns lønn 112 prosent, og denne forskjellen har økt med 8 prosentpoeng fra 2015. Kultur

og byutvikling har hatt en stor endring fra 2015, hvor kvinners lønn i prosent av menns lønn har økt med

6 prosentpoeng, og i 2016 er 100 prosent av menns lønn.

Nr Stillingsgrupper 2016 (LDO inndeling)
Andel

kvinner %
Andel

menn %
Endring i andel menn

fra 2015

5 Mellomleder 74 26 -2

6 Direktør, fagsjef, virksomhetsleder 75 25 3

7 Akademikere 66 34 -1

9 Lærling/Student 82 18 1

Tabell 9.37 Kjønnsfordeling og stillingsgrupper 

 
Stillingsgrupper 2016 (LDO
inndeling)

Gjennomsnittslønn
kvinner 2016

Gjennomsnittssnittslønn
menn 2016

Kvinners
lønn i %

av menns
lønn 2016

Endring
fra 2015

 

1
Stillinger uten særskilt krav om
utdanning

375 710 360 189 104 -2  

2 Fagarbeiderstillinger 437 757 432 701 101 2  

3
Stillinger med krav om
høyskoleutdanning

508 021 530 261 96 2  

4
Stillinger med krav om høyskole
utdanning 
med ytterligere spesialutdanning

569 268 585 985 97 -2  

5 Mellomleder 622 558 658 173 95 0  

6
Direktør, fagsjef,
virksomhetsleder

758 230 849 306 89 -1  

7 Akadmikere 673 242 772 082 87 -1  

9 Lærling/Student 327 687 324 921 101 -0  

Tabell 9.38 Gjennomsnittlig lønn fordelt på kjønn og stillingsgrupper 
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Innenfor Oppvekst og levekår er det størst lønnsforskjeller i barnehagene, hos hjemmebaserte tjenester,

bofellesskap og sykehjem. I disse virksomhetsområdene er det overvekt av kvinner, både i lederstillinger

og andre stillinger, og dette kan være med på å forklare lønnsforskjellene her.

Servicetorget

Gjennomsnitt av
årslønnstrinn

Gjennomsnittslønn
kvinner

Gjennomsnittlønn
menn

Kvinners lønn i %
av menns lønn

2016

Endring fra
2015

 

Totalsum Stavanger
kommune

490 317 517 975 95 0  

Personal og organisasjon 538 857 625 833 86 -1  

Økonomi 521 054 541 073 96 -1  

Bymiljø og utbygging 631 068 562 526 112 8  

Kultur og byutvikling 616 358 613 869 100 6  

Oppvekst og levekår 488 667 506 888 96 -2  

Utvalgte
virksomhetsområder

         

Barnehage 438 122 386 352 113 1  

Grunnskole 562 827 557 308 101 2  

Barn og unge* 505 666 504 873 100    

Bofellesskap* 414 438 387 265 107    

Hjemmebaserte tjenester 420 342 388 857 108 -1  

Levekår bydekkende* 448 492 430 250 104    

Sykehjem 421 195 397 804 106 6  

*          

* Har ikke tall for 2015           

Tabell 9.39 Lønnsforhold, tjeneste og virksomhetsområde 

  2012 2013 2014 2015 2016

Sentralbord, tlf. 51507090, antall oppringinger 122 276 126 261 109 885 96 365 84 480

Svarprosent sentralbordet 89 % 88 % 82 % 84 % 89 %

Svar telefoni innen 30 sek 65 % 65 % 68 % 74 % 80 %

Svar telefoni innen 60 sek 83 % 82 % 85 % 88 % 91 %

Publikumsoppmøte ved skranke (ARG 12, EGV 10, OK 19 og
OK 23)

        18 285
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9.2.5 Kommunikasjon

9.2.6 Fattigdom

  2012 2013 2014 2015 2016

Brukte digital eløsninger         2 175

Elektroniske henvendelser;
servicetorg@stavanger.kommune.no

13 032 12 495 12 260 11 707 10 256

Henvendelser via ”Innsyn” etter offentleglova* 1 564 1 030 943 2 350 550

Situasjonskart og nabolister** 1 701 1 638 1 465 1 329 457

Besvarte Facebookspørsmål:   16 34 102 262

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 335 236 255 188 244

Gebyrberegning av regulerings- og delesaker 174 139 111 117 113

Geminimelding behandlet av Servicetorget*** 1 624 1 359 736 818 762

Varsle om feil - VOF, ofte med hjelp fra Servicetorget 2 916 3 192 4 346 5 146 6 293

Salg av kart o.a. for KBU - eks. salg med faktura 15 070 8 378 5 580 5 588 3 145

Salg av bioposer 41 380 39 774 42 133 36 862 43 120

Salg av søppelsekker 81 589 85 376 42 133 72 894 74 693

Salg av salgsplasser/standplasser utenom Torget 110 550 153 435 115 059 134 031 126 300

*          

* Det har vært utfordringer med Innsyn i modulen til Public 360
i 2016

         

** Ny automatisk kartbestillingsmodul har redusert bestillingen
av situasjonskart i 2016

         

*** Internregisteringen på Gemini var ute av drift i flere
måneder i 2014, noe som økte bruken av VOF

         

Tabell 9.40 Servicetorget 

Kommunikasjon, digitale flater 2012 2013 2014 2015 2016  

stavanger.kommune.no, unike besøk 360 718 571 511 339 213 680 288 507 618  

stavangerkommune.no - sidevisninger - 3 477 502 3 593 635 4 107 144 3 497 339  

Facebook antall likere 1 608 3 897 6 395 9 000 13 304  

Twitter, antall følgere 765 1 436 1 960 2 562 3 019  

Instagram     320 1 325 2 627  

Antall visninger på You Tube         65 377  

Tabell 9.41 Kommunikasjon, digitale flater 
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9.2.6 Fattigdom

Selve fattigdomsbegrepet er noe uklart. Ofte er det lavinntekt eller inntektsfattigdom som benyttes når

omfanget av fattigdom diskuteres. 

Fattigdom har også andre dimensjoner enn bare inntekt. Noen kan ha inntekt over fattigdomsgrensen

men likevel ha dårlig råd. Det finnes også familier som lever et godt liv og har gode levekår tross lave

inntekter.

I likhet med andre vestlige land opererer ikke Norge med en offisiell fattigdomsgrense.  I regjeringens

plan mot fattigdom legges denne definisjon av fattigdom til grunn:

Med fattigdom forstås at personer har så lav inntekt, eventuelt i kombinasjon med høye nødvendige

utgifter i forbindelse med sykdom, funksjonshemning mv., at de over lengre tid ikke får dekket

grunnleggende velferdsbehov.

Fattigdom 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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 8,8 13,8 9,6 14,2 9,9 14,9 10,1 16,4 11,8 16,8 12,6

0219 Bærum 6 4,2 6,3 4,4 6,8 4,9 7 5 7,1 5,3 7,2 5,1

0301 Oslo kommune 16,1 11,9 16,7 12,5 17,1 12,8 18 13,5 18,4 13,8 18,4 13,8

0602 Drammen 14,8 10,2 16 11,2 16,8 12,1 17,8 12,7 19,7 14,8 19,4 14,6

1001 Kristiansand 9,2 6,2 9,9 6,5 10,9 7,1 12,5 8,6 12,6 8,7 13,4 9,3

1102 Sandnes 6,3 4,3 6,5 4,1 6,5 4,4 6,6 4,5 7,5 5,4 8,5 5,6

1103 Stavanger 6,7 4,4 7,1 4,9 6,9 4,8 7,5 5,2 8,1 5,7 9,3 6,6

1201 Bergen 8,1 5,4 8,7 5,9 9,3 6,2 10,2 7 10,5 7,2 10,9 7,5

1601 Trondheim 7,3 4,7 7,2 4,6 7,8 4,9 8,3 5,4 8,5 5,5 8,6 5,7

1902 Tromsø 6 3,8 6,7 4,2 7 4,4 7,3 4,4 7,7 4,5 7,7 4,5

Tabell 9.42 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 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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 5,3 11,4 5,7 12 5,9 12,4 5,8 12,9 6,6 13 6,8

0219 Bærum 7,2 4,3 7,6 4,6 7,8 4,8 8 4,9 8,2 5,1 8,1 4,8

0301 Oslo kommune 14,5 8,7 14,8 8,9 14,9 8,9 15,5 9,2 15,8 9,4 15,7 9,4

0602 Drammen 12 6,2 12,6 6,8 15 7,1 13,9 7,5 15 8,4 14,7 8,4

1001 Kristiansand 9,7 4,6 10,2 4,9 10,9 5,1 11,5 5,8 11,8 6 12,2 6,2

1102 Sandnes 7 3,5 7,1 3,5 7,1 3,7 7,1 3,6 7,6 4 8,3 4,2

1103 Stavanger 8,4 4,3 8,5 4,5 8,3 4,3 8,4 4,4 8,6 4,7 9,5 5,2

1201 Bergen 9,5 4,7 9,7 5 10,2 5,1 10,5 5,5 10,5 5,4 10,8 5,5

1601 Trondheim 9,6 4,6 9,8 4,8 10,1 4,8 10,2 5 10,2 4,8 10,2 4,9

1902 Tromsø 8,6 4,1 8,9 4,4 9,2 4,4 9 4,3 9,3 4,5 9,2 4,5

Tabell 9.43 Personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til
medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel
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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.
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« 10 ÅRSREGNSKAP OG NOTER

10.1 Årsregnskap 2016

10.1.1 Hovedoversikt drift

Årsrapport 2016

Hovedoversikt drift (beløp i 1 000 kr) Note
Regnskap

2016
Justert budsjett

2016
Opprinnelig

budsjett 2016
Regnskap

2015
 

Driftsinntekter            

Brukerbetalinger 1 440 354 439 672 438 968 454 444  

Andre salgs- og leieinntekter 1 725 825 685 389 790 751 824 101  

Overføringer med krav til motytelse   1 076 276 817 037 659 924 900 166  

Rammetilskudd   1 844 101 1 859 750 1 751 800 1 694 046  

Andre statlige overføringer   264 432 258 207 139 691 149 558  

Andre overføringer   49 263 48 524 17 291 31 426  

Skatt på inntekt og formue   5 058 582 4 945 300 5 092 000 4 930 508  

Eiendomsskatt   312 746 312 000 306 000 280 872  

Sum driftsinntekter   9 771 579 9 365 879 9 196 425 9 265 121  

             

Driftsutgifter            

Lønnsutgifter 2, 4 4 148 777 4 112 400 3 973 797 3 981 768  

Sosiale utgifter 2, 5 1 102 250 1 140 005 1 107 643 1 075 864  

Kjøp av varer og tj som inngår i
tj.produksjon

6 1 111 746 1 034 708 1 396 752 1 004 814  

Kjøp av tjenester som erstatter
tj.produksjon

6 1 906 549 1 882 355 1 832 986 1 899 309  

Overføringer 6 933 448 868 495 914 756 865 274  

Avskrivninger 7 341 607 307 212 316 965 489 494  

Fordelte utgifter   -107 335 -81 273 -479 604 -67 416  

Sum driftsutgifter   9 437 042 9 263 902 9 063 295 9 249 107  
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10.1.2 Regnskapsskjema 1A – drift

Hovedoversikt drift (beløp i 1 000 kr) Note
Regnskap

2016
Justert budsjett

2016
Opprinnelig

budsjett 2016
Regnskap

2015

Brutto driftsresultat 334 538 101 977 133 130 16 014

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte 8, 12 384 628 362 775 337 018 390 760

Gevinst på finansielle instrumenter
(omløpsmidler)

8 1 650 0 0 16 553

Mottatte avdrag på utlån 14 073 14 277 1 361 1 610

Sum eksterne finansinntekter 400 351 377 052 338 379 408 923

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 8 256 591 265 679 259 032 269 093

Tap på finansielle instrumenter
(omløpsmidler)

8, 14 13 267 0 0 32 002

Avdrag på lån 9 320 632 320 866 321 266 309 855

Utlån 1 673 1 230 1 230 954

Sum eksterne finansutgifter 592 162 587 775 581 528 611 905

Resultat eksterne
finanstransaksjoner

-191 811 -210 723 -243 149 -202 982

Motpost avskrivninger 7 341 607 307 212 316 965 489 494

Netto driftsresultat 484 334 198 466 206 946 302 526

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m.
mindreforbruk

18 149 678 149 678 0 0

Bruk av disposisjonsfond 10 49 273 35 352 0 27517

Bruk av bundne fond 10 67 548 62 949 4 164 81 844

Sum bruk av avsetninger 266 499 247 979 4 164 109 361

Overført til investeringsregnskapet 10 205 874 204 092 206 110 76 998

Avsatt til disposisjonsfond 10 291 096 237 986 5 000 87 401

Avsatt til bundne fond 10 94 476 4 367 0 97 810

Sum avsetninger 591 446 446 445 211 110 262 210

Regnskapsmessig mindreforbruk 18 159 387 0 0 149 678

Tabell 10.1 Hovedoversikt drift 
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10.1.2 Regnskapsskjema 1A – drift

10.1.3 Regnskapsskjema 1B – drift

Regnskapsskjema 1A (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2016
Justert budsjett

2016
Opprinnelig budsjett

2016
Regnskap

2015
 

Skatt på inntekt og formue 5 058 582 4 945 300 5 092 000 4 930 508  

Ordinært rammetilskudd 1 844 101 1 859 750 1 751 800 1 694 046  

Skatt på eiendom 312 746 312 000 306 000 280 872  

Andre generelle statstilskudd 244 114 241 716 129 450 129 991  

Sum frie disponible inntekter 7 459 543 7 358 766 7 279 250 7 035 417  

           

Renteinntekter og utbytte 384 628 362 775 337 018 390 760  

Gevinst finansielle instrumenter
(omløpsmidler)

1 650 0 0 16 553  

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 256 591 265 679 259 032 269 093  

Tap finansielle instrumenter
(omløpsmidler)

13 267 0 0 32 002  

Avdrag på lån 320 632 320 866 321 266 309 855  

Netto finansutgifer -204 211 -223 770 -243 280 -203 638  

           

Til ubundne avsetninger 291 096 237 986 5 000 87 382  

Til bundne avsetninger 2 147 300 0 4 179  

Bruk av tidligere regnsk.m.
mindreforbruk

149 678 149 678 0 0  

Bruk av ubundne avsetninger 49 273 35 352 0 27 458  

Bruk av bundne avsetninger 275 0 0 252  

Netto avsetninger -94 017 -53 256 -5 000 -63 850  

           

Overført til investeringsregnskapet 205 874 204 092 206 110 76 998  

Til fordeling drift 6 955 441 6 877 648 6 824 860 6 690 931  

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 6 796 054 6 877 648 6 824 860 6 541 254  

           

Regnskapsmessig mindreforbruk 159 387 0 0 149 678  

Tabell 10.2 Regnskapsskjema 1A 
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10.1.3 Regnskapsskjema 1B – drift

Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000
kr)

Regnskap
2016

Justert budsjett
2016

Opprinnelig budsjett
2016

Regnskap
2015

 

Rådmann, stab og støttefunksjoner          

Rådmann 8 313 9 133 9 000 6 665  

Økonomi 148 981 149 612 146 967 145 087  

Personal og organisasjon 119 009 122 531 119 307 114 539  

Kommunikasjonsavdeling 7 849 8 782 7 752 6 667  

Næring 10 544 10 687 9 203 6 695  

Kommuneadvokat 6 806 7 222 7 151 6 761  

Politisk sekretariat 10 635 11 570 11 464 10 555  

Sum Rådmann, stab og
støttefunksjoner

312 137 319 537 310 844 296 969  

           

Oppvekst og levekår          

Stab Oppvekst og levekår 71 060 72 321 72 283 68 882  

Barnehage 1 084 991 1 076 693 1 076 008 1 068 946  

Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud

76 183 73 788 63 502 68 225  

Grunnskole 1 366 134 1 378 446 1 366 987 1 357 339  

Johannes læringssenter 135 562 135 445 115 989 123 172  

Stavanger kulturskole 34 963 36 357 34 581 33 366  

Pedagogisk-psykologisk tjeneste 42 104 41 343 38 985 40 890  

Ungdom og fritid 71 319 75 975 71 929 66 942  

Helsestasjon og skolehelsetjenesten 68 330 71 222 67 538 65 363  

Helse- og sosialkontor 625 063 617 230 621 097 697 988  

NAV 286 854 247 281 230 344 251 576  

Fysio- og ergoterapitjenesten 59 646 60 309 57 508 57 331  

Barnevernstjenesten 217 643 221 687 213 520 214 366  

Helsehuset i Stavanger 13 389 17 262 11 006 9 348  

Hjemmebaserte tjenester 479 494 476 137 461 992 435 612  

Alders- og sykehjem 837 254 843 345 822 969 779 116  

Stavanger legevakt 52 582 47 193 40 656 33 619  
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Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000
kr)

Regnskap
2016

Justert budsjett
2016

Opprinnelig budsjett
2016

Regnskap
2015

 

Rehabiliteringsseksjonen 47 113 45 143 43 383 44 486  

Arbeidstreningsseksjonen 11 228 12 310 12 442 10 227  

Boligkontoret 2 611 2 454 0 0  

Flyktningseksjonen 21 402 21 079 9 215 9 995  

EMbo 12 202 13 760 9 555 14 363  

Dagsenter og avlastningsseksjonen 152 522 158 857 156 995 127 923  

Tekniske hjemmetjenester 1 210 1 344 1 309 1 229  

Krisesenteret i Stavanger 11 939 12 166 11 823 11 067  

Sentrale midler levekår -136 677 -111 476 -82 329 -115 801  

Sentrale midler legetjeneste 66 133 68 823 66 866 63 931  

Sum Oppvekst og levekår 5 712 253 5 716 494 5 596 153 5 539 500  

           

Bymiljø og utbygging          

Stab Bymiljø og utbygging 5 864 5 890 5 999 6 102  

Miljø 4 968 6 490 4 673 4 180  

Utbygging 7 098 9 837 7 215 1 073  

Stavanger Eiendom -260 700 -227 807 -276 423 -327 799  

Park og vei 147 740 148 154 141 898 134 401  

Idrett 126 742 130 365 127 473 122 747  

Vannverket 527 0 0 -86  

Avløpsverket -576 0 0 -1 246  

Renovasjon 68 140 140 152  

Plan og anlegg -294 0 0 -424  

Sum Bymiljø og utbygging 31 435 73 069 10 975 -60 900  

           

Kultur og byutvikling          

Stab Kultur og byutvikling 11 845 16 754 18 982 12 050  

Byggesaksavdelingen 2 441 0 0 3 475  

Planavdelinger 37 867 34 486 33 563 33 927  

Kulturavdelingen 155 806 156 697 153 701 152 486  
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10.1.4 Hovedoversikt investering

Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000
kr)

Regnskap
2016

Justert budsjett
2016

Opprinnelig budsjett
2016

Regnskap
2015

 

Sum Kultur og byutvikling 207 959 207 937 206 246 201 937  

           

Netto finansposter ført på
tjenesteomr.

75 0 0 -41  

           

Felles inntekter og utgifter          

Sum felles inntekter og utgifter 532 195 560 611 700 642 563 789  

           

Sum fordelt til drift 6 796 054 6 877 648 6 824 860 6 541 254  

Tabell 10.3 Regnskapsskjema 1B 

Hovedoversikt investering (beløp i
1.000 kr)

Note
Regnskap

2016
Justert budsjett

2016
Opprinnelig

budsjett 2016
Regnskap

2015
 

Inntekter            

Salg av driftsmidler og fast eiendom 3 144 647 184 000 260 600 74 023  

Andre salgsinntekter   27 0 0 930  

Overføringer med krav til
motytelse

  55 680 47 960 6 000 9 702  

Kompensasjon for merverdiavgift   172 493 140 825 139 000 159 467  

Statlige overføringer 3 23 324 33 240 21 440 35 421  

Andre overføringer   47 165 31 500 7 000 89 723  

Renteinntekter og utbytte   0 0 0 0  

Sum inntekter   443 334 437 525 434 040 369 266  

             

Utgifter            

Lønnsutgifter 2, 4 28 264 11 201 11 201 30 862  

Sosiale utgifter 2, 5 6 803 2 793 2 793 7 342  

Kjøp av varer og tj. som inngår i
tj.produksjon

3 1 107 780 1 285 452 1 260 773 1 124 019  

Kjøp av tjenester som erstatter
tj.produksjon

  19 881 232 0 20 016  
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10.1.5 Regnskapsskjema 2A – investering

Hovedoversikt investering (beløp i
1.000 kr)

Note
Regnskap

2016
Justert budsjett

2016
Opprinnelig

budsjett 2016
Regnskap

2015
 

Overføringer   172 495 2 051 200 159 467  

Renteutgifter og omkostninger   4 0 0 12  

Fordelte utgifter   -173 385 -16 412 -16 412 -193 234  

Sum utgifter 23 1 161 843 1 285 317 1 258 555 1 148 483  

             

Finanstransaksjoner            

Avdrag på lån   125 410 105 000 105 000 145 983  

Utlån   273 288 263 560 216 450 255 355  

Kjøp av aksjer og andeler   30 195 29 100 19 100 15 673  

Avsatt til ubundne investeringsfond 10 86 155 86 155 0 0  

Avsatt til bundne investeringsfond 10 53 294 8 000 0 5 093  

Sum finansieringstransaksjoner   568 342 491 815 340 550 422 104  

             

Finansieringsbehov   1 286 851 1 339 607 1 165 065 1 201 320  

Dekket slik:            

Bruk av lån   884 932 986 915 810 355 890 134  

Mottatte avdrag på utlån 3 191 036 148 600 148 600 214 775  

Overført fra driftsbudsjettet 10 205 874 204 092 206 110 76 998  

Bruk av bundne driftsfond 10 0 0 0 847  

Bruk av ubundne investeringsfond 10 0 0 0 10 050  

Bruk av bundne investeringsfond 10 5 008 0 0 8 517  

             

Sum finansiering   1 286 851 1 339 607 1 165 065 1 201 320  

             

Udekket/udisponert 18 0 0 0 0  

Tabell 10.4 Hovedoversikt investering 

Regnskapsskjema 2A (beløp i 1.000
kr)

Regnskap
2016

Justert budsjett
2016

Opprinnelig budsjett
2016

Regnskap
2015
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10.1.6 Regnskapsskjema 2B – investering

           

Investeringer i anleggsmidler (jf.
skjema 2b)

1 161 843 1 285 317 1 258 555 1 148 483  

Utlån og forskutteringer 273 288 263 560 216 450 255 355  

Kjøp av aksjer og andeler 30 195 29 100 19 100 15 673  

Avdrag på lån 125 410 105 000 105 000 145 983  

Avsetninger 139 449 94 155 0 5 093  

Årets finansieringsbehov 1 730 185 1 777 132 1 599 105 1 570 587  

           

Finansiert slik:          

Bruk av lånemidler 884 932 986 915 810 355 890 134  

Inntekter fra salg av anleggsmidler 144 647 184 000 260 600 74 023  

Tilskudd til investeringer 70 489 64 740 28 440 125 144  

Kompensasjon for merverdiavgift 172 493 140 825 139 000 159 467  

Mottatte avdrag på utlån og
refusjoner

246 715 196 560 154 600 224 477  

Andre inntekter 27 0 0 930  

Sum ekstern finansiering 1 519 303 1 573 040 1 392 995 1 474 175  

           

Overført fra driftsregnskapet 205 874 204 092 206 110 76 998  

Bruk av avsetninger 5 008 0 0 19 414  

Sum finansiering 1 730 185 1 777 132 1 599 105 1 570 587  

           

Udekket/udisponert 0 0 0 0  

Tabell 10.5 Regnskapsskjema 2A - investering 

Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2016

Justert
budsjett

2016

Opprinnelig
budsjett 2016

Regnskap
2015

 

Rådmann, stab og
støttefunksjoner

           

3711001 Flytting av datasentre 284 284 0 9 963  

3711002 Ny hjemmeside kommunikasjon 0 2 000 2 000 0  
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2016

Justert
budsjett

2016

Opprinnelig
budsjett 2016

Regnskap
2015

 

3711003 Inventar/utstyr byarkivet 513 514 0 0  

3711004 Utstyr It-avdelingen 282 282 0 0  

31121501 Basestasjoner sykehjem 0 0 0 -71  

31121502 It-løsning ungdomskoler 0 0 0 386  

31141002
Utrulling av trådløst nettverk på
ungdomstrinn skolene

0 0 0 33  

391450141 Nytt sak/arkivsystem 374 200 2 700 6 471  

Oppvekst og
levekår

           

3722001 It i undervisning / utskifting 2 894 2 893 0 3 366  

3722002 It i barnehager 395 396 0 456  

3722003 Utstyr oppvekst 722 722 0 0  

3733001 Utstyr gjelder hele levekår 1 168 614 0 0  

3733003 Biler 1 603 1 500 1 500 1 971  

3833001
Utskifting alarmer /
mottakssentraler tekniske
hjemmetjenester

0 4 500 4 500 0  

31142002 Utstyr johannes voksenopplæring -418 0 0 3 991  

391244868 Lokalmedisinsk senter 683 0 0 443  

391433000 Storhaug områdeløft 0 0 4 000 0  

Bymiljø og
utbygging

           

203 Bjergstedvisjonen 32 0 0 124  

207 Stavanger forum, områdeutvikling 250 0 0 29 445  

208 Stavanger forum, energisentral 5 831 7 000 0 9 393  

209 Jåttavågen 2 190 0 0 5 983  

212 Lervig reguleringsplan 2218 10 000 0 0 82  

214 Hafrsfjord eiendomsutvikling 38 0 0 2 167  

216 Ryfast 247 0 0 491  

1000 Kjøp/salg eiend. 0 81 850 72 000 0  

109 Husabø 1 544 0 0 8 363  

112 Søra bråde 0 0 0 94  
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2016

Justert
budsjett

2016

Opprinnelig
budsjett 2016

Regnskap
2015

 

115 Jåttåvågen-området 4 391 0 0 15 160  

128 Urban sjøfront 1 158 0 0 4 062  

135 Friområde/veier bolig 868 0 0 582  

1351 Folkebadet 42 700 5 700 20  

136 Friområde/veier næring 201 0 0 0  

140 Madla / Revheim 199 0 0 1 658  

146 Nytorget 92 0 0 1 041  

150 Torfæusgate (holme egenes) 329 0 0 3 503  

198 Diverse bolig relaterte prosjekter 419 0 0 996  

199 Diverse næringsrelaterte prosjekter 48 924 0 0 1 741  

4000 Kjøp boliger vanskeligstilte 7 648 4 800 10 000 10 062  

4021 Bhg inventar og utstyr 387 1 000 1 000 244  

4026
Sølvberget ombygging av
kinosenteret

0 0 0 383  

4112 Stavanger forum ny ishall 992 0 0 354  

4222 Kristianslyst rehabilitering 0 0 0 12 283  

4223
Madlavoll skole ny ato-
avd/ombygging

700 0 0 10 337  

4224 Lenden skole ombygg johannes 752 1 400 0 24 284  

4300 Byggeprosjekter stavanger eiendom 1 750 1 500 1 500 920  

4333 Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh 1 212 1 500 38 900 449  

4334 Oddahagen 13 8 nye leiligheter 1 802 2 350 0 30 211  

4336 Søra bråde bofellesskap 0 0 0 156  

4337 Lervik sykehjem 211 357 195 000 150 400 96 801  

4700 Utbedring adm. bygg 6 950 6 000 1 000 821  

4703 Inventar/utstyr/uteanlegg 1 919 2 000 2 000 4 393  

4705 Uforutsett rehab bhg 7 081 4 800 2 000 6 848  

4706 Uforutsett rehab. skoler 13 140 10 500 2 500 6 509  

4710 Rehab. Eldre boliger -173 0 1 000 1 464  

4711 Rehab. inst./bofel. m.v. 3 535 2 500 2 000 2 518  

4712 Rehab. idrettshaller 0 500 500 612  
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2016

Justert
budsjett

2016

Opprinnelig
budsjett 2016

Regnskap
2015

 

4785 Austbø skole 0 0 0 747  

4807 Legionella nytt 217 0 0 3 648  

4814 Kløverenga barnehage 626 600 0 5 401  

4819 Tou tilstandsanalyse 17 031 33 200 30 400 11 549  

4821 Kuppelhallen rehabillitering 0 1 900 0 71  

4822 Buøy skole 0 0 0 265  

4833 Skeiehagen bhg 0 0 0 1 106  

4836 Lassahagen bofellesskap 3 959 4 200 0 12 940  

4844 Svømmehall Kvernevik 20 333 25 000 25 000 70 592  

4845 Svømmehall Hundvåg 1 344 3 700 0 32 048  

4850 Utstillingshall 803 0 0 5 664  

4852 Emmaus barnehage sør 28 634 30 350 23 850 13 549  

4853 Tastahallen -149 0 0 540  

4870 Reparasjon orgel domkirken 221 200 0 5 084  

4913 Avfallsanlegg ved 4 sykehjem 21 2 000 0 5 410  

631092 Separering 0 0 0 105  

7081 Kunstnerisk utsmykking 0 600 0 0  

8900 Prosjektkostnader til fordeling 832 0 0 658  

9991
Generell fin. Salg av
eiendom/råmark

1 311 0 0 473  

3716005 Kjøp av nye søppelspann 1 861 2 400 2 400 1 464  

3716036 Miljøstasjoner 59 50 50 199  

3716072 Nedgravde containere 3 182 2 200 2 200 2 266  

3726004 Byomforming 647 2 000 7 000 2 771  

3726005 Reperasjonslag 575 600 600 0  

3726021 Vannmålere - off ledninger 152 1 100 1 100 292  

3726024 Ringledninger-forsterkninger 1 236 2 400 2 400 3 444  

3726026 Vannledninger-utbyggingsområder 2 626 5 000 5 000 4 005  

3726027 Fornyelse -renovering 29 298 22 000 22 000 22 756  

3726028 Lekkasjelytting 0 0 0 92  
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2016

Justert
budsjett

2016

Opprinnelig
budsjett 2016

Regnskap
2015

 

3726029 Desinfeksjon etc. 567 600 600 110  

3726031 Lekkasjereduksjon 642 0 0 1 178  

3726048 Straktiltak 3 399 2 000 4 500 847  

3726049 Biler vann 308 161 0 0  

3736001 Spylebil 0 0 0 3 571  

3736011 Byomforming 4 394 5 000 0 1 769  

3736028 Kloakkrammeplan 4 259 3 000 3 000 1 672  

3736029 Separering 11 258 11 000 11 000 16 035  

3736030 Fornyelse og renovering 43 417 33 000 33 000 21 131  

3736048 Strakstiltak 2 987 2 500 0 573  

3736082 Nedbørsmålere 63 300 300 80  

3765003
Løkker, baner, skatebaner og
nærmiljøanlegg

992 1 000 6 100 676  

3765014 Rehabilitering idrettsanlegg 3 322 3 088 6 000 1 913  

3765021 Rehabilitering parkanlegg 508 506 700 605  

3765023 Prosjekt friområde 12 390 9 970 10 000 15 551  

3765032 Kunst i offentlige rom (lekeplasser) 0 0 1 000 0  

3766010 Sykkel 0 0 2 500 0  

3766013 Nye veianlegg 0 0 2 100 0  

3766014 Trafikksikkerhet 652 654 15 300 2 472  

3766015 Gatelys 5 228 4 800 10 000 7 314  

3766017 Miljø og gatetun 0 0 3 500 0  

3766019 Asfaltering 4 985 5 000 5 000 4 997  

3766020 Utstyr park og vei 0 0 0 419  

3766021 Tellere i friområder 0 0 0 431  

3766052 Rehabilitering 0 0 1 500 0  

3766062 Sentrum 0 0 6 000 0  

3766910 Utearealer skoler 0 0 8 000 0  

3788003
Kjøp av tomt til kommunale
utb.behov - Storhaug øst

25 40 000 40 000 0  

3806001 El-biler utbygging 159 162 0 0  
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2016

Justert
budsjett

2016

Opprinnelig
budsjett 2016

Regnskap
2015

 

3826001 Ryfast vannverket 5 000 5 000 5 000 0  

3836001 Ryfast/pumpest. avløpsverket 5 000 5 000 5 000 0  

3844001 Energitiltak kommunale bygg 22 405 26 900 19 000 9 068  

3844002 Varmesentral olav kyrresgate 19 10 030 13 000 13 000 1 548  

3844003
Olav kyrresgate 19 og stavanger
svømmehall rehabilitering

11 955 9 000 50 000 2 295  

3844004 Kongsgata 47/49, rehabilitering 822 10 000 10 000 0  

3844005 Olav kyrresgate 23, taktekking 6 565 6 000 5 000 0  

3844007 Madlamark skole, nybygg 609 2 000 5 000 0  

3844011 Jåtten skole nybygg 14 rom 1 698 3 000 3 000 0  

3844013 Tastaveden skole rehabilitering 637 2 000 2 000 0  

3844015 Hundvåg skole - rehabilitering 1 136 3 000 3 000 0  

3844016
Gautesete skole - reform 2006 -
rehabil

515 1 000 2 000 0  

3844018 Ytre tasta barnehage avd. Eskeland 0 0 2 000 0  

3844021 Selveide boliger i bofellesskap 115 500 2 000 36  

3844023
Dagtilbud psykisk
utviklingshemmede

0 0 1 500 0  

3844024 Hetlandshallen dobbelhall 1 171 10 000 10 000 0  

3844026
Stavanger svømmehall,
rehabilitering

0 0 5 000 0  

3844027 Krematoriet, skifte tak 2 803 2 600 0 125  

3844028 Bekkefaret kirke, rehabilitering 777 2 000 2 000 0  

3844029 Rehabilitering, vålandstårnet 1 359 1 300 3 000 5 400  

3844031 Fredrikke quamsvei, utbedring 823 3 000 5 000 0  

3844033 El-biler stavanger eiendom 476 476 0 0  

3844034 Krisesenter for menn 37 1 700 0 2 257  

3844035 Nylund skole, utbygging 31 1 500 48 000 0  

3844036 Lunde skole innvendig ombygging 1 887 1 000 7 000 0  

3844038
Lassahagen rehabilitering /
ombygging

298 2 000 6 000 0  

3844040
Oppgradering av signalanlegg i
sykehjem

2 217 2 000 2 000 0  
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2016

Justert
budsjett

2016

Opprinnelig
budsjett 2016

Regnskap
2015

 

3844041 Lås på medisinrom/vaktrom 997 1 000 1 000 0  

3844044 Energitiltak i kommunale bygg 3 145 7 400 7 400 0  

3844048 Strømmålere utskifting 0 2 000 2 000 0  

3844049 Tasta barnehage 163 100 1 000 0  

3844050 Tastavarden bhg. 104 0 5 000 0  

3844051 Ytre tasta barnehage, avd. Vardenes 8 093 10 000 5 000 0  

3844052 Boligtilbud demente 0 500 1 000 0  

3844053 Boliger for eldre, selges til beboere 0 0 5 000 0  

3844054 Søra bråde dobbelhall 0 0 5 000 0  

3844055
Cricketbane tilrettelegging,
interkomm

3 0 1 000 0  

3844056 Friluftspavliong, Gausel 0 0 1 000 0  

3844057 Kannik skole, utvidelse 1 363 3 000 3 000 0  

3844058
Rehabilitering, tiltakspakke fra
staten

18 229 18 230 0 0  

3844059 Sunde og Kvernevik bydelshus 602 600 0 0  

3844064 Vålandstårnets venner 162 3 000 0 0  

3846001 El-biler renovasjon og miljø 159 161 0 0  

3865003 Løkker, baner, skate, byggeprosjekt 2 127 1 210 0 53  

3865014
Rehabilitering idrettsanlegg,
byggeprosjekt

4 931 4 500 0 1 971  

3865026 Treningspark på emmaus 2 614 120 0 194  

3866001
Utskifting av gatelysarmatur som
inneholder kvikksølv

4 910 10 000 10 000 0  

3866002 Nytt garderobeanlegg Midjord 20 302 21 500 21 500 206  

3866003 Konserthuset 26 0 0 211  

3866004 Turvei Hundvåg-ryfast 971 0 0 379  

3866005 Hillevåg torg 0 0 0 14  

3866006 Tivolifjellet 32 1 500 0 4  

3866007 Kunstgressbaner, rehabilitering 7 062 8 000 4 000 0  

3866008 Økt opparbeidelse av friområder 1 206 2 000 4 000 0  

3866009 Ekstra rehab utearealer skoler 304 300 0 0  
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2016

Justert
budsjett

2016

Opprinnelig
budsjett 2016

Regnskap
2015

 

3866010 Ekstra rehab utearealer bhg 1 374 1 400 0 0  

3866011 Hillevåg torg 503 5 000 0 0  

3866012 Kvernevik ring 3 583 12 000 0 0  

3866013 Nye veianlegg, byggeprosjekter 2 183 400 0 121  

3866014 Trafikksikkerhet, byggeprosjekt 2 250 2 500 0 0  

3866015 Gatelys byggeprosjekt 975 2 000 0 0  

3866017 Miljø og gatetun, byggeprosjekt 2 413 2 300 0 1 971  

3866018 Rehab sykkelruter 10 422 0 0 2 377  

3866020 Opprustning av historiske hager 393 3 000 0 0  

3866021 Lekeplass på Våland 1 026 1 000 0 0  

3866022 Opprustning av skolevei 400 500 0 0  

3866023
Opprustning av området rundt
vålandstårnet

278 3 000 0 0  

3866052 Rehabilitering vei, byggeprosjekt 1 750 1 300 0 2 196  

3866062 Sentrum, byggeprosjekt 605 0 0 827  

3866910 Utearealer skoler, byggeprosjekt 8 729 8 000 0 2 058  

3876001 El-biler plan & anlegg 0 161 0 0  

3882001 Brannstasjon 26 0 0 1 075  

3882006 Konjunkturrabatt 0 -3 950 -67 245 0  

3888005 Rehabilitering sak 217/15 i bystyre 0 0 26 000 0  

3888006
Prosjekt utfylling-bruk av
rogfast-/ryfastmasse

50 3 500 5 000 0  

3896001 El-biler idrett 159 161 0 0  

3915763 Sanering avløp 8 0 0 0  

39137109 Husabøryggen 2013 0 0 0 530  

39137150 Holmeegenes,poa 2013 0 0 0 173  

39138218 Diverse forprosjekter utbygging 3 732 0 0 156  

301244862 Teknisk utstyr driftssentral 71 0 0 1 392  

301244875 Sølvberget kf, diverse investeringer -13 0 0 95  

301344713 Sølvberget, nytt nødlysanlegg 0 0 0 14  

301344714 Hinna skole, reparasjon av tak 600 0 0 -442  
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2016

Justert
budsjett

2016

Opprinnelig
budsjett 2016

Regnskap
2015

 

301426029 Desinfeksjoner etc. 0 0 0 16  

301426030 Service / kartlag 0 0 0 16  

301495014 Rehabilitering idrettsanlegg 0 0 0 200  

391244000 Kjøp boliger vanskeligst 2 576 17 000 31 700 1 309  

391244868 Lokalmedisinsk senter 0 0 2 000 0  

391244874 Holmeegenes rehab 1 185 400 0 3 211  

391244877 Nødstrøm-aggregat-sykehjem 83 2 000 0 2 325  

391244883 Eiganes skole - planlegging 123 356 130 800 63 100 77 509  

391265003
Løkker, baner, skate og nærmiljø,
byggep

78 0 0 1 384  

391266010 Sykkel, byggeprosjekt 736 500 0 0  

391266013 Nye veianlegg, byggeprosjekt 112 1 700 0 75  

391266014 Trafikksikkerhet, byggeprosjekt 221 0 0 6 723  

391266017 Miljø og gatetun, byggeprosjekt 923 0 0 2  

391266091 Kulvert over motorveien 82 073 30 000 108 300 22 000  

391266910 Utearealer skoler, byggeprosjekt 37 0 0 1 679  

391276320 Kloakkrammeplan 2012 0 0 0 15  

391276340 Sanering avløp poa 2012 15 0 0 11  

391344872 Prestebolig Hafrsfjord menighet 0 0 0 3 549  

391344885 Stokkatunet barnehage 1 958 900 0 38 365  

391344886 Roaldsøy barnehage 3 avd. 0 0 0 449  

391344887
Tjensvoll gravlund, urnefelter og
kist

16 0 0 4 840  

391344888 Nytt krisesenter 0 0 0 650  

391344896 Kortlesere sykehjem 0 0 0 -434  

391344897 Musikkskolen bjergsted, ombygging 0 0 0 80  

391365003
Løkker, baner, skate og nærmiljø,
byggep

9 642 2 050 0 2 363  

391365014
Rehabilitering idrettsanlegg,
byggepro

22 0 0 184  

391365032
Kunst i offentlig rom (lekeplasser),
by

420 1 000 0 19  
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Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2016

Justert
budsjett

2016

Opprinnelig
budsjett 2016

Regnskap
2015

 

391366010 Sykkel, byggeprosjekt 2 255 700 0 308  

391366013 Nye veianlegg, byggeprosjekt 870 800 0 1 042  

391366015 Gatelys, byggeprosjekt 2 257 0 0 837  

391366018 Sykkelstrategi -156 18 800 22 200 4 560  

391366019 Flaskehalsutbedring 0 0 24 000 0  

391366020 Gang-/sykkelsti Austre Åmøy 0 0 5 000 0  

391366062 Sentrum, byggeprosjekt 2 239 2 500 0 921  

391366910 Utearealer skoler, byggeprosjekt 0 0 0 1 253  

391382170 Atlanteren 0 0 0 131  

391444800 Storhaug skole sfo bygg 962 1 000 0 8 815  

391444802 Fransk barnehage v/ eiganes skole 4 368 4 900 0 25 138  

391444803
Bjørn Farmannsgate 25 bofellsskap
puh

5 167 23 800 23 800 2 565  

391444804
Kalhammeren avlastningsbolig -
utbedring

0 0 0 418  

391444805 Hetlandshallen utvendig tak 8 357 9 200 0 3 648  

391444808 Vålandsbassengene 7 796 7 200 4 000 -51  

391444811 Sjøfartsmuseet, nytt tak 0 0 0 488  

391444812 Teinå skole, innvendig ombygging 0 0 0 1 015  

391444813 Tastarustå skole innvendig 0 0 0 814  

391444814 Storhaug bydel ny barneskole 0 0 0 155  

391444817 Domkirken restaurering 0 0 0 1 059  

391444819 Nye gamlingen 62 474 65 000 65 000 16 079  

391444820 Dansesaler musikkskole 0 0 0 13 173  

391444821 Domkirken 2025 11 522 15 000 20 000 1 868  

391465003 Friområder 2 100 1 550 0 383  

391465014 Disposisjonsplaner 266 0 0 0  

391465024 Omlegging skolegårder 96 0 0 4 641  

391465025 Tasta skatepark 19 565 23 300 18 000 2 173  

391465026 Levekårsløft Storhaug 454 3 605 0 3 058  

391465027 Tasta skatepark del 2 519 3 000 0 0  
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10.1.7 Hovedoversikt balanse

Prosjektnr Prosjektnavn (beløp i 1.000 kr)
Regnskap

2016

Justert
budsjett

2016

Opprinnelig
budsjett 2016

Regnskap
2015

 

391466014 Diverse veier 5 990 33 000 0 3 047  

391466015 Diverse 7 487 3 200 0 1 373  

391466017 Kannik etappe 3 1 645 1 600 0 4 510  

391466018 Consul Sigvald Bergensensvei 4 106 0 0 4 485  

391466052 Hundvåg ring 75 0 0 249  

391482090
Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig
2016)

26 250 26 200 17 400 121 875  

Kultur og
byutvikling

           

4747 Jåtten øst bhg 878 0 0 2  

4791 Ishallen barnehage 0 0 0 14  

5017 Kunstinnkjøp 0 0 0 138  

7081 Kunstnerisk utsmykking 1 737 0 0 2 214  

3770001 Utstyr geodata 0 0 0 521  

3811001 Digitalisering av eiendomsarkiv kb 2 592 2 591 0 0  

3870001 El-biler stab kb 317 318 0 0  

Felles inntekter og
utgifter

           

9990 Generell finansiering 1 355 0 0 1 726  

9992 Mva - justeringsrett/plikt 352 0 0 0  

378001 Digitalisering av kart for gravlund 600 600 600 0  

378002 Maskiner iua (kjøp av traktor) 0 0 0 1 059  

378003 Ikt-midler folkevalgte 235 188 0 324  

4800001
Tastarustå bydelspark trinn 1 og
kvart

0 0 0 9 643  

4800002 Hinna park, infrastruktur -355 0 0 68 178  

4800003 Tou næringspark, infrastuktur 0 0 0 13 421  

4800004 Jm norge as -54 0 0 8 321  

             

Sum investeringer i
anleggsmidler

  1 161 843 1 285 317 1 258 555 1 148 483  

Tabell 10.6 Regnskapsskjema 2B Investering 
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10.1.7 Hovedoversikt balanse

Hovedoversikt balanse (beløp i 1.000 kr) Note Regnskap 2016 Regnskap 2015  

EIENDELER        

Anleggsmidler   24 723 218 24 179 299  

Faste eiendommer og anlegg 7, 17 12 420 913 12 666 304  

Utstyr, maskiner og transportmidler 7 511 879 454 663  

Utlån 11 2 702 043 2 669 414  

Konserninterne langsiktige fordringer 11, 16, 17 835 200 29 255  

Aksjer og andeler 12, 17 685 881 949 131  

Pensjonsmidler 5, 17 7 567 302 7 410 531  

Omløpsmidler   2 757 607 2 364 347  

Kortsiktige fordringer 13 620 466 696 569  

Konserninterne kortsiktige fordringer 13, 16 17 809 0  

Premieavvik 5 389 708 410 950  

Aksjer og andeler 14 998 978  

Obligasjoner 14 450 931 425 161  

Kasse, postgiro, bankinnskudd   1 277 695 830 689  

SUM EIENDELER   27 480 825 26 543 647  

         

EGENKAPITAL OG GJELD        

Egenkapital   8 435 317 8 296 091  

Disposisjonsfond 10 346 858 105 035  

Bundne driftsfond 10 149 986 123 058  

Ubundne investeringsfond 10 98 005 11 850  

Bundne investeringsfond 10 99 175 50 889  

Regnskapsmessig mindreforbruk 18 159 387 149 678  

Kapitalkonto 17, 24 7 621 748 7 895 422  

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 15 -39 841 -39 841  

Langsiktig gjeld   17 359 217 16 634 389  

Pensjonsforpliktelser 5, 17 9 561 690 9 217 025  

Ihendehaverobligasjonslån 9 3 090 000 2 840 000  
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10.1.8 Endring i arbeidskapital

Hovedoversikt balanse (beløp i 1.000 kr) Note Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Sertifikatlån 9 1 389 175 875 000  

Andre lån 9 3 254 353 3 663 364  

Konsernintern langsiktig gjeld 9, 16, 17 64 000 39 000  

Kortsiktig gjeld   1 686 290 1 613 167  

Annen kortsiktig gjeld 16 1 686 290 1 613 167  

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   27 480 825 26 543 647  

         

MEMORIAKONTI        

Memoriakonto   322 888 406 712  

Ubrukte lånemidler   289 853 373 580  

Andre memoriakonti   33 035 33 132  

Motkonto til memoriakontiene   -322 888 -406 712  

Tabell 10.7 Hovedoversikt balanse 

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Anskaffelse av midler      

Inntekter driftsdel 9 771 579 9 265 121  

Inntekter investeringsdel 443 334 369 266  

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 1 476 319 1 513 832  

Sum anskaffelse av midler 11 691 233 11 148 219  

       

Anvendelse av midler      

Utgifter driftsdel 9 095 435 8 759 613  

Utgifter investeringsdel 1 161 838 1 148 471  

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 1 021 059 1 028 928  

Sum anvendelse av midler 11 278 332 10 937 012  

       

Anskaffelse - anvendelse av midler 412 901 211 207  
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10.1.9 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er ført i overenstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale

regnskapsstandarder, (KRS), utgitt av forening for god kommunal regnskapsskikk, (GKRS).

Regnskapsprinsipper
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i

året, og anvendelsen av disse.

Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke gjøres fradrag i inntekter for tilhørende

utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter.

Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet.

Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Endring i ubrukte lånemidler -83 727 73 770  

Endring/korrigering arbeidskapital * -9 038 477  

Endring i arbeidskapital 320 136 285 454  

*      

* Hovedsakelig endring omløpsmidler ifm. opprettelse av nye kommunale
foretak og korrigering utlån.

     

       

Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Omløpsmidler      

Endring betalingsmidler 447 005 435 209  

Endring obligasjoner 25 770 2 799  

Endring kortsiktige fordringer -58 294 22 086  

Premieavvik -21 243 -117 321  

Endring aksjer og andeler 20 10  

Endring omløpsmidler 393 259 342 783  

       

Kortsiktig gjeld      

Endring annen kortsiktig gjeld -73 124 -57 329  

       

Endring arbeidskapital 320 136 285 454  

Tabell 10.8 Endring av arbeidskapital 
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virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved

tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet (beste estimat).

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den

delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

Ved opprettelse av nye foretak overføres verdier og forpliktelser i tråd med kontinuitetsprinsippet.

Virkning av endring i regnskapsprinsipp

Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp føres

mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp.

Mva-plikt og mva-kompensasjon 

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For

kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen inn

mva-kompensasjonen.

Private alders- og sykehjem og barnehager 

Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter

KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader,

men regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle

egenbetalinger i alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette

godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene.

Selvkostberegninger 

På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av

brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av kommunal- og

moderniseringsdepartementet i dokument H-3/14.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som

anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og

tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapir som inngår i en handelsportefølje, er

omløpsmidler.

Kommunen følger KRS(F) nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler.

Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet.

Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen,

utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder:

Barnehager

Kommunale boliger

Pleie- og omsorgstjenester

Skolefritidsordningen
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Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering

og avskrivning av anleggsmiddelet.

Kommunen har porteføljefinansiering av investeringene.

Klassifisering av gjeld 

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All

annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurdering av omløpsmidler

Utestående fordringer 

Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende

gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap

pr. 31. desember 2016.

Finansielle omløpsmidler 

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr

31.desember 2016. Urealisert gevinst behandles i tråd med Finansreglement.

Vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid

avskrives med like store årlig beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter senest

året etter at anleggsmidlet er anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperioden er tråd med §

8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Utlån 

Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel

av selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el.

innfrielse av innlån til kommunen. Utlånsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig

og forventet tap pr. 31. desember 2016

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.

Viser for øvrig til note.12 og 20, som viser hvilke selskaper kommunen har eierinteresser i.

Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære organisasjon, med unntak
av:

Kommunale foretak (KF)

Interkommunale selskap (IKS)

Interkommunale samarbeid (koml. §27) og vertskommunesamarbeid (koml. §28)

Aksjeselskap (hvor Stavanger kommune har eierinteresser)
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« 10 ÅRSREGNSKAP OG NOTER

10.2 Noter

Note 1 Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter

Note 2 Lønnsutgifter

Årsrapport 2016

Brukerbetalinger (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Foreldrebetaling barnehager 117 094 111 592  

Foreldrebetaling skole- og fritidsordning 112 195 114 506  

Egenbetaling institusjoner 178 062 175 948  

Annet 33 003 52 398  

Sum totalt 440 354 454 444  

       

Andre salgs- og leieinntekter (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Kommunale avgifter 434 718 420 425  

Leieinntekter* 161 710 273 577  

Annet 129 397 130 099  

Sum totalt 725 825 824 101  

*      

*Utskillelse av kommunale foretak, jf. note 17      

Tabell 10.9 Note 1 Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter 

Lønnsutgifter drift (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Fastlønn 3 426 260 3 294 704  

Lønn til vikarer 211 525 236 757  

Lønn til ekstrahjelp 186 408 156 962  

Lønn vedlikehold 5 015 0  

Overtidslønn 39 336 37 711  
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Note 3 Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet

Lønnsutgifter drift (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 157 040 147 475  

Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen 92 207 77 190  

Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bil som er oppg.pliktige 30 986 30 969  

Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 4 148 777 3 981 768  

Sosiale utgifter      

Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 1 102 250 1 075 864  

Sum 5 251 027 5 057 632  

       

Lønnsutgifter investering (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Fastlønn 25 996 28 910  

Lønn til ekstrahjelp 1 208 1 092  

Overtidslønn 796 592  

Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 231 222  

Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bil som er oppg.pliktige 32 46  

Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 28 264 30 862  

Sosiale utgifter      

Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 6 803 7 342  

Sum 35 067 38 204  

Tabell 10.10 Note 2 Lønnsutgifter 

Mottatte avdrag på utlån (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Mottatte avdrag fra Lyse AS 43 676 43 676  

Mottatte avdrag startlån 123 566 137 615  

Mottatte avdrag på konsern lån 5 238 4 470  

Andre mottatte avdrag på utlån 18 556 29 014  

Sum 191 036 214 775  

       

Statlige overføringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Overføringer fra staten 11 444 8 770  
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Note 4 Årsverk

Mottatte avdrag på utlån (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Tilskudd fra Husbanken 11 880 3 482  

STUI overføringer 0 23 169  

Sum 23 324 35 421  

       

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Kjøp av driftsmidler 27 113 30 063  

Kjøp av transportmidler 2 322 3 739  

Vedlikehold byggetjenester nybygg 813 684 755 450  

Materialer til vedlikehold og nybygg 54 643 114 225  

Konsulenttjenester 144 568 63 582  

Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg 10 215 148 759  

Andre kjøp av varer og tjenester 55 235 8 201  

Sum 1 107 780 1 124 019  

       

Salg av driftsmidler (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Salg av driftsmidler 652 65  

Salg av bygninger   28 948  

Salg tomter/arealer 143 995 45 010  

Sum 144 647 74 023  

Tabell 10.11 Note 3 Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet 

Årsverk Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Antall årsverk 7 615 7 405  

Antall ansatte 9 324 9 092  

Antall kvinner 7 458 7 326  

Antall menn 1 866 1 766  

Antall kvinner høyere stillinger 509 495  

Antall menn i høyere stillinger 308 306  

Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 er i oversikten definert som
høyere stillinger.
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Note 5 Pensjon
Stavanger kommune har tariffestede kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte

folkevalgte. Pensjonsordningene er ytelsesbaserte og leveres av Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere

og Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) for sykepleiere og øvrige

yrkesgrupper.

Årsverk Regnskap 2016 Regnskap 2015  

       

Ansatte med 100 % ansettelse og foreldrepermisjon med 80 % lønn teller fra
2016 med som 1 årsverk. Årsverk for 2015 er justert tilsvarende.

     

       

Fordeling heltid/deltid Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Antall ansatte i deltidsstillinger 3 824 3 767  

Antall kvinner i deltidsstillinger 3 180 3 186  

Antall menn i deltidsstillinger 644 581  

Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn
100 % stilling.

     

       

Ansatte med 100 % ansettelse og foreldrepermisjon med 80 % dekningsgrad
teller fra 2016 ikke som deltid. Tall for 2015 er justert tilsvarende.

     

       

Lønn, godtgjørelse og pensjon (beløp i 1.000 kr)   Regnskap 2016  

Rådmann*   1 958  

Ordfører   1 506  

       

I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon
utbetalt fra Stavanger kommune

     

*      

* Kristine C. Hernes i perioden 01.01.2016 - 29.02.2016. Per Kristian Vareide
01.03.2016 - 31.12.2016

     

       

Revisjonshonorarer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon 3 510 3 454  

Honorar for rådgivning 450 758  

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 748 771  

Tabell 10.12 Note 4 Årsverk 
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Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon.

Pensjonene fra KLP/SPK samordnes med utbetalingene fra folketrygden i de tilfeller regelverket krever

det. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært selv assurandør for deler av AFP-ordningen.

Forskjellen mellom betalt netto pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad er premieavviket.

Årets positive premieavvik reduserer pensjonskostnaden og balanseføres. Premieavviket opparbeidet i

årene 2002-2010 amortiseres over 15 år, premieavvik i årene 2011-2013 amortiseres over 10 år.

Premieavvik opparbeidet f.o.m. 2014 amortiseres over 7 år.

Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd i KLP) benyttes i sin helhet til reduksjon av

premieinnbetalinger i det enkelte år. Premiefond i KLP var per 31.12.2015 kr 77,6 mill. I 2016 er det

inntektsført bruk av premiefond med kr 77,6 mill.

Kommunen tar inn estimerte brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen. Det foretas ny

beregning av de pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap.

Forskjellen mellom avlagte tall for pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene i foregående år og ny

beregning kalles årets estimatavvik. Estimatavviket for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

balanseføres i sin helhet.

Pensjonskostnad (beløp i 1.000 kr) KLP SPK
Sum

31.12.16
Sum

31.12.15
 

Årets pensjonspremie inkl. adm. kostnader (jf.
aktuarberegning)

447 193 105 391 552 584 431 273  

Netto pensjonskostnader inkl. adm. kostnader (jf.
aktuarberegning)

-414 007 -102 622 -516 629 -472 249  

= Årets premieavvik 33 186 2 769 35 955 -40 976  

           

AKKUMULERT PREMIEAVVIK          

Akkumulert 01.01. (ekskl. arbeidsgiveravgift) 371 084 -10 918 360 166 462 990  

+/- Resultatført 1/7, 1/10 og 1/15 av tidligere års
premieavvik (ekskl. arbeidsgiveravgift)

-57 382 1 009 -56 373 -61 847  

+/- Premieavvik for året (ekskl. arbeidsgiveravgift)* 34 987 2 769 37 756 -40 976  

Arbeidsgiveravgift av premieavviket 31.12. 49 165 -1 007 48 159 50 783  

Akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift
31.12.

397 854 -8 147 389 708 410 950  

*          

* Inkludert akkumulert premieavvik KLP Stavanger
kommune private, innarbeidet 2016

         

           

Premieavvik og amortisering inkl. arbeidsgiveravgift,
virkning på driftsresultat (minus gir resultatred., pluss
gir resultatøkn.)

-25 553 4 311 -21 242 -117 321  

I % av driftsinntekter     0,22 1,27  
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Note 6 Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Drift
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 

Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i

kommunens egen produksjon. Det vil si alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av

inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 

Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at

kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige

institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med, føres her.

Pensjonskostnad (beløp i 1.000 kr) KLP SPK
Sum

31.12.16
Sum

31.12.15
 

           

PENSJONSMIDLER (ekskl. arbeidsgiveravgift)          

Regnskap per 31.12. 6 478 969 1 088 333 7 567 302 7 410 531  

Herav estimatavvik 2016 -104 537 -350 168 -454 705 45 432  

           

PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift)          

Regnskap per 31.12. 7 980 907 1 580 783 9 561 690 9 217 025  

Herav estimatavvik 2016 -99 825 -156 729 -256 554 40 056  

Virkning av planendring og ny dødelighetstariff 0 0 0 -107 686  

           

NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl.
arbeidsgiveravgift)

1 501 938 492 450 1 994 388 1 806 494  

           

Økonomiske forutsetninger 2016: KLP SPK      

Avkasting KLP/SPK 4.60 4.30      

Diskonteringsrente (risikofri rente) 4.00 4.00      

Lønnsvekst 2.97 2.97      

G-regulering 2.97 2.97      

Pensjonsregulering 2.20        

Forholdstallet fra KMD 1.00 1.00      

Dødelighetstabell K2013FT K2013      

Uføretariff/Uføretabell KLP-uføretariff K1963 (200%)      

Tabell 10.13 Note 5 Pensjon 
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Overføringer 

Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens

side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og

organisasjoner.

Stavanger Konserthus IKS har pr 31.12.16 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på kr 705 mill.

Stavanger kommune har forpliktet seg å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige

tilskudd.

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Kommunalt tilskudd private barnehager 416 732 414 983  

Tilskudd private alders- og sykehjem 446 273 435 816  

Kjøp fra staten 38 022 46 706  

Kjøp fra fylkeskommuner 1 176 1 883  

Kjøp fra kommuner 71 654 79 353  

Kjøp fra kommunale foretak (KF) 315 964 319 159  

Kjøp fra interkommunale selskap (IKS) 296 559 295 368  

Tilskudd til privatpraktiserende ( leger, fysioterapeuter) 91 529 88 695  

Overf. til andre 228 640 217 345  

Totalt 1 906 549 1 899 309  

       

Overføringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Overføring til staten 29 264 76 999  

Overføring til fylkeskommuner 891 0  

Overføring til kommuner 722 982  

Tap på krav 6 403 7 664  

Overføring til kommunale foretak (KF) 71 311 63 634  

Overføring til interkommunale selskap (IKS) 65 874 60 086  

Økonomisk sosialhjelp 191 196 164 318  

MVA knyttet til kompensasjonsordningen 165 952 143 973  

Fritak eiendomsskatt 56 155 50 802  

Andre overføringer 345 679 296 815  

Totalt 933 448 865 274  

Tabell 10.14 Note 6 Kjøp av varer og tjenester samt overføringer - Drift 
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Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.16 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på kr 172

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 31.12.16 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på kr 123

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. Utbetalinger tilknyttet oppreisningsordningen er bokført på

KOSTRA art 470 (Erstatninger).

Note 7 Anleggsmidler

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.

 

  Gruppe 0 Gruppe 1
Gruppe

2
Gruppe

3
Gruppe 4 Gruppe 5  

Anskaffelseskost 2 422 994 233 142 766 987 193 808 10 734 747 3 037 150  

Akkumulerte/reverserte
nedskrivninger

-2 907 -232 -18 496 -329 -48 117 -117 267  

Akkumulerte ordinære avskrivninger 0 -160 719 -366 019 -48 593 -2 953 017 -552 142  

Bokført verdi 01.01 2 420 087 72 191 382 472 144 886 7 733 613 2 367 741  

Tilgang i regnskapsåret 81 576 6 214 127 307 38 640 578 417 341 161  

Avgang i regnskapsåret   0 0 0 0 -63 680  

Delsalg i året -249 427            

Avskrivninger i regnskapsåret 0 -16 347 -52 700 -7 645 -221 281 -43 634  

Nedskrivninger /utskillelse til nye KF -45 828 0 -7 259   -400 254 -253 459  
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Note 8 Finansinntekter og utgifter

  Gruppe 0 Gruppe 1
Gruppe

2
Gruppe

3
Gruppe 4 Gruppe 5  

Reverserte nedskrivninger 0 0   0 0 0  

               

Bokført verdi 31.12 2 206 408 62 058 449 820 175 881 7 690 495 2 348 129  

  1) 2) 2) 1) 1) 1)  

Hovedoversikt balanse:              

1) Faste eiendommer og anlegg   12 420 913          

2) Utstyr, maskiner og
transportmidler

  511 878          

Sum ordinære avskrivinger   341 607          

Tabell 10.15 Note 7 Anleggsmidler 

Renteinntekter og utbytte (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Renter bankinnskudd 37 023 27 113  

Renter finansforvaltning 19 175 20 899  

Forsinkelsesrenter 1 444 1 612  

Renter rentebytteavtaler 50 657 64 804  

Utbytte Lyse Energi AS 183 439 188 680  

Utbytte andre * 25 247 13 489  

Andre renteinntekter ** 67 642 74 161  

Sum 384 628 390 760  

       

Renteutgifter og låneomkostninger (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Renter innlån 133 752 139 986  

Renter rentebytteavtaler 122 370 128 520  

Andre rente- og finansutgifter 468 587  

Sum 256 590 269 093  

       

Gevinst/tap finansielle instrumenter (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Urealisert kurstap 2 050 31 710  
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Note 9A Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom
långivere

Renteinntekter og utbytte (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Realisert kurstap 11 217 292  

Sum 13 267 32 002  

       

Realisert gevinst 1 650 16 553  

Sum 1 650 16 553  

*      

* Utbytte andre inngår utbytte fra SF kino med kr 3,978 mill. Utbytte fra Forus
Næringspark kr 20 mill samt Renovasjonen IKS med kr 0,5 mill.

     

** I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med kr 30 582 569.      

Tabell 10.16 Note 8 Finansinntekter og utgifter 

Gjeldsforpliktelser (beløp i 1.000 kr)     Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Kommunens samlede lånegjeld     7 797 528 7 417 364  

           

Fordelt på følgende kreditorer:          

Obligasjonslån          

Swedbank       550 000  

DNB Markets     250 000 250 000  

Kommunalbanken     1 600 000 800 000  

Danske bank     1 240 000 1 240 000  

Sum     3 090 000 2 840 000  

           

Sertifikatlån          

SEB       275 000  

Danske bank     250 000 0  

DNB     270 000 0  

Nordea Bank     870 000 600 000  

Motkonto sertifikatlån (avsatt avdrag)     -825    

Sum     1 389 175 875 000  
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Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid

på 30 år på disse lånene. De avsatte avdragene er nedbetalt på annen langsiktig gjeld.

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. Kommuneloven (KL) § 50 nr. 7 ved å beregne minste

tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KMD. 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

Gjeldsforpliktelser (beløp i 1.000 kr)     Regnskap 2016 Regnskap 2015  

           

Andre lån          

Startlån          

Husbanken startlån, flytende rente     1 580 516 1 782 147  

Husbanken startlån, fast rente     279 650 48 249  

Ekstraord. avdrag betalt andre kreditorer     46 664 41 924  

Investeringslån          

Husbanken investeringslån fast rente     18 662 22 025  

Husbanken investeringslån flytende rente     1 322 0  

Kommunalbank flytende rente     1 366 110 1 524 423  

KLP fast rente     0 271 584  

Ekstraord. avdrag startlån     -46 664 -41 924  

Annen langsiktig gjeld     0 5 000  

Annen langsiktig gjeld AS     8 092 9 935  

Sum     3 254 353 3 663 364  

           

Konsernintern langs. gjeld          

Forpliktelse EK foretak (jf. note 11)     64 000 39 000  

Sum     64 000 39 000  

           

Avdrag på gjeld          

Avdrag (beløp i 1. 000 kr) Budsjett Regnskap 2016 Regnskap 2015 Regnskap 2014  

Utgiftsført avdrag 320 866 320 632 309 855 374 042  

Beregnet minste lovlige avdrag   149 410 146 458 133 384  

Differanse   171 222 163 397 240 658  

Tabell 10.17 Note 9A Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långivere 
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med til sammen kr 320, 632 mill. Minste lovlige avdrag etter KL § 50 nr. 17 utgjør kr 149, 410 mill., eller

kr 182, 090 mill. når det beregnes uten tomter. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for

2016.

Låneopptak i kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf. vedlagte

årsregnskap 2016 for foretakene.

De kommunale foretakenes egenkapital er tidligere styrket med kr 39 mill. ved en overføring fra

kommunens kapitalkonto. Denne egenkapitalen ble ytterligere styrket med kr 25 mill. i 2016. Beløpet

står som en langsiktig forpliktelse i kommunens balanse og som en langsiktig fordring i foretakenes

balanser.

Note 9B Sikringsintrument
Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest

mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres forutsigbarhet i kommunens finansielle

stilling.

Stavanger kommune bruker hovedsakelig rentebytteavtaler som sikringsinstrumenter, men har også

noen fastrentelån. Ved bruk av disse instrumentene oppnår kommunen forutsigbarhet i fremtidige

rentekostnader samtidig som sensitiviteten for renteendringer holdes på et minimum.

Samlet har Stavanger kommune benyttet rentebytteavtaler for kr 2,39 mrd. til 2,8 %, i tillegg har

kommunen kr 5,25 mrd. i ulike fastrentelån, samt flytende for kr 2,5 mrd. Den gjennomsnittlige

løpetiden, durasjonen, for rentebytteavtalene er ca. 4,6 år, og 68 % av bruttogjelden er sikret med

fastrente. Dersom rentebanen øker med 1 % vil Stavanger kommunes årlige renteutgifter øke med ca.

kr 10 mill.

Rentesikringen er forankret i Stavanger kommunes finansreglement kapittel 5, og risikobildet

rapporteres månedlig og tertialvis.

Note 10 Avsetninger og bruk av avsetninger

 Alle fond (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Avsetninger til fond 525 021 190 304  

Bruk av avsetninger -121 830 -128 775  

Netto avsetninger 403 191 61 529  

       

Disposisjonsfond (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

IB 01.01 105 035 45 152  

Avsetninger driftsregnskapet 291 096 87 401  

Bruk av avsetninger driftsregnskapet -49 273 -27 517  

Beregnet beholdning pr 31.12 346 858 105 035  
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UB 31.12 viser saldo på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og

investeringsformål. Av saldo på kr 346,86 mill., utgjør fond for integreringstilskudd kr 37 mill., og

kursreguleringsfond kr 51,8 mill.

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og

kan ikke endres av kommunestyret. De mest vesentlige fondene er fond for overføring av øremerkede

midler som utgjør kr 64 mill, og selvkost fond vann og avløp som utgjør kr 66 mill.

Overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet følger av budsjett og fremkommer i

regnskapsskjema 1 A. Det kan kun overføres det beløp innenfor budsjettets rammer som er nødvendig

for å sikre finansiell dekning i årets investeringsregnskap.

 Alle fond (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Beholdning fra balanse 31.12 346 858 105 035  

Differanse 0 0  

Tabell 10.18 Note 10 Alle fond. Disposisjonsfond. 

Bundet driftsfond (beløp i kr 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

IB 01.01 123 058 107 938  

Avsetninger driftsregnskapet 94 476 97 810  

Bruk av avsetninger driftsregnskapet -67 548 -81 844  

Bruk av avsetninger investeringsregnskapet   -847  

Beregnet beholdning pr 31.12 149 986 123 058  

Beholdning fra balanse 31.12 149 986 123 058  

Differanse 0 -0  

Tabell 10.19 Note 10 Bundet driftsfond 

Overføringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015

Overført fra drift- til investeringsregnskap 205 874 76 998

Tabell 10.20 Note 10 Overføringer 

Ubundet investeringsfond (beløp i 1.000kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

IB 01.01 11 850 21 900  

Avsetninger 86 155 0  

Bruk av avsetninger 0 -10 050  

Beregnet beholdning pr 31.12 98 005 11 850  

Beholdning fra balanse 31.12 98 005 11 850  
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UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte

investerings formål og kan ikke endres av kommunestyret. Av saldo per 31.12 utgjør overføring av

ubrukte øremerkemidler til investeringsformål kr 89 mill.

Ubundet investeringsfond (beløp i 1.000kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Differanse 0 0  

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. 
Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsmål.

     

       

Bundet investeringsfond (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

IB 01.01 50 889 54 313  

Avsetninger 53 294 5 093  

Bruk av avsetninger      

Bruk av bundne investeringsfond -5 008 -8 517  

Beregnet beholdning pr 31.12 99 175 50 889  

Beholdning fra balanse 31.12 99 175 50 889  

Differanse -0 0  

Tabell 10.21 Note 10 Investeringsfond 

Fordeling mellom skjema 1 A / 1 B (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Justert budsjett Opprinnelig budsjett  

Avsetninger disposisjonsfond 291 096 237 986 5 000  

Regnskapsskjema 1A 291 096      

Regnskapsskjema 1B 0      

         

Bruk av avsetninger disposisjonsfond 49 273 35 352    

Regnskapsskjema 1A 49 273      

Regnskapsskjema 1B 0      

         

Overføringer 205 874      

Regnskapsskjema 1A 205 874      

Regnskapsskjema 1B 0      

         

Avsetninger bundne driftsfond 94 476      

Regnskapsskjema 1A 2 147      
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Note 11 Utlån

Fordeling mellom skjema 1 A / 1 B (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Justert budsjett Opprinnelig budsjett  

Regnskapsskjema 1B 92 329      

         

Bruk bundne driftsfond 67 548      

Regnskapsskjema 1A 275      

Regnskapsskjema 1B 67 273      

Tabell 10.22 Note 10 Fordeling mellom skjema 1A 1B 

Utlån (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Startlån 1 657 282 1 601 381  

Avsatt til tap på framtidige utlån -21 784 -16 784  

Sum utlån startlån 1 635 497 1 584 597  

       

Viking Fotball ASA 2 550 3 050  

Ansvarlig lånekapital Lyse 960 872 1 004 548  

Rogaland Rideklubb 2 267 2 480  

Tou Scene 500 700  

SKP 34 47  

Varmestuens venner 833 881  

Museum Stavanger AS 5 220 5 732  

Forus og Gausel Idrettslag 1 700 1 700  

Oilers Invest AS 63 611 65 680  

Base Property AS 28 000 0  

Vesterlen Krets av NSF 960 0  

Sum andre utlån 1 066 546 1 084 817  

       

Sum utlån 2 702 043 2 669 414  

       

Natur og Idrettsservice KF 13 200 11 950  

Sølvberget KF 14 585 17 305  
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Note 12 Aksjer og andeler

Utlån (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Stavanger Bolig KF* 693 742    

Stavanger Utvikling KF* 113 673    

Konserninterne langs. fordr. 835 200 29 255  

       

Avsatt på bundne investeringsfond 9 613 9 559  

*      

* KF etablert 1.juli 2016 - se note 17      

Tabell 10.23 Note 11 Utlån 

Aksjer Aksjekapital
SK'andel av

aksjekapital
SK'andel 

aksjer
Bokført verdi

Mottatt
utbytte

 

             

Lyse Energi AS 1 008 983 440 683 43,68 % 440 683 -183 439  

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 -3 978  

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 -20 000  

Filmkraft Rogaland AS 1 600 560 35,00 % 560    

Museum Stavanger AS 100 50 50,00 % 55    

Ryfast AS 700 200 28,57 % 200    

Nord-Jæren utvikling Sandnes AS 7 000 700 10,00 % 2 978    

Attende AS 1 532 785 51,22 % 785    
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Note 13 Utestående fordringer

Aksjer Aksjekapital
SK'andel av

aksjekapital
SK'andel 

aksjer
Bokført verdi

Mottatt
utbytte

 

Stavanger Forum AS 1 950 1 287 66,00 % 9 997    

Bysykkelen AS 4 000 1 000 25,00 % 2 000    

Sum 1 052 582 456 147   485 601 -207 417  

             

Andeler Totale andeler SK' andeler SK eierandel Bokført verdi
Mottatt

utbytte/overf.
 

Stavangerregionen Havn IKS   0 80,69 %      

IVAR IKS   0 39,95 %      

Rogaland brann og redning IKS 5 000 2 595 49,30 % 2 595    

Rogaland Revisjon IKS 4 000 1 278 31,95 % 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  

Multihallen og Storhallen IKS 600   62,40 % 374  

Opera Rogaland IKS 800 400 50,00 % 400    

Rogaland Kontrollutvalgsekr. 600 210 35,00 % 210    

Biblioteksentralen AL   0   1    

Samvirkelaget Flørli       650    

Egenkapitalinnskudd KLP   0   186 280    

Andeler i borettslag   0   0    

Andeler Dragaberget Barnehage
SA

4   20    

Sum 11 700 4 960   200 278 -500  

Sum aksjer og andeler 1 064 282 461 107   685 880 -207 917  

Tabell 10.24 Note 12 Aksjer og andeler. Beløp i 1 000 kr. 

Utestående fordringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant) 3 218 1 807  

Sentrale styringsorganer 241 777 194 228  

Stavanger Eiendom 19 732 25 133  
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jf. note 16.

Note 14 Finansielle omløpsmidler

Utestående fordringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom 26 019 28 694  

Oppvekst 18 741 23 442  

Levekår 126 717 252 426  

Kultur og byutvikling 4 930 4 879  

Mva-kompensasjon 168 465 151 173  

Sykepenger/svangerskap 28 738 30 559  

Kortsiktige fordringer lønn 190 228  

Feilkonto 9999 -62 0  

Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer -18 000 -16 000  

Sum kortsiktige fordringer* 620 466 696 569  

Konserninterne fordringer 34 465    

Herav:      

Konserninterne fordringer inkludert ovenfor* 16 656    

Forfalte terminer utlån konserninterne 17 809    

Tabell 10.25 Note 13 Utestående fordringer 

Aktiva klasse (beløp i 1.000 kr) Markedsverdi 2016 Bokført verdi 2016
Årets resultatførte

verdiendring
 

Aksjefond 68 871 67 167 1 704  

Grunnfondsbevis 8 485 6 140 2 344  

Ansvarlige lån, fondsobligasjoner 205 853 230 477 -24 624  

Industriobligasjoner/sertifikater 134 541 133 897 644  

Bankobligasjoner og bankinnskudd 114 753 114 598 155  

- Herav bankinnskudd -81 588 -81 588 0  

Andre verdipapir 16 16 0  

Kursregulering pr 01.01   -17 727 17 727  

Urealisert tap pr 31.12*   -2 050 2 050  

Sum 450 931 450 931 -0  
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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 gevinster på kr 1,65 mill.

er resultatført i 2016. Urealisert tap på kr 2,05 mill. og realisert tap på kr 11,22 mill.- totalt kr 13,27 mill.-

er tapsført i 2016. Kursreguleringsfondet er pr. 31.12.16 på kr 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 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12.

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 29.

oktober 2012.

Stavanger kommune eier i tillegg en andel i Skagen Høyrente VPF på kr 0,9 mill., disse midlene er knyttet

til Byhistorisk verk og er avsatt på fond.

Note 15 Endringer i regnskapsprinsipp
Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i

regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne

egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til

ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp.

Note 16 Fordringer og gjeld til kommunale foretak

Tabell 10.26 Note 14 Finansielle omløpsmidler 

Endring i regnskapsprinsipp (beløp i 1.000kr)  
Regnskap

2016
Regnskap

2015
 

IB   39 841 39 841  

UB   39 841 39 841  

Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2016 av følgende
poster:

       

  År      

Utbetalte feriepenger 1993 98 967    

Varebeholdning 2001 6 472    

Kompensasjon for mva 2001 -13 989    

Øvrige endringer periodiseringsprinsipp   33 912    

Tilskudd til ressurskrevende brukere 2008 -85 521    

Sum bokført mot konto for prinsippendring   39 841    

Tabell 10.27 Note 15 Endringer i regnskapsprinsipp 
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Fordringer og gjeld til kommunale foretak (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Konsernintern kortsiktig fordring      

Stavanger Parkeringsselskap KF 155 104  

Sølvberget KF 3 046 1 535  

Stavanger Byggdrift KF 514 385  

Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 1 337 460  

Stavanger Bolig KF 17 780 0  

Stavanger Utvikling KF 11 633 0  

Sum konserninterne kortsiktige fordringer* 34 465 2 484  

       

Konsernintern langsiktig fordring      

Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 13 200 11 950  

Sølvberget KF 14 585 17 305  

Stavanger Bolig KF*** 693 742 0  

Stavanger Utvikling KF*** 113 673 0  

Sum konserninterne langsiktige fordringer 835 200 29 255  

       

Sum konserinterne fordringer 869 665 31 739  

       

Konsernintern kortsiktig gjeld      

Stavanger Parkeringsselskap KF 189 185  

Sølvberget KF 5 939 5 346  

Stavanger Byggdrift KF 15 728 21 610  

Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 13 218 9 083  

Stavanger Bolig KF 9 784 0  

Stavanger Utvikling KF 558 0  

Sum konsernintern kortsiktig gjeld** 45 416 36 224  

Øvrig kortsiktig gjeld 1 640 874 1 576 943  

Sum kortsiktig gjeld 1 686 290 1 613 167  

       

Konsernintern langsiktig gjeld      
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Note 17 Eiendeler, gjeld og egenkapital overdratt til KF

Fordringer og gjeld til kommunale foretak (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Sølvberget KF 5 000 5 000  

Stavanger Byggdrift KF 30 000 20 000  

Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 29 000 14 000  

Sum konsernintern langsiktig gjeld 64 000 39 000  

       

Sum konsernintern gjeld 109 416 75 224  

*      

* Kortsiktig fordring KF inngår i kommunens kondereskontro. Jf. note 13.      

** Kortsiktig gjeld KF inngår i kommunens leverandørreskontro      

*** KF etabelert 01.07.2016 - se note 17      

Tabell 10.28 Note 16 Fordringer og gjeld til kommunale foretak 

Eiendeler, gjeld og egenkapital 
overdratt til KF (beløp i 1.000
kr)

Stavanger
kommune

Stavanger
utvikling

KF

Stavanger
bolig KF

Stavanger
byggdrift

KF

Stavanger Natur-
og

idrettservice KF
 

Faste eiendommer og anlegg -921 406 365 464 555 942      

Konsernintern langsiktig
fordring

775 000 -75 000 -700 000      

Aksjer og Andeler -311 162 206 310 956      

Pensjonsmidler -17 045 7 969 9 076      

             

Bankinnskudd -10 000 10 000 0      

Sum eiendeler -484 613 308 639 175 974      

             

Kapitalkonto -486 580 297 298 164 282 10 000 15 000  

             

Pensjonsforpliktelser -23 033 11 341 11 692      

Konserintern langsiktig gjeld 25 000     -10 000 -15 000  

Sum EK og Gjeld -484 613 308 639 175 974 0 0  

Tabell 10.29 Note 17 Eiendeler, gjeld og egenkapital overdratt til KF 
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Stavanger utvikling KF og Stavanger bolig KF ble etablert 01.juli 16. Overdratte eiendeler, gjeld og

egenkapital danner åpningsbalansen i de nye foretakene, og er basert på de verdiene de var bokført til i

kommunens regnskap på etableringstidspunktet (kontinuitetsprinsippet). Overdragelsen er gjennomført

i samsvar med god kommunal regnskapsskikk, med regnskapsføring utelukkende i balansen i

kommunens regnskap og i foretakenes regnskap.

Stavanger byggdrift KF og Stavanger natur- og idrettservice KF fikk styrket egenkapitalen gjennom en

konsernintern langsiktig fordring på Stavanger kommune. I Stavanger kommunes regnskap er dette en

langsiktig konsernintern gjeld som er ført mot kapitalkonto i 2016.

Note 18A Spesifikasjon over regnskapsmessig
mindreforbruk (overskudd) drift

Note 18B Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket
(underskudd) investering

Note 19 Garantier gitt av kommunen
Garantier gitt av kommunen – nedkvittert pr 31.12

Regnskapsmessig mindreforbruk (beløp i 1.000 kr) Budsjett 2016 Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Tidligere opparbeidet mindreforbruk 0 149 678 0  

Årets disponering av mindreforbruk 0 -149 678 0  

Nytt mindreforbruk i regnskapsåret 0 159 387 149 678  

Totalt mindreforbruk til disponering 0 159 387 149 678  

Tabell 10.30 Note 18A Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift 

Regnskapsmessig udekket investering (beløp i kr 1.000 kr) Budsjett 2016 Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Årets avsetning til inndekking 0 0 0  

Nytt udekket i regnskapsåret 0 0 0  

Totalt udekket til inndekking 0 0 0  

Tabell 10.31 Note 18B Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering 

Garanti gitt til
Garantibeløp

(i 1 000 kr)
Garantien utløper:  

IVAR IKS 39,95%* 1 106 133 2017,22,26,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,37,39,40,41,46  

Stavanger Konserthus IKS 680 799 2035  

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 2 083 2025  
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Note 20 Interkommunalt samarbeid

Garanti gitt til
Garantibeløp

(i 1 000 kr)
Garantien utløper:  

Stavangerregionen havn IKS 81 014 2021-2035  

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland 34 518 2038  

Stiftelsen Øyane sykehjem 529 2019  

Stiftelsen Blidensol sykehjem 310 2018  

Borettslaget Gauselparken 20 230 2033  

Borettslaget Krosshaug I 9 530 2035  

Borettslaget Ramsvik 9 634 2033  

Borettslaget Ramsvik 9 878 2033  

Forus Utvikling AS 44 000 2031  

Private barnehager/andelsbarnehager 19 883 2020 / 2030  

Ryfast AS 573 000 2039 og 2040  

Vikinghallen AS 79 468 2039  

Stiftelsen Stavanger ishall 56 400 2040  

Forus Flerbrukshaller AS 20 925 2021  

Med hjemmel i sosiallovgivningen 6 454 2017 og utover  

Sum garantier 2 754 787    

*      

*oppført med andelen som Stavanger
kommune garanterer for.

     

Tabell 10.32 Note 19 Garantier gitt av kommunen 

Interkommunalt samarbeid
Regnskap

2016
Regnskap

2015
 

Ryfylke Friluftsråd (§27-samarbeid)      

Overf.fra Stavanger kommune 1 738 1 682  

Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 560 1 498  

Sum andre inntekter 6 204 7 429  

Sum inntekter 9 501 10 609  

Benyttet til dekning av utgifter -9 983 -10 457  

Netto resultat -482 152  
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Interkommunalt samarbeid
Regnskap

2016
Regnskap

2015
 

Netto avsetning (bruk) -563 -135  

Resultat 81 17  

       

IUA (§27-samarbeid)      

Overf.fra Stavanger kommune 703 649  

Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 241 1 068  

Sum andre inntekter 759 885  

Sum inntekter 2 704 2 602  

Benyttet til dekning av utgifter 1 994 1 797  

Netto resultat 710 805  

Netto avsetning 710 805  

Resultat 0 0  

*      

*IUA har hovedkontor i Sandnes, men inngår i Stavanger kommunes
årsregnskap.

     

       

Krisesenteret (vertskommunesamarbeid)      

Overf. fra samarbeidende kommuner 2 737 2 574  

Andre ref./inntekter 1 440 1 578  

Sum inntekter 4 176 4 152  

Benyttet til dekning av utgifter 4 176 4 152  

Netto resultat 0 0  

Netto avsetning 0 0  

Resultat 0 0  

       

Ungdom og fritid K-46 (vertskommunesamarbeid)      

Overf. fra samarbeidende kommuner 556 553  

Overf.fra Rogaland Fylkeskommune 93 403  

Andre ref./inntekter 1 461 1 659  

Sum inntekter 2 110 2 615  
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Note 21 Selvkostområder

Interkommunalt samarbeid
Regnskap

2016
Regnskap

2015
 

Benyttet til dekning av utgifter 2 110 2 615  

Netto resultat 0 0  

Netto avsetning 0 0  

Resultat 0 0  

       

Legevakten (vertskommunesamarbeid)      

Overf. fra samarbeidende kommuner 9 231 10 253  

Sum inntekter 9 231 10 253  

Benyttet til dekning av utgifter 0 0  

Netto driftresultat 0 0  

Netto avsetning 0 0  

Resultat 0 0  

       

Sør- og midt Rogaland arbeidsgiverkontroll (vertskommunesamarbeid)      

Overf. fra samarbeidende kommuner 2 273 1 454  

Andre ref./inntekter 629 332  

Sum inntekter 2 902 1 786  

Benyttet til dekning av utgifter 2 487 1 786  

Netto driftresultat 415 0  

Netto avsetning 0 0  

Resultat 0 0  

       

Skatteoppkreverfunksjonen (vertskommunesamarbeid)      

Overf. fra samarbeidende kommuner 2 573 1 994  

Sum inntekter 2 573 1 994  

Tabell 10.33 Note 20 Interkommunalt samarbeid. Beløp i 1 000 kr. 

Selvkostområder
2016

      Balansen 2016    
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I 2016 viser selvkostregnskapet for byggesak et merforbruk på kr 2,183 mill. som er dekket over

kommunens driftsregnskap 2016. Akkumulert merforbruk på selvkostområdet for byggesak utgjør kr

5,653 mill.

Seksjonering og delingsforretning er fom 2013 inkludert i selvkostområdet for byggesak.

Selvkostregnskapet for kart og oppmåling viser et merforbruk på kr 2,675 mill.

Selvkostregnskapet for plansaksbehandling viser et merforbruk på kr 0,390 mill.

I 2016 viser selvkostregnskapet for feiing et merforbruk på kr 0,474 mill. som er dekket over

kommunens driftsregnskap 2016. Akkumulert merforbruk for selvkostområdet for feiing utgjør kr 3,786

mill.

Note 22 Avgiftsituasjonen
Kompensasjon av merverdiavgift på sosiale boliger

Stavanger kommune har siden innføringen av merverdiavgiftkompensasjonsloven i 2004 krevd

kompensasjon av merverdiavgift for sosiale boliger jf. merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4. Det ble

da foretatt en vurdering som konkluderte med at alle kommunens sosiale boliger var å anse som særskilt

tilrettelagt for helse- eller sosiale formål, jf. kompensasjonsforskriften § 7.

Tabell 10.34 Note 21 Selvkostområder 

  Inntekter Utgifter
Mer(+)/

mindreforbruk (-)
Årets dekningsgrad

i % *)
Avsetn(+)/ bruk av

(-) deknings-gradsfond
Renter deknings-

gradsfond
Deknings-gradsfond

Renovasjon 145 003 144 479 -524 100 % 524 258

Vann 108 617 107 714 -903 101 % 903 378

Avløp 206 270 184 528 -21 742 112 % 21 742 529

Byggesak 19 767 21 949 2 183 90 % -2 183 -76

*            

* Årets
dekninsgrad før
avsetning/bruk
av selvkostfond

           

**
Selvkostfondene
er bundne
driftsfond. Disse
kan kun benyttes
til dekning av
framtidige
driftsutgifter på
tilhørende
selvkostområde.
Selvkostfond må
benyttes innen
en 3-5 års
periode.
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Denne vurderingen bestrides av Skatt vest som har foretatt en foreløpig vurdering, og mener at kun

42 % av boligmassen er å anse som særskilt tilrettelagt for helse- og sosiale formål. Stavanger kommune

har tatt Skatt vest sitt krav til etterretning, men fremholder fortsatt krav om merverdiavgifts -

kompensasjon selv om Skattedirektoratet ikke har funnet grunnlag for å omgjøre skattekontorets

vedtak.

Stavanger konserthus IKS

I Skattekontorets vedtak av 22.02.2017 er Stavanger konserthus blitt innvilget kr 155,6 mill. i

kompensasjon og kr 42,4 mill. i fradrag. Ingen kompensasjon eller fradrag utgjør kr 58,8 mill.

Total mva beløp for Stavanger konserthus er kr 256,9 mill.

Justeringsavtaler

Stavanger kommune inngår justeringsavtaler med private utbyggere for å få refusjon av merverdiavgift

tilknyttet utbygging av kommunal infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Utbygger og

Stavanger kommune inngår frivillig avtale med bakgrunn i vedtak fattet 28.11.2013 av formannskapet i

Stavanger kommune. Justeringsperioden for inngåtte justeringsavtaler er 10 år. Kommunen bærer

risikoen for en rettmessig/rettidig innberetning av det årlige merverdiavgiftskravet og/eller søknad om

merverdiavgiftskompensasjon. Endret bruk eller salg kan medføre endret plikt eller rett til justering.

En ny avtale om justeringsrett er inngått i 2016. GKRS har gitt en anbefaling om regnskapsmessig

behandling av justeringsavtaler. Det er varslet endringer i denne uttalelsen i 2017 da det ikke lenger er

anbefalt å føre plikt til utbetaling av justeringsbeløp til utbyggere som et langsiktig lån. Den nye avtalen

inngått i 2016 er derfor regnskapsført som en inntekt i investeringsregnskapet og utbetalingen til

utbygger som en utgift i driftsregnskapet. Nettoeffekten av denne avtalen utgjør en merinntekt på

kr 17 600 i 2016.

Note 23 Investeringsprosjekter
Oversikten viser noen pågående /planlagte flerårige investeringsprosjekter.

Prosjektnr Prosjektnavn Kostnadsramme
Regnskap
2016

Justert 
budsjett
2016

Kostnad 
tidligere
år

 

3844002 Varmesentral olav kyrresgate 19 29 700 10 030 13 000 1 548  

3844003
Olav kyrresgate 19 og stavanger
svømmehall. rehabilitering

195 000 11 955 9 000 2 295  

3844007 Madlamark skole, nybygg 150 000 609 2 000 0  

3844013 Tastaveden skole rehabilitering 146 000 637 2 000 0  

3844016
Gautesete skole - reform 2006 -
rehabilitering - funksjonsendring

30 800 515 1 000 0  

3844028 Bekkefaret Kirke, Rehabilitering 30 000 777 2 000 0  

3844044 Energitiltak i kommunale bygg 21 900 3 145 7 400 0  

3844050 Tastavarden bhg. 47 000 104 0 0  
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Note 24 Kapitalkonto

Prosjektnr Prosjektnavn Kostnadsramme
Regnskap
2016

Justert 
budsjett
2016

Kostnad 
tidligere
år

 

3844051 Ytre tasta barnehage, utvidelse 45 000 8 093 10 000 0  

3844059 Sunde og kvernevik bydelshus 2 600 602 600 0  

391444803
Bjørn farmandsgate 25 bofellsskap
puh

52 000 5 167 23 800 2 758  

391444819 Nye gamlingen 120 000 62 474 65 000 23 174  

391444821 Domkirken 2025 305 000 11 522 15 000 3 039  

391465027 Tasta skatepark del 2 15 000 519 3 000 0  

4333
Haugåsveien 26/28 15 nye
Leiligheter

90 000 1 212 1 500 578  

4337 Lervik sykehjem 470 000 211 357 195 000 103 532  

4819 Nye tou 97 500 17 031 33 200 62 274  

Sum   1 847 500 345 747 383 500 199 199  

Sum øvrige prosjekter     816 095 901 817    

Sum utgifter i
investeringer

   
1 161
843

1 285
317

   

*            

*Oppgitt eks.
finansieringsinntekter.

           

Tabell 10.35 Note 23 Investeringsprosjekter 

Kapitalkonto (beløp i 1.000 kr)        

    01.01Balanse (kapital) 7 895 422  

         

Debetposteringer i året:   Kreditposteringer i året:    

         

Salg av fast eiendom og anlegg 313 107 Aktivering av fast eiendom og anlegg 1 039 794  

Nedskrivninger fast eiendom 699 540
Aktivering av utstyr, maskiner og
transportmidler

133 522  

Nedskrivning maskiner og utstyr 7 259 Annet 983  

Avskriving av fast eiendom og anlegg 272 560 Kjøp av aksjer og andeler 30 195  

Avskrivninger av utstyr, maskiner og
transportmidler

69 047 Utlån formidlings/startlån 180 226  
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Stavanger 15. mars 2017

Kapitalkonto (beløp i 1.000 kr)        

Nedskrivninger aksjer og andeler 303 446 Utlån egne midler 868 060  

Avdrag mottatt på formidlings/startlån 124 273 Avdrag på eksterne lån 446 041  

Avdrag mottatt på andre utlån 80 386      

Avskrevet utlån 5 052      

Bruk av midler fra eksterne lån 884 932      

Forpliktelse foretak 25 000      

Pensjonsforpliktelse - netto endring (økn) 187 893      

         

31.12 Balanse (Kapital) 7 621 748      

Tabell 10.36 Note 24 Kapitalkonto 
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« 10 ÅRSREGNSKAP OG NOTER

10.3 Konsernregnskap

Prinsipper  for konsernregnskapet
Stavanger kommune sitt konsernregnskap er en kosolidering av av alle selskaper som inngår i Stavanger

kommune som rettssubjekt. Konsernregnskapets formål er å gi en oversikt over kommunekonsernets

økonomiske resultat, samt den totale verdien av eiendeler, gjeld og egenkapital – det vil si et samlet

økonomisk bilde av kommunens virksomhet og engasjementer.

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet er følgende prinsipper lagt til grunn:

Føringer i investeringsregnskapet vil gjenspeilse seg i balansen. Det er på denne bakgrunn at

konsernregnskapet blir satt 

opp  ved konsolidering av driftsregnskapet og balansen for de ulike selskap.

Alle vesentlige konserninterne kostnader og inntekter elimineres med utgangspunkt i
kostrarapporteringen for 2016.

Alle balanseposter konsolideres ved å eliminere konserninterne fordringer og gjeldsposter.

I Stavanger Utvikling KF ligger alle tomter og utviklingsområder  klassifisert som varelager, dette
omklassifiseres til anleggsmiddel i konsernregnskapet da det i konsernsammenheng er å regne som
et  anleggsmiddel etter kommunale prinsipper.

I konsernet føres det etter kommunale prinsipper. De to foretakene som fører  etter
regnskapsloven, er  Stavanger Utvikling KF og Stavanger Parkering KF. Regnskapene  for disse er i
det  vesentlige omklassifisert til kommunale pårinsipper i konsernets balanse.

Omklassifiseringen av regnskapene til foretakene som føres etter regnskapsloven, har hatt
resultatpåvirkning i den grad kapitalslitet er kommet til uttrykk i driftsregnskapet  gjennom
avskrivninger fremfor avdrag

Årsrapport 2016

Økonomiske oversikter Stavanger 
kommune

Stavanger
byggdrift

KF

Stavanger
Natur og

idrettsservice
KF

Sølvberget
KF

Stavanger
bolig KF

Stavanger
Parkeringsselskap

KF

Stavanger
Utvikling

KF

Sum
elimineringer

Sum
Konsern

 

Økonomisk oversikt - drift                    

Driftsinntekter                    

Brukerbetalinger 440 354 - - - - - - - 440 354  

Andre salgs- og leieinntekter 725 825 7 154 11 608 3 513 121 143 94 135 18 505 -1 360 980 523  

Overføringer med krav til
motytelse (780)

1 076 276 264 193 147 563 5 831 7 612 876 659 -401 434 1 101 576  

Rammetilskudd 1 844 101 - - - - - - - 1 844 101  

Andre statlige overføringer 264 432 - - 3 551 - - - - 267 983  

Andre overføringer (880) 49 263 1 225 110 74 538 4 000 76 - -76 843 52 369  

Skatt på inntekt og formue 5 058 582 - - - - - - - 5 058 582  
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Økonomiske oversikter Stavanger 
kommune

Stavanger
byggdrift

KF

Stavanger
Natur og

idrettsservice
KF

Sølvberget
KF

Stavanger
bolig KF

Stavanger
Parkeringsselskap

KF

Stavanger
Utvikling

KF

Sum
elimineringer

Sum
Konsern

 

Eiendomsskatt 312 746 - - - - - - - 312 746  

Andre direkte og indirekte
skatter

- - - - - - - - -  

Sum driftsinntekter 9 771 579 272 572 159 281 87 433 132 755 95 087 19 164 - 10 058 235  

  - - - - - - - - -  

Driftsutgifter - - - - - - - - -  

Lønnsutgifter 4 148 777 113 526 69 354 37 305 5 377 16 747 2 886 - 4 393 973  

Sosiale utgifter 1 102 250 34 393 21 356 11 529 847 5 288 1 038 - 1 176 702  

Kjøp av varer og tj som inngår i
tj.produksjon

1 111 746 91 368 46 512 24 502 42 693 29 207 -1 611 -1 360 1 343 059  

Kjøp av tjenester som
erstatter tj.produksjon (380)

1 906 549 3 050 3 497 7 046 43 008 3 628 9 063 -384 709 1 591 132  

Overføringer (480) 933 448 18 850 10 444 3 540 10 085 1 210 - -76 843 900 734  

Avskrivninger 341 607 582 4 854 1 609 10 290 13 028 - - 371 969  

Fordelte utgifter -107 335 - - - -144 - - - -107 480  

Sum driftsutgifter 9 437 042 261 768 156 017 85 533 112 157 69 109 11 376 - 9 670 089  

Brutto driftsresultat 334 538 10 804 3 264 1 900 20 598 25 978 7 788 - 388 146  

  - - - - - - - - -  

Finansinntekter - - - - - - - - -  

Renteinntekter og utbytte 384 628 1 326 190 435 22 2 452 3 -2 583 386 473  

Gevinst på finansielle
instrumenter (omløpsmidler)

1 650 - - - - - - - 1 650  

Mottatte avdrag på utlån 14 073 - - - - - - -12 917 1 157  

Sum eksterne finansinntekter 400 351 1 326 190 435 22 2 452 3 - 389 280  

Finansutgifter - - - - - - - - -  

Renteutgifter og
låneomkostninger

256 591 6 189 329 406 5 402 1 550 -2 583 261 889  

Tap på finansielle instrumenter
(omløpsmidler)

13 267 - - - - - - - 13 267  

Avdrag på lån 320 632 - 1 750 2 720 11 758 10 820 1 250 -17 478 331 452  

Utlån 1 673 - - - - - - - 1 673  

Sum eksterne finansutgifter 592 162 6 1 939 3 049 12 165 16 222 2 800 - 643 237  

Resultat eksterne
finanstransaksjoner

-191 811 1 320 -1 749 -2 614 -12 143 -13 770 -2 796 - -253 958  

  - - - - - - - - -  

Motpost avskrivninger 341 607 582 4 854 1 609 10 290 13 028 - - 371 969  

Netto driftsresultat 484 334 12 705 6 369 895 18 745 25 236 4 992 - 506 157  

  - - - - - - - - -  

Interne finanstransaksjoner - - - - - - - - -  

Bruk av tidligere års regnsk.m.
mindreforbruk

149 678 11 559 - 1 387 - - - - 162 623  

Bruk av disposisjonsfond 49 273 - - - - - - - 49 273  
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Økonomiske oversikter Stavanger 
kommune

Stavanger
byggdrift

KF

Stavanger
Natur og

idrettsservice
KF

Sølvberget
KF

Stavanger
bolig KF

Stavanger
Parkeringsselskap

KF

Stavanger
Utvikling

KF

Sum
elimineringer

Sum
Konsern

 

Bruk av bundne fond 67 548 - - 3 879 - - - - 71 427  

Sum bruk av avsetninger 266 499 11 559 - 5 265 - - - - 283 323  

  - - - - - - - - -  

Overført til
investeringsregnskapet

205 874 1 459 - - - - - - 207 333  

Dekning av tidligere års
regnsk.m. merforbruk

- - - - - - - - -  

Avsatt til disposisjonsfond 291 096 11 559 - 2 704 17 100 - - - 322 459  

Avsatt til bundne fond 94 476 - - 3 456 1 645 - - - 99 577  

Sum avsetninger 591 446 13 019 - 6 160 18 745 - - - 629 369  

  - - - - - - - - -  

Regnskapsmessig
mer/mindreforbruk

159 387 11 246 6 369 -0 -0 25 236 4 992 - 160 111  

  - - - - - - - - -  

  - - - - - - - - -  

Oversikt - balanse - - - - - - - - -  

EIENDELER - - - - - - - - -  

Anleggsmidler 24 723 218 325 976 202 186 104 595 950 044 292 037 206 - 26 074 271  

Faste eiendommer og anlegg 12 420 913 - - 23 304 628 961 280 236 - 375 209 13 728 623  

Utstyr, maskiner og
transportmidler

511 879 2 623 23 691 8 353 - 11 072 - - 557 619  

Utlån 2 702 043 - - 2 727 - - - - 2 704 771  

Konserninterne langsiktige
fordringer

835 200 30 000 29 000 5 000 - - - -899 200 -  

Aksjer og andeler 685 881 7 233 2 832 1 604 310 956 728 206 - 1 009 440  

Pensjonsmidler 7 567 302 286 119 146 662 63 607 10 128 - - - 8 073 819  

Omløpsmidler 2 757 607 109 910 37 582 24 201 76 754 92 728 440 476 - 3 016 391  

Kortsiktige fordringer 620 466 44 675 19 218 10 156 28 531 1 503 377 981 -437 310 665 220  

Konterninterne kortsiktige
fordringer

17 809 - - - - - - -17 809 -  

Premieavvik 389 708 20 827 8 860 4 130 167 - - - 423 691  

Aksjer og andeler 998 - - - - - - - 998  

Sertifikater - - - - - - - - -  

Obligasjoner 450 931 - - - - - - - 450 931  

Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 277 695 44 408 9 504 9 915 48 056 91 225 62 495 - 1 475 550  

SUM EIENDELER 27 480 825 435 885 239 768 128 796 1 026 798 384 765 440 682 - 29 090 662  

  - - - - - - - - -  

EGENKAPITAL OG GJELD - - - - - - - - -  

Egenkapital 8 435 317 24 983 13 493 17 813 198 784 204 190 302 290 - 9 196 870  

Herav: - - - - - - - - -  

Disposisjonsfond 346 858 53 514 6 430 3 539 17 100 170 162 297 298 - 894 901  
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Økonomiske oversikter Stavanger 
kommune

Stavanger
byggdrift

KF

Stavanger
Natur og

idrettsservice
KF

Sølvberget
KF

Stavanger
bolig KF

Stavanger
Parkeringsselskap

KF

Stavanger
Utvikling

KF

Sum
elimineringer

Sum
Konsern

 

Bundne driftsfond 149 986 - - 3 456 1 645 8 792 - - 163 880  

Ubundne investeringsfond 98 005 1 267 - 716 - - - - 99 988  

Bundne investeringsfond 99 175 - - - - - - - 99 175  

Regnskapsmessig
mindreforbruk

159 387 11 246 6 369 - - 25 236 4 992 - 207 231  

Regnskapsmessig merforbruk - - - - - - - - -  

Udisponert i inv.regnskap - - - - - - - - -  

Udekket i inv.regnskap - - -3 048 - -63 688 - - - -66 736  

Kapitalkonto 7 621 748 -41 045 3 742 10 102 243 727 - - - 7 838 273  

Endring i regnskapsprinsipp
som påvirker AK Drift

- - - - - - - - -  

Endring i regnskapsprinsipp
som påvirker AK Invest

-39 841 - - - - - - - -39 841  

Langsiktig gjeld 17 359 217 367 021 200 444 95 285 706 318 168 055 116 948 - 18 114 087  

Pensjonsforpliktelser 9 561 690 367 021 187 244 80 700 12 576 3 804 3 265 - 10 216 300  

Ihendehaverobligasjonslån 3 090 000 - - - - - - - 3 090 000  

Sertifikatlån 1 389 175 - - - - - - - 1 389 175  

Andre lån 3 254 353 - - - - 164 250 - - 3 418 603  

Konsernintern langsiktig gjeld 64 000 - 13 200 14 585 693 742 - 113 683 -899 200 9  

Kortsiktig gjeld 1 686 290 43 882 25 832 15 698 121 696 14 728 20 194 - 1 780 663  

Annen kortsiktig gjeld 1 686 290 43 882 25 832 15 698 121 696 14 728 20 194 -79 910 1 780 663  

Derivater - - - - - - - - -  

Konsernintern kortsiktig gjeld - - - - - - - - -  

Premieavvik - - - - - - - - -  

Korrigering for prinsipp som
påvirker EK

- - - - - -2 207 1 250 - -957  

SUM EGENKAPITAL OG
GJELD

27 480 825 435 885 239 768 128 796 1 026 798 384 765 440 682 - 29 090 662  

MEMORIAKONTI - - - - - - - - -  

Memoriakonto 322 888 - - - - - - - 322 888  

Herav: - - - - - - - - -  

Ubrukte lånemidler 289 853 - - 792 - - - - 290 645  

Ubrukte konserninterne
lånemidler

- - - - - - - - 5 500  

Andre memoriakonti 33 035 - - - - - - - 33 035  

Motkonto for
memoriakontiene

-322 888 - - -792 - - - - -329 180  

Tabell 10.37 Konsern 2016. Tall i 1 000 kr. 
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11 Revisjonsberetning

Til

Bystyret i Stavanger kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjon av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Stavanger kommunes årsregnskap som viser kr 6 955 441 000 til fordeling drift og et

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 159 387 000. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember

2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per

denne datoen, og noter til årsregnskapet, herunder en beskrivelse av vesentlige anvendte

regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en

dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Stavanger kommune per 31. desember 2016, og av

resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god

kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige

av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar

med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som

grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av (informasjon i

kommunens årsrapport), men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
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inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

henseende.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,

herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner

nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken

som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan

oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom

den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som

brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket,
er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll.

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av administrasjonssjefen er rimelige.

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene
og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte
omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også
informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om
eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger

til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i
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årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og

forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering

og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.

 

423



Fo
to

: E
lis

ab
et

h 
Tø

nn
es

se
n

POLITISK BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT 2016

Kontrollutvalget:  2. mai 2017
Kommunalstyret for finans: 8. mai 2017
Formannskapet:  18. mai 2017
Bystyret:  22. mai 2017

Årsrapporten finner du på
arsrapport2016.stavanger.kommune.no




