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Årsrapport 2016
« 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.
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

Selskapets hovedformål er med andre ord håndheving av statlige parkeringsbestemmelser, utøvelse av
kommunens parkeringspolitikk samt drift av parkeringsanlegg og parkeringsplasser. Selskapet utøver
den parkeringspolitikk som til enhver tid er vedtatt av bystyret, og er dermed et viktig redskap i
kommunens byutviklingspolitikk. Stavanger Parkeringsselskap KF har som en direkte konsekvens av
dette organisert seg som følger:
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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:
«Hovedinntrykket er at Stavanger Parkeringsselskap KF har forbedret rutinene på de ﬂeste områder
slik at de nå skal fungere tilfredsstillende».

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.
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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.
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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
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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

179

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

86 135 083

79 650 000

75 635 160

0

0

492 625

8 076 051

8 545 000

7 378 856

94 211 134

88 195 000

83 506 641

21 306 399

21 186 000

21 293 235

Driftsinntekter
Salgsinntekt

1

Frikjøp parkeringsplasser
Annen driftsinntekt

1

Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønnskostnad

2.8
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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

381 083

500 000

-32 945

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

Renteinntekt

2 452 139

1 000 000

2 241 520

Sum ﬁnansinntekter

2 452 139

1 000 000

2 241 520

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

Tap på fordringer
Annen driftskostnad

1

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter

Finanskostnader
Rentekostnad

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

23 028 448

17 520 392

Sum disponert

Tabell 8.1 Resultat 2016 Stavanger Parkeringsselskap KF
EIENDELER

Noter

31.12.2016

31.12.2015

277 636 466

286 181 870

2 600 000

2 600 000

Varige driftsmidler
Bygninger og annen fast eiendom

3

Tomt St. Olav
Anlegg under oppføring

3

0

0

Maskiner og inventar

3

10 373 781

9 069 917

Biler

3

698 688

570 121

291 308 934

298 421 907

Sum varige driftsmidler
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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

728 044

645 814

292 036 978

299 067 721

Sum ﬁnansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer

5

1 779 826

1 587 707

Andre fordringer

5

1 601 662

1 866 462

3 381 488

3 454 168

91 225 476

65 622 121

Sum bankinnskudd og kontanter

91 225 476

65 622 121

Sum omløpsmidler

94 606 964

69 076 290

386 643 942

368 144 010

31.12.2016

31.12.2015

8 792 401

8 792 401

8 792 401

8 792 401

26 643 192

26 643 192

166 546 769

143 518 322

193 189 961

170 161 513

Sum fordringer

Bankinnskudd og kontanter

6

SUM EIENDELER

Noter
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Innskutt egenkapital

7

Sum bundet egenkapital

Opptjent egenkapital
Bundne investeringsfond

6.7

Annen egenkapital

7

Sum annen egenkapital
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EIENDELER

Noter

31.12.2016

31.12.2015

201 982 362

178 953 915

3 804 472

3 097 663

3 804 472

3 097 663

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

Sum egenkapital

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser

8

Sum avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld

9

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

16 606 689

11 021 810

Sum gjeld

184 661 580

189 190 096

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

386 643 942

368 144 010

Sum kortsiktig gjeld

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 pplass, 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
Spesiﬁkasjon:

2016

2015

Salgsinntekter

84 624 444

74 274 561

1 510 639

1 360 599

86 135 083

75 635 160

237 916

156 777

6 762 504

6 173 821

76 030

36 258

999 600

1 012 000

8 076 051

7 378 856

27 253 030

22 809 968

282 314

178 250

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

Nærstående parter:
Rogaland Parkering AS (Leieinntekter iht. kontrakt)

Annen driftsinntekt
Utleie av parkeringsplasser
Overføring fra kommunen (Seniortiltak)
Rogaland Parkering AS

Kjøp av varer og tjenester
Nærstående parter:
Kjøp fra kommunen
Kjøp fra kommunale foretak

Tabell 8.3 Note 1

2 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år:
Tekst

2016

2015

Lønn

15 262 332

14 580 349

2 581 740

2 578 864

Arbeidsgiveravgift
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Tekst
Pensjonkostnader - Jfr. Note 8
Andre ytelser
Sum lønnskostnader

2016

2015

2 709 569

3 416 479

752 758

717 542

21 306 399

21 293 235

35,1

34,7

Antall årsverk pr 31.12.

Tabell 8.4 Note 2

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
Tekst
Anskaffelseskost 01.01
Årets tilgang
Akkumulerte avskrivninger
31.12

Maskiner og
inventar

Biler

Bygg

Anlegg under
oppførelse

Sum

22 567 085

1 161 978

345 684 203

0

369 413 266

5 679 706

235 018

0

0

5 914 724

17 873 011

698 305

68 047 737

0

86 619 053

Tomt St. Olav
Bokført verdi pr 31.12

Årets avskrivning
Årets avskrivning i %

2 600 000
10 373 781

698 688

277 636 466

0

291 308 934

4 375 841

106 451

8 545 404

0

13 027 696

10 % / 20 %

10 %

2,5 %

Tabell 8.5 Note 3 a)
Kjøp og salg av driftsmidler:

Tilgang

2016

2015

5 914 724

1 921 972

Tabell 8.6 Note 3 b)

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
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4 Aksjer og eiendeler
Selskapet eier følgende aksjer:
Navn
Rogaland Parkering AS

Antall

Pålydende

Overkurs

Totalt

100

1 000

0

100 000

Egenkapitalinnskudd KLP

628 044
728 044

Tabell 8.7 Note 4

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.
Selskapet har kundefordringer på:

2016

2015

1 995 436

1 864 268

439 846

396 911

-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

1 601 662

1 831 993

0

34 469

1 601 662

1 866 462

Fordringer gebyr/tilleggsavgift
Andre kundefordringer
Avsetning tap utestående fordringer

Andre fordringer:
Periodiserte inntekter - andre
Periodiserte inntekter - Rogaland Parkering AS

Tabell 8.8 Note 5

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.
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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
Tekst

Innskutt

Bundne

Disposisjonsfond

Annen

Egenkapital

Invest.fond

Parkeringsformål

Egenkapital

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

8 792 401

26 643 192

123 051 008

43 495 761

201 982 362

Pr. 01.01.

Sum

Egenkapital
Pr. 31.12.

Tabell 8.9 Note 7

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.
Kollektiv pensjonsordning:
Nåverdi av årets pensjonsopptjening

2 470 271

Rentekostnad av pensjonsforpliktelse

1 033 065

Avkastning på pensjonsmidler
Adm.kostnader/rentegarantipremie
Netto pensjonskostnad
Resultatført aktuarielt tap (gevinst) eks. arbeidsgiveravgift

-891 004
130 419
2 742 751
267 592
3 010 343
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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

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
Opptak av
lån
Lånegiver
Kommunekreditt.

Bruk av lån

År

Pålydende

P_HUS Tjensvoll

2004

5 423 900

Rente vilkår Avdrag Pr.år Bokført verdi 2015 Bokført verdi 2016
ﬂytende

301 328

2 561 284

Gjenv. Løpetid

2 259 956

7,5 år

189

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

175 070 623

164 250 419

Samlede lånegjeld

Tabell 8.11 Note 9

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
Leverandørgjeld

2 016

2 015

5 836 568

3 309 317

530 068

529 041

6 366 636

3 838 358

Skyldig forskuddstrekk

637 386

695 330

Skyldig arbeidsgiveravgift

451 333

436 435

1 878 917

1 877 104

2 967 636

3 008 869

34 300

34 300

1 817 097

1 693 878

256 211

235 438

1 167 371

577 846

263 919

82 174

3 733 518

1 550 946

7 272 417

4 174 583

Private
Herav gjeld til nærstående parter

Skyldige offentlige avgifter:

Skattedirektøren - merverdiavgift 6. termin

Annen kortsiktig gjeld:
Depositum
Avsatte feriepenger
Skyldig arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger
Periodiserte kostnader/forskuddsbetalte inntekter private
Periodiserte kostnader/forskuddsbetalte inntekter nærstående parter
Forskuddsbetalte inntekter (Sonekort)

Tabell 8.12 Note 10

8.1.4 Revisors beretning
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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 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 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 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
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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 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

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.
Stavanger, 7. mars 2017
Rogaland Revisjon IKS
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Årsrapport 2016
« 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:
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.

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
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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.
196

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

87 432 608

84 874 000

82 936 215

Sum driftsinntekter
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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Driftsregnskap 2016
Overføringer

8

3 539 786

3 117 000

2 914 784

Avskrivninger

10

1 608 978

2 300 000

1 398 159

85 532 528

83 395 000

79 790 792

1 900 080

1 479 000

3 145 423

409 906

200 000

438 055

25 191

0

25 800

Sum eksterne ﬁnansinntekter

435 097

200 000

463 855

Renteutgifter og låneomkostninger

298 636

240 000

348 708

30 689

0

42 259

2 720 000

2 720 000

2 720 000

3 049 325

2 960 000

3 110 967

-2 614 228

-2 760 000

-2 647 112

1 608 978

2 300 000

1 398 159

894 830

1 019 000

1 896 470

Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansposter
Renteinntekter og utbytte
Andre ﬁnansinntekter

Andre ﬁnansutgifter
Avdrag på lån

10

Sum eksterne ﬁnansutgifter
Resultat eksterne ﬁnanstransaksjoner
Motpost avskrivninger

10

Netto driftsresultat
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

5 265 144

3 689 344

8 496 744

0

0

4 600 000

Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
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

6 159 974

4 708 344

9 006 675

-0

0

1 386 539

Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer- / mindreforbruk

20

Tabell 8.13

Investeringsregnskap 2016
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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Investeringsregnskap 2016
Investeringer i varige driftsmidler

10

13 028 452

12 115 000

1 808 905

0

0

112 042

182 156

0

137 080

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

2 530 372

0

301 790

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

2 106 344

2 106 344

112 042

0

0

4 600 000

2 750 605

2 750 605

0

14 803 636

12 730 000

5 706 240

Utlån
KLP egenkapitalinnskudd
Avsetninger

19

Kompensasjon for merverdiavgift
Bruk av lån fra Stavanger kommune

Bruk av disposisjonsfond

21

17

Overføring fra driftsregnskapet
Bruk av ubundne investeringsfond

19

Sum ﬁnansiering

Tabell 8.14

Balanse
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

5 000 000

5 000 000

Langsiktig fordringer egenkapital kommunen
Egenkapitalinnskudd KLP

9

1 603 893

1 447 759

Pensjonsmidler

9

63 606 775

59 532 687

104 594 765

88 510 205

Sum anleggsmidler
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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Balanse
Sum omløpsmidler

21

Sum eiendeler

24 200 817

29 405 305

128 795 582

117 915 510

31.12.2016

31.12.2015

Egenkapital og gjeld

Noter

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

17 812 725

14 092 771

Sum egenkapital
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

95 284 984

92 140 648

Sum langsiktig gjeld
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

128 795 582

117 915 510

792 016

6 765 923

Sum egenkapital og gjeld
Memoria
Ubrukte lånemidler

Tabell 8.15

8.2.3 Noter
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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 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
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.

Ansatte, godtgjørelser m.v.
Gjennomsnittlig antall årsverk:

R-2016

R-2015

69

64

Tabell 8.16

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

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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Andre salgs og leieinntekter

3 512 746

3 842 396

Tabell 8.17

Note 3 – Overføring med krav til motytelse

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

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

Refusjon tilretteleggingstilskudd fra NAV

Tabell 8.18

Note 4 – Overføringer uten krav til motytelse

Overføringer uten krav til motytelse

R-2016

R-2015

65 900 436

63 609 641

25 000

40 000

65 925 436

63 649 641

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

78 088 405

74 281 749

Spesiﬁkasjon av overføringer mellom Sølvberget og Stavanger kommune / andre foretak
Overføring fra Stavanger kommune
Tilskudd fra andre kommuner

Inkludert i overføringer fra Stavanger Kommune er kr 2 684 611 øremerkede tilskudd.
Spesiﬁkasjon overføringer fra andre

Sum overføringer uten krav til motytelse
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Tabell 8.19

Note 5 – Spesifikasjon av lønnsutgifter

Spesiﬁkasjon av lønnsutgifter

R-2016

R-2015

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

107 943

110 423

5 696 263

5 004 262

67 281

71 241

Sum sosiale utgifter

11 704 720

10 867 600

Sum lønn inklusiv sosiale utgifter

49 446 339

47 397 704

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

Lønn ansatte

Arbeidsgiveravgift (investering)
Pensjonskostnader
Pensjonskostnader (investering)

Herav:

Tabell 8.20

Note 6 – Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i
foretakets tjenesteproduksjon

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

375 593

376 720

Div. transport

1 632 442

1 668 510

Energi

1 176 246

1 190 428

Kurs / reiser
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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

24 768 362

21 953 057

Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Tabell 8.21

Note 7 – Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets
tjenesteproduksjon

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

5 618 447

5 483 092

322 599

34 859

7 046 335

7 024 696

Husleie
IT-utstyr
Tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Tabell 8.22

Note 8 – Spesifikasjon av overføringer

Spesiﬁkasjon av overføringer
Mva på vederlag
Endring avsetning tap på krav

R-2016

R-2015

2 949 536

2 531 367

-100 000

0
207

Tap på krav

113 332

103 770

Andre tilskudd og erstatninger

576 918

279 647

3 539 786

2 914 784

Overføringer

Tabell 8.23

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.

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 %

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

-2 725 128

-2 594 609

5 467 360

4 707 508

Administrasjonskostnader

296 031

316 179

Sum amortisert premieavvik

671 692

705 226

6 435 083

5 728 913

Årets netto pensjonskostnad spesiﬁsert

Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Netto pensjonskostnader

Samlet kostnad (inkl. administrasjon)
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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

-320 459

-234 736

671 692

705 227

3 619 424

4 611 576

510 339

650 232

4 129 763

5 261 807

R-2016

R-2015

Faktisk forpliktelse

72 262 627

67 835 149

Estimert forpliktelse

-72 944 572

-69 566 630

-681 945

-1 731 481

59 532 687

54 658 000

-57 602 184

-56 380 698

1 930 503

-1 722 698

Årets premieavvik
Sum amortisert premieavvik
Akkumulert premieavvik 31.12.
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift 31.12.

Spesiﬁkasjon av estimatavvik

Estimatavvik forpliktelse 01.01.
Faktiske pensjonsmidler
Estimerte pensjonsmidler
Estimatavvik midler 01.01.

Tabell 8.24

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

Spesiﬁkasjon av varige driftsmidler
Anskaffelse 01.01.

R-2016

R-2015

25 450 251

22 963 295
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Tilgang i år

13 905 724

2 706 514

239 691

219 558

39 116 284

25 450 251

7 459 412

6 090 125

Bokført verdi 31.12.

31 656 872

19 360 126

Årets avskrivninger

1 608 978

1 398 159

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

Avgang
Anskaffelse 31.12.
Akkumulert avskrivning

Avskrivningssats

Tabell 8.25

Note 11 – Spesifikasjon av utlån

Spesiﬁkasjon av utlån

R-2016

R-2015

Utlån til Renaa 31.12.

2 727 225

3 169 634

Tabell 8.26

Note 12 – Spesifikasjon av kundefordringer

Spesiﬁkasjon av kundefordringer
Kundefordringer Kulturhuset
Kundefordringer Biblioteket
Delkrederavsetning
Sum utestående kundefordringer

R-2016

R-2015

6 691 587

9 014 208

488 509

549 758

-140 000

-240 000

7 040 096

9 323 966

5 888 571

7 331 865

Herav nærstående parter
Stavanger Kommune

Tabell 8.27

210

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

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

14 800

21 800

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

3 116 380

2 191 913

Forskudd lønn
Netto lønn

Andre kortsiktige fordringer

Tabell 8.28

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

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

Note 16 – Spesifikasjon av leverandørgjeld
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Note 16 – Spesifikasjon av leverandørgjeld

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

Note 17 – Spesifikasjon av disposisjonsfond

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

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 bundne driftsfond
Friby
Fengselsbiblioteket
ICORN Emergency Fund
ICORN Reserve Fund
Kiellandsenter / Litteraturhuset
Kulturbanken

R-2016

R-2015

0

32 884

226 362

145 729

0

211 312

354 625

712 886

2 270 063

1 483 035

0

719 805
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DUS

0

45 284

50 000

0

196 568

221 772

Nye Sølvberget

0

129 500

Voksenarrangement

0

160 955

Global Morgen

0

15 443

Dingseklubben

95 347

0

263 160

0

3 456 125

3 878 605

Kapittel
Ung i Sentrum

NBBK
Bundne driftsfond

Tabell 8.32

Note 19 – Spesifikasjon av ubundne driftsfond

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

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

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

-0

1 386 539

Regnskapsmessig mer- / mindreforbruk

Tabell 8.34

Note 21 – Endring i arbeidskapital
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Note 21 – Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital

R-2016

R-2015

Endring

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

Balanseregnskapet

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
Anvendelse av midler
Anskaffelse - anvendelse av midler
Ubrukte lånemidler

3 231 481
101 060 755

101 060 755

-3 246 363

-3 246 363

792 016

6 765 923

-5 973 907

Sum anskaffelse og anvendelse av midler

-9 220 270

Tabell 8.35

Note 22 – Spesifikasjon av kapitalkonto

Spesiﬁkasjon av kapitalkonto

R-2016

R-2015

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

Debet
IB kapitalkonto
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Utbetalte pensjoner

1 867 438

2 192 694

Arbeidsgiveravgift

2 112 307

1 891 076

442 408

92 408

1 608 978

1 398 159

22 128 030

13 668 229

3 135 481

0

13 905 724

2 706 514

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

Avdrag utlån
Avskrivninger
Sum debetposter
Kredit
IB kapitalkonto
Anskaffelser
Utlån

Tabell 8.36

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
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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 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 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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Årsrapport 2016
« 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 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.

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
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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.
Budsjett
2016

Resultat
2016

Regnskapbudsjett

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

-128 718 509

-125 850 575

2 867 934

-120 320 500

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

3 566 190

11 385 549

7 819 359

10 516 376

600 000

1 325 566

725 566

1 044 117

-2 820 239

-1 465 015

1 355 224

-1 242

1 345 951

11 246 100

9 900 149

11 559 251

Lønn
Dekningsbidrag

Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Finanskost. /avs. pensjonsfond**
Netto driftsresultat
*
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

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.
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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.

Salg

Drift/prosjekt

Renhold

Kjøkken/kantine

128 582 508

92 203 184

25 055 361

5 074 761

6 349 471

-178 132

Netto driftsresultat

Tabell 8.38 Salg og netto driftsresultat

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
Avdeling \ År
Drift service

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

11.6

7.7

7

8

8.2

4.9

4.5

6.4

2011

2012

2013

2014

2015

2016

7.7

5.9

6.49

11.74

9.11
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Avdeling \ År

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Prosjekt

2016
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

11.8

3.6

3.5

5.4

9

8.4

8.9

14.3

6.75

8.37

3.63

7.82

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

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

Kjøkken
Administrasjon
Samlet

12.9

*
*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

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.
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

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.
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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

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

272 572 088

245 749 195

253 025 207

Driftsinntekter

Sum driftsinntekter
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

261 768 071

242 183 005

243 041 399

Sum driftsutgifter
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Noter

R-2016

B-2016

R-2015

10 804 017

3 566 190

9 983 809

1 325 566

600 000

1 044 054

1 325 566

600 000

1 044 054

5 738

10 000

1 242

5 738

10 000

1 242

1 319 828

590 000

1 042 812

581 532

0

532 632

12 705 376

4 156 190

11 559 253

11 559 253

0

0

Bruk av disposisjonsfond

0

0

0

Sum bruk av avsetninger

11 559 253

0

0

1 459 277

1 465 000

0

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

Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

11

Sum eksterne ﬁnansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter

12

Sum eksterne ﬁnansutgifter
Resultat eksterne ﬁnanstransaksjoner
Motpost avskrivninger

8

Netto driftsresultat
Interne ﬁnansieringstransaksjoner
Bruk av tidligere års mindreforbruk

Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til disposisjonsfond/pensjonsfond

18,19

Tabell 8.40 Resultatregnskap 2016

Investeringsregnskap 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

1 615 776

1 619 000

854 460

3 000

0

26 111

Avdrag på lån
Avsetninger
Årets ﬁnansieringsbehov
Finansiert slik
Inntekter fra salg av anleggsmidler

8
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R-2016

B-2016

R-2015

3 000

0

26 111

153 499

154 000

37 624

1 459 277

1 465 000

0

0

0

790725

1 615 776

1 619 000

854 460

0

0

0

Sum ekstern ﬁnansiering
Kompensasjon for merverdiavgift
Overført fra driftsdelen
Bruk av avsetninger
Sum ﬁnansiering
Udekket/udisponert

Tabell 8.41 Investeringsregnskap 2016

Balanse
Balanse

31.12.2016

31.12.2015

8

2 623 076

2 437 113

25

30 000 000

20 000 000

9

7 233 246

6 384 964

10

286 119 434

264 681 915

325 975 756

293 503 992

Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler
Langsiktige fordringer egenkapital kommunen
Egenkapitalinnskudd KLP
Pensjonsmidler
Sum anleggsmidler
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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Balanse

31.12.2016

31.12.2015

-41 044 965

-43 548 794

24 982 715

11 232 787

357 023 279

328 109 497

9 997 442

8 943 289

367 020 721

337 052 786

Regnskapsmessig merforbruk
Kapitalkonto
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Sum egenkapital
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser

10

Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

16

13 643 421

7 654 364

Annen kortsiktig gjeld

17

30 238 496

24 947 499

43 881 917

32 601 863

435 885 353

380 887 436

Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

Tabell 8.42 Balanse

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.
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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.
Ansatte, godtgjørelser m.v.
Antall årsverk:

R-2016

R-2015

R-2014

260

253

254

Tabell 8.43 Note 1

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
Overføringer med krav til motytelse
Salg til kommunen
Salg til foretak
Kompensasjon for merverdiavgift
Eksterne overføringer
Tilretteleggingstilskudd fra NAV
Andre salgs- og leieinntekter

R-2016

R-2015

234 713 877

217 290 162

3 557 291

2 967 002

18 849 702

17 164 203

6 942 517

8 416 308

129 769

24 322

7 153 661

7 004 303
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Overføringer med krav til motytelse

Herav nærstående parter

R-2016

R-2015

271 346 818

252 866 300

257 120 871

237 421 367

Tabell 8.44 Note 2

Note 3 Andre overføringer
Andre overføringer
Tilretteleggingstilskudd/seniortiltak fra kommunen
Overføriing kantinetilskudd

Herav nærstående parter

R-2016

R-2015

225 270

158 907

1 000 000

0

1 225 270

158 907

1 225 270

158 907

Tabell 8.45 Note 3

Note 4 Lønnskostnader
Det er registrert følgende lønnskostnader de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:
Lønnskostnader

R-2016

R-2015

113 353 796

110 143 819

Arbeidsgiveravgift

17 409 328

16 796 227

Pensjonskostnader

16 637 664

16 723 205

345 549

399 096

34 392 541

33 918 528

147 746 336

144 062 347

Lønn ansatte
Sosiale utgifter:

Forsikringer
Sum

Sum lønnskostnader

Tabell 8.46 Note 4

Note 5 Varer og tjenester som inngår i foretakets
tjenesteproduksjon
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Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

R-2016

R-2015

2 177 357

2 114 267

27 776

36 797

377 240

349 397

Transportutgifter

5 983 815

4 935 191

Husleie/avgifter

1 482 139

1 191 390

793 781

794 983

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

Kontorkostnader
Annonser/reklame/representasjon
Kurs/reiser

Møbler/inventar/utstyr
Vedlikehold/materialkjøp

Tabell 8.47 Note 5

Dette gjelder varer og tjenester som inngår i/erstatter foretakets tjenesteproduksjon, eksterne
leverandører.

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen

R-2016

R-2015

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

1 354 788

1 132 616

3 050 355

2 640 035

Kjøp fra kommunen

Regnskapstjenester

Tabell 8.48 Note 6

Gjelder varer og tjenester som inngår i/ erstatter foretakets tjenesteproduksjon, interne leverandører.

Note 7 Overføringer
Overføringer

R-2016

R-2015

18 849 702

17 164 203

Tap på krav

0

40 971

Overføring til kommunen (480)

0

0

Momskompensasjon
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Overføringer

R-2016

R-2015

18 849 702

17 205 174

Tabell 8.49 Note 7

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
Spesiﬁkasjon av varige driftsmidler
Bokført verdi 01/01
Tilgang
Avskrivning 2016
Bokført verdi 31/12

Avskrivningssats

R-2016

R-2015

2 437 113

2 781 624

767 494

188 121

-581 532

-532 632

2 623 076

2 437 113

10 %

10 %

Tabell 8.50 Note 8

Note 9 Egenkapitalinnskudd KLP
Egenkapitalinnskudd KLP
I.B.
Egenkapitaltilskudd KLP.
U.B.

R-2016

R-2015

6 384 964

5 718 625

848 282

666 339

7 233 246

6 384 964

Tabell 8.51 Note 9

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
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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 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

-12 428 268

-11 723 429

15 099 566

14 937 658

Adm.kostnader

1 090 063

1 154 601

Sum amortisert premieavvik

2 513 186

2 629 491

18 702 815

18 721 750

Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.2016

286 119 434

264 681 915

Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2016

357 023 279

328 109 497

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

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

2 573 660

2 324 739

20 826 581

18 812 271

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 %

Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Netto pensjonskostnad

Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.)

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik

Netto pensjonsforpliktelser (før aga)

Årets premieavvik

Arbeidsgiveravgift av premieavvik
Sum premieavvik inkl arbeidsgiveravgift

Økonomiske forutsetninger 2016

Tabell 8.52 Note 10 a)

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP og netto pensjonskostnad.
Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik
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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.
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

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

1 986 383

5 506 966

Årets estimatavvik forpliktelse

Årets estimatavvik pensjonsmidler

Tabell 8.53 Note 10 b)

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
Renteinntekter
Renter av bankinnskudd

R-2016

R-2015

1 325 566

1 044 054

Tabell 8.54 Note 11

Note 12 Renteutgifter
Renteutgifter
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter

R-2016

R-2015

5 738

1 242

Tabell 8.55 Note 12

Note 13 Kundefordringer
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Note 13 Kundefordringer
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

-250 000

-250 000

500

2 525

32 335 570

21 453 686

31 473 435

20 861 884

Avsetning tap
Kundefordringer for mye utbetalt lønn

Herav nærstående parter:

Tabell 8.56 Note 13

Note 14 Andre kortsiktige fordringer
Andre kortsiktige fordringer

R-2016

R-2015

147 265

144 803

215

3 284

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

7 286 390

3 146 246

Inntekter foretak

1 605

7 466

Inntekter private kunder

3 424

115 346

-247 472

-746 497

7 043 947

2 522 561

Depositum Felleskjøpet
Fordring lønn
Refusjon syke-/svangerskapspermisjon

Spesiﬁkasjon anordning inntekter:
Inntekter Stavanger kommune

Nettoeffekt manuelle anordninger

Tabell 8.57 Note 14

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
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Note 16 Leverandørgjeld
Leverandørgjeld

R-2016

R-2015

508 165

131 888

1 600

44 198

509 765

176 086

Ekstern leverandørgjeld:

13 133 656

7 478 278

Sum leverandørgjeld

13 643 421

7 654 364

R-2016

R-2015

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

7 871

4 976

152 401

120 426

8 488 233

4 626 643

160 000

160 000

30 238 496

24 947 499

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

Leverandørgjeld nærstående parter:
Leverandørgjeld Stavanger kommune
Leverandørgjeld foretak
Sum

Tabell 8.58 Note 16

Note 17 Annen kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Avsatte feriepenger

Diverse kortsiktig gjeld
Mva
Sum anordninger
Tilfeldig kortsiktig gjeld

Spesiﬁkasjon anordning utgifter.

Tabell 8.59 Note 17

Note 18 Disposisjonsfond
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Note 18 Disposisjonsfond
Disposisjonsfond

R-2016

R-2015

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

IB

Tabell 8.60 Note 18

Note 19 Avsetning pensjon/premieavvik
Avsetning pensjon/premieavvik

R-2016

R-2015

21 230 265

21 230 265

Bruk av pensjon/premieavvik

0

0

Avsetning

0

0

21 230 265

21 230 265

IB

UB

Tabell 8.61 Note 19

Note 20 Ubundne investeringsfond
Ubundne investeringsfond
I.B

R-2016

R-2015

1 267 436

1 391 823

0

-124 386

1 267 435

1 267 437

Avsetning til investeringsfond
Bruk av ubundne investeringsfond

Tabell 8.62 Note 20

Note 21 Regnskapsmessig mindreforbruk
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

Note 22 Kapitalkonto

236

Note 22 Kapitalkonto
Kapitalkonto

R-2016

R-2015

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

Utbetalte pensjoner

12 355 273

12 440 049

Amortisert estimatavvik

13 741 221

2 934 312

9 997 442

8 943 289

581 532

532 632

110 189 209

100 170 083

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

848 282

666 339

1 986 383

5 506 966

767 494

188 121

8 943 289

9 191 240

Debet

Amortisert estimatavvik - forpliktelse

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse
Regnskapsmessig avskr.
Salg 2016
UB
Sum debet

Kredit
IB

Egenkapitaltilskudd 31.12.16
Amortisert estimatavvik
Anskaffet 2016
Tilbakeført arb.giv.avgift
Styrking egenkapita

10 000 000

UB

41 044 965

43 548 794

110 189 209

100 170 083

Sum kredit

Tabell 8.64 Note 22

Note 23 Endring i arbeidskapital
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Endring i arbeidskapital

R-2016

R-2015

Endring

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

0

274 054 153

0

262 808 054

Balanseregnskapet:

Anskaffelse av midler:
Drifts- og investeringsregnskapet:
Inntekter driftsdel
Inntekter investeringsdel
Innbetalinger ved eksterne ﬁnanstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler

272 572 088
156 499
1 325 566
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

Anskaffelse - anvendelse av midler

11 246 099

Tabell 8.65 Note 23

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.
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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.
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
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.
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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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Årsrapport 2016
« 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

Modell av nye Gamlingen som åpner sommeren 2017

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.
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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.

Arbeidsleder og nestleder i Anleggsgartnergruppa

Foretakets formål og visjon er:

GRUNNMUREN
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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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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.

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.
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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.
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

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
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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:
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

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.
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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

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

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

13 492

-7 547

-922

938

2 113

-11 699

Resultatregnskap:
Driftsinntekter:

Balanse:

Egenkapital:
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Regnskapsår
Sum egenkapital og gjeld

2016

2015

2014

2013

2012

2011

239 767

204 611

202 560

184 384

182 480

151 870

Tabell 8.69 Nøkkeltall

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
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Årsoppgjør 2016
for
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF
Org.nr.: 988194492

Driftsregnskap 2016
Noter

R-2016

B-2016

R-2015

11 608 217

11 445 000

8 022 845

Driftsinntekter:
Andre salgs- og leieinnteketer
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

159 281 124

137 996 620

142 193 467

Sum driftsinntekter
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

156 016 950

136 196 620

145 488 017

3 264 174

1 800 000

-3 294 550

190 456

200 000

206 543

190 456

200 000

206 543

Sum utgifter
Brutto driftsresultat:
Finansposter:
Renteinntekter og utbytte

10

Sum eksterne ﬁnansinntekter
Renteutgifter og låneomkostninger

11

188 969

550 000

251 580

Avdrag på lån

11

1 750 000

1 450 000

1 750 000

1 938 969

2 000 000

2 001 580

-1 748 514

-1 800 000

-1 795 037

4 853 574

0

4 870 221

6 369 234

0

-219 365

Sum eksterne ﬁnansutgifter
Resultat eksterne ﬁnanstransaksjoner:
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat:

8

Interne ﬁnasieringstransaksjoner:

252

Noter

R-2016

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk

B-2016

0

R-2015
4 481 925

Bruk av disposisjonsfond

0

Sum bruk avsetninger

0

0

Overført til investeringsregnskapet

0

Dekning av tidligere års merforbruk

0

4 481 925

Avsatt til disposisjonsfond

0

0

4 262 560

Sum avsetninger

0

0

4 262 560

6 369 234

0

-0

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

Tabell 8.70 Driftsregnskap

Investeringsregnskap 2016
Noter

R-2016

B-2016

R-2015

8

6 800 213

4 635 664

1 800 812

0

0

345 096

425 059

364 336

1 318 437

7 225 272

5 000 000

3 464 344

3 000 000

3 000 000

Investeringer:
Kjøp av driftsmidler
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års regn.merforbruk
Årets ﬁnansieringsbehov
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler

18 750

Sum ekstern ﬁnansiering
Kompensasjon for merverdiavgift

24

345 000

3 018 750

3 000 000

345 000

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

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
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Balanse
Balanse

Note

31.12.2016

31.12.2015

8

23 691 377

21 744 738

29 000 000

14 000 000

Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler
Fordring Stavanger kommune
Egenkapitalinnskudd KLP

8

2 832 400

2 407 341

Pensjonsmidler

9

146 662 221

137 896 712

202 185 998

176 048 791

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Kundefordringer

12

14 234 522

10 531 016

Andre kortsiktige fordringer

13

4 983 885

5 169 411

9

8 860 025

7 455 039

14

9 504 009

5 407 813

37 582 442

28 563 279

239 768 439

204 612 070

6 429 814

6 429 814

Premieavvik
Kasse,bankinnskudd, bankkonto skattetrekk
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital
Disposisjonsfond

18

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

17

13 200 000

11 950 000

200 444 032

192 025 685

Langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

15

10 559 304

5 503 412

Annen kortsiktig gjeld

16

15 272 358

14 630 046

25 831 662

20 133 467

Sum kortsiktig gjeld
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Balanse

Note

31.12.2016

31.12.2015

239 768 439

204 612 070

Ubrukte lånemidler

0

0

Motkonto til memoriakonti

0

0

0

0

Sum egenkapital og gjeld
Memoria konti

Tabell 8.72 Balanse

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 regnskapsavleggelsen, er beste estimat brukt.
Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når
det gjelder selve
regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjon årsregnskapet gir.
Konsernbidrag til eier avviker fra forskriftens oppstillingsplan og vises under interne
ﬁnanstransaksjoner og ikke under
overføringer. Dette for å gi et mer riktig bilde av selskapets drift.
Det føres ikke varelager i KF.

Note 1 – Ansatte, godtgjørelser mv.

Antall årsverk tre siste år:

2016

2015

2014

2013

144

147.98

145

150
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Tabell 8.73

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

Salg til Stavanger kommune
Salg til kommunale foretak
Overføring fra Stavanger kommune
Refusjoner sykepenger og fødselspenger
Tilretteleggingstilskudd fra NAV
Refusjoner arbeidspraksis fra NAV

R-2016

R-2015

133 380 054

120 644 375

878 856

1 118 264

10 278 419

9 080 727

2 318 157

2 020 466

0

0

707 655

1 078 831

147 563 142

133 942 664

Tabell 8.74

Note 3 – Overføringer uten krav til motytelse
Overføring
Refusjon seniortiltak

R-2016

R-2015

109 764

227 958

0

0

109 764

227 958

Refusjon lønnsoppgjør
Sum overføringer uten krav til motytelse

Tabell 8.75

Reguleringspremie samt AFP må dekkes av foretaket fra 2010.

Note 4 – Lønnsutgifter
Det er registrert følgende lønnsutgifter de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

256

Lønnsutgifter

R-2016

R-2015

69 296 681

65 486 015

Arbeidsgiveravgift

10 987 797

10 479 069

Pensjonskostnader

10 404 329

11 304 925

-36 234

-7 165

Sum

21 355 892

21 776 828

Sum lønnsutgifter

90 652 573

87 262 843

Lønn ansatte
Sosiale utgifter:

Forsikringer

Tabell 8.76

Note 5 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets
tjenesteproduksjon
Kostnadsart

R-2016

R-2015

3 508 748

3 273 858

34 675

132 034

392 954

401 555

6 759 708

6 316 216

Energi

401 316

384 785

Husleie/avgifter

867 354

926 346

1 474 302

305 221

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

Kontorkostnader
Annonser/reklame/representasjon
Kurs/reiser
Transportutgifter

Møbler/inventar/utstyr
Vedlikehold/materialkjøp

Tabell 8.77

Note 6 – Kjøp av tjenester som erstatter foretakets
tjenesteproduksjon

Kjøp fra kommunen

R-2016

R-2015

1 312 107

1 096 933
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R-2016

R-2015

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

Husleie

Tabell 8.78

Note 7 – Overføringer
R-2015

R-2016

10 338 419

9 080 727

0

0

1 764

0

Tap på krav

0

0

Erstatning

0

0

10 340 183

9 080 727

Momskompensasjon
Overføring til Stavanger kommune
Overføring til andre

Tabell 8.79

Note 8 – Spesifikasjon av varige driftsmidler og
avskrivninger

Anskaffelseskostnad
1/1
Tilgang

Biler

Anleggsmaskiner

Inventar, utstyr,
maskiner

Biler, lang
nedskrivning

Totalt

22 450 475

32 032 206

10 655 957

1 261 585

66 400 223

954 000

4 237 875

1 023 338

585 000

6 800 213

Avgang
Akk. avskrivninger
31/12

0
-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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Egenkapitaltilskudd KLP pr 31/12

R-2016

R-2015

2 407 341

2 062 245

Tabell 8.80-1

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.
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

11 604 970

12 426 410

Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.)
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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

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

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

R-2016

R-2015

Faktisk forpliktelse

172 952 194

165 238 289

Estimert forpliktelse

-174 863 384

-165 471 645

-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

0

0

137 896 712

131 520 427

-135 213 325

-129 750 015

2 683 387

1 770 412

0

0

-2 683 387

-1 770 412

0

0

Netto pensjonsforpliktelser

Sum amortisert premieavvik

Spesiﬁkasjon av estimatavvik

Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.

Gj st samlet avvik forpliktelse UB 31.12
Estimerte pensjonsmidler
Faktiske pensjonsmidler
Estimatavvik midler IB 1.1.
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.
Amortisert avvik i år
Gj.samlet avvik midler UB 31.12

Tabell 8.82

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.
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Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 998 465.

Note 10 – Finansinntekter
Finansinntekter
Renter av bankinnskudd

R-2016

R-2015

190 456

206 543

Tabell 8.83

Note 11 – Finansutgifter
Finansutgifter
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter
Avdrag på lån

R-2016

R-2015

188 969

251 580

1 750 000

1 750 000

1 938 969

2 001 580

Tabell 8.84

Note 12 – Kundefordringer
Kundefordringer
Kundefordringer Stavanger Kommune
Kundefordringer foretak
Kundefordringer IKS
Eksterne kundefordringer
Avsetning tap på utestående fordringer

Herav nærstående parter

R-2016

R-2015

10 121 878

8 401 544

301 268

296 408

17 580

118 172

914 892

1 949 923

-242 036

-242 036

11 113 582

10 524 011

10 423 146

8 697 952

R-2016

R-2015

50 638

94 094

653 857

508 364

2 768 315

3 080 060

Tabell 8.85

Note 13 – Andre kortsiktige fordringer

Fordring lønn
Refusjon sykepenger/svangersk.
Til gode mvakomp 6. Termin
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Til gode forskuddsbetalte utgifter
Anordning inntekter

R-2016

R-2015

368 789

428 206

1 142 256

1 058 687

4 983 855

5 169 412

85 672

227 415

245 944

696 855

331 616

924 270

Spesiﬁkasjon anordning inntekter:
Inntekter Stavanger kommune
Forskuddsbetalt utgifter

Tabell 8.86

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
R-2016

R-2015

1 343 287

430 135

Leverandørgjeld foretak

3 188

14 742

Leverandørgjeld IKS

6 622

988

9 206 207

5 057 547

0

0

10 559 304

5 503 412

1 346 475

444 877

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

Leverandørgjeld Stavanger kommune

Ekstern leverandørgjeld
Leverandørgjeld utland
Sum
Herav nærstående parter

Tabell 8.87

Note 16 – Annen kortsiktig gjeld
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R-2016

R-2015

2 502 935

2 360 221

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

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

Skyldig skattetrekk
Skyldig påleggstrekk

Spesiﬁkasjon anordning utgifter:
Anordning utgifter Stavanger kommune

Tabell 8.88

Note 17 – Langsiktig gjeld
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

3 000 000

0

14 950 000

13 700 000

Nytt låneopptak
Lånesaldo / UB 31.12

Tabell 8.89

Note 18 – Disposisjonsfond
R-2016

R-2015

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

I.B
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Tabell 8.90

Note 19 – Regnskapsmessig mindreforbruk
R-2016
Årets mindreforbruk

6 058 551

Årets merforbruk
Totalt mindreforbruk til disponering

R-2015

0
6 058 551

0

Tabell 8.91

Note 20 – Kapitalkonto
R-2016

R-2015

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

76 818 271

68 153 139

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

1 911 190

233 356

425 059

345 096

Debet
IB

Sum debet
Kredit
IB

Amortisert estimatavvik
Egenkapitalinnskudd
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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

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
12/31/2016

12/31/2015

Endring

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

Balanseregnskapet:

Drifts- og investerignsregnskapet:
Inntekter driftsregnskap
Inntekter investeringsregnskap

159 281 124
4 176 993

Bruk av lån
Renteinntekter
Sum anskaffelse av midler

190 456
163 648 572

163 648 572

Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskap
Utgifter investeringsregnskap

156 016 950
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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12/31/2016

12/31/2015

Endring

Endring i ubrukte lånemidler
Anskaffelse - anvendelse midler

3 320 955

Tabell 8.93

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 driftsresultat 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.
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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 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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Årsrapport 2016
« 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.
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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

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 %.
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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.
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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.
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

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
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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

Salgsinntekter

1

15 768 838

13 323 000

Leieinntekter

2

2 734 882

3 572 000

Annen driftsinntekt

3

660 317

0

19 164 037

16 895 000

Driftsinntekter

Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad

4

4 078 199

4 526 000

Lønnskostnad

5

4 537 709

4 191 500

0

870 000

Ordinære avskrivninger
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

11 375 819

8 015 000

7 788 218

8 880 000

3 426

0

3 426

0

1 743 860

1 492 000

-194 216

-385 000

1 549 644

1 107 000

-1 546 218

-1 107 000

6 242 001

7 773 000

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter

7

Sum ﬁnansinntekter
Finanskostnader
Rentekostnader
Aktiverte renter
Sum ﬁnanskostnader
Sum netto ﬁnansposter
Årsresultat

8
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Resultatregnskap

Note

Regnskap 2016

Overføringer annen egenkapital (disposisjonsfond)

Budsjett 2016
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

Balanse
Noter

Regnskap 2016

Regnskap 01.07.16

9

206 000

206 000

206 000

206 000

Anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler (pensjon)
Sum anleggsmidler
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

303 540 357

264 771 710

303 540 357

264 771 710

Egenkapital
Annen egenkapital

13

Sum egenkapital
Gjeld
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser

14

3 265 265

3 371 696

Gjeld til Stavanger kommune

15

113 673 333

75 000 000

116 938 598

78 371 696

Sum langsiktig gjeld
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Noter

Regnskap 2016

Regnskap 01.07.16

17 722 095

0

Skattetrekk og andre trekk

341 208

0

Skyldige offentlige avgifter

470 767

0

1 668 985

0

20 203 054

0

Sum gjeld

137 141 653

78 371 696

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

440 682 010

343 143 406

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

16

Tabell 8.96

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
277

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
Salgsinntekter

Regnskap 2016

Salg av erstatningstomter

15 768 838

Sum salgsinntekter

15 768 838

Tabell 8.97

Note 2 Leieinntekter
Leieinntekter

Regnskap 2016

Leieinntekter knyttet til bygg og eiendommer

2 734 882

Sum leieinntekter

2 734 882

Tabell 8.98

Note 3 Annen driftsinntekt
Annen driftsinntekt

Regnskap 2016

Salg av konsulenttjenester

660 317

Sum annen driftsinntekt

660 317

Tabell 8.99

Note 4 Varekostnad
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Note 4 Varekostnad
Varekostnad

Regnskap 2016

Varekostnad

4 078 199

Sum varekostnad

4 078 199

Tabell 8.100

Note 5 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Ansatte, godtgjørelser m.v.
Lønninger

Regnskap 2016
3 346 373

Arbeidsgiveravgift

558 940

Pensjonskostnader, jfr. note 14.

494 837

Andre ytelser

137 559

Sum lønnskostnader
Overført til varer under tilvirkning
Sum regnskapsmessige lønnskostnader

Antall årsverk per. 31.12

4 537 709
655 737
3 881 973

7.9

Tabell 8.101

Note 6 Annen driftskostnad
Annen driftskostnad
Kjøp fra kommunen
Kjøp fra foretak
Annen kostnad

Regnskap 2016
8 119 011
874 510
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

Note 7 Renteinntekter
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Renteinntekter

Regnskap 2016

Renter

3 426

Sum renteinntekter

3 426

Tabell 8.103

Note 8 Rentekostnader
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

Note 9 Aksjer og andeler
Aksjer og andeler

Regnskap 2016

Egenkapitalinnskudd KLP

206 000

Tabell 8.105

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.
Varer
Akkumulert anskaffelseskost pr 01.07.16

Regnskap 2016

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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Varer
Bokført verdi 01.07.16
Bokført verdi korrigert åpningsbalanse
Tilgang
Varekostnad solgte tomter
Overført fra drift
Bokført verdi 31.12.16

Regnskap 2016

01.07.16

332 937 406

332 937 406

32 526 646
6 000 000
-4 078 199
7 823 408
375 209 261

Tabell 8.106

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.
Kundefordringer
Private
Nærstående parter
Sum kundefordringer

Andre fordringer

Regnskap 2016
1 755 760
558 170
2 313 930

Regnskap 2016

Refusjon sykepenger

0

Ordinær MVA

0

Momskompensasjon
Nærstående parter

38 816
0

Andre periodiseringer

419 328

Sum andre fordringer

458 144

Tabell 8.107

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
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Annen egenkapital
Egenkapital 01.07.2016
Korr åpn balanse
Årsresultat
Egankapital 31.12.2016

Regnskap 2016

01.07.16

264 771 710

264 771 710

32 526 646
6 242 001
303 540 357

264 771 710

Tabell 8.108

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.

Kollektiv pensjonsordning:

Regnskap
2016

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

487 642

Rentekostnad av pensjonsforpliktelse

308 121

Avkastning på pensjonsmidler

01.07.16

-273 147

Resultatført estimatendring/-avvik
Administrasjonskostnad/Rentegaranti
Netto pensjonskostnad

31 430
554 046

Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift

3 416 505

Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap)

-554 748

Pensjonsforpliktelser
Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser
Pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift

2 955 036

2 861 757

2 955 036

403 508

416 660

3 265 265

3 371 696

Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente

2,60 %

Forventet lønnsregulering

2,50 %
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Regnskap
2016

Kollektiv pensjonsordning:
G-regulering

2,25 %

Forventet pensjonsøkning

1,48 %

Forventet avkastning på fondsmidler

3,60 %

01.07.16

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
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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.
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

113 673 333

1 926 667

115 600 000

Gjeld til Stavanger kommune

Sum lån
*
* 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 %.
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Note 16 Kortsiktig gjeld
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Note 16 Kortsiktig gjeld
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
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Note 17 Åpningsbalanse
Åpningsbalanse
Egenkapitalinnskudd KLP

Regnskap
2016

01.07.16

206 000

206 000
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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

75 000 000

75 000 000

375 670 052

343 143 406

Åpningsbalanse

Langsiktig gjeld til SVG kommune

*
Gjelder tomter som ikke ble tatt med i opprinnelig åpningsbalanse, men som er
korrigert i ettertid.
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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. 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 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.
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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 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 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. 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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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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Årsrapport 2016
« 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.
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-, strategiskog innovasjonsarbeid
drives etter forretningsmessige prinsipper
innenfor sitt ansvarsområde bidra til å realisere mål fastsatt av bystyret i ulike kommunale planer og
strategier

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
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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.
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I alt
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Innleide

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.
Prosjekt

2017

Tastarustå B1, delfelt I

45

Tastarustå B1, delfelt II
Husabøryggen 7.1

2018

2020

43
30

Tastarustå, felt B7
Sum boliger

2019

56
75

43

56

Tabell 8.115

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
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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.
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

-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

Sum ﬁnanstransaksjoner

Avsatt til bundne fond
Avsatt til fond
Regnskapsmessig resultat

1 644 960

-1 644 960

17 100 175

3 150 000

-13 950 175

0

0

0

Tabell 8.116

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.
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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.
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

5 500 000

5 500 000

0

63 687 907

0

-63 687 907

Dekket slik
Bruk av lån
Udekket/udisponert

Tabell 8.117

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
294

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

121 142 837

108 876 000

7 612 109

5 090 000

Driftsinntekter
Andre salgs- og leieinntekter

24

Overføringer med krav til motytelse

1
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Driftsregnskap

Noter

Overføringer uten krav til motytelse

2

Sum driftsinntekter

Regnskap 2016

Budsjett 2016

4 000 000

4 000 000

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

-144 243

0

112 156 837

113 007 000

20 598 109

4 959 000

21 683

0

21 683

0

Fordelte utgifter
Sum utgifter
Brutto driftsresultat:
Finansposter
Renteinntekter og utbytte

8

Sum eksterne ﬁnansinntekter
Renteutgifter og låneomkostninger

9

406 186

373 000

Avdrag på lån

9

11 758 334

11 759 000

12 164 520

12 132 000

-12 142 836

-12 132 000

10 289 862

10 323 000

18 745 135

3 150 000

Sum eksterne ﬁnansutgifter
Resultat eksterne ﬁnanstransaksjoner
Motpost avskrivninger

7

Netto driftsresultat
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

Avsatt til vedlikeholdsfond

10

17 100 175

Avsatt til bundne fond

10

1 644 960

3 150 000

296

Driftsregnskap

Noter

Sum avsetninger

Regnskap 2016

Budsjett 2016

18 745 135

3 150 000

0

0

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

Tabell 8.118

Investeringsregnskap
Investeringsregnskap

Noter

Regnskap 2016

Inntekter

Budsjett 2016
0

Salg av driftsmidler og fast eiendom

11 917 000

0

2 017

0

2 768 000

0

32 862

100 000

14 719 879

100 000

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

Tilskudd til investering
Statlige overføringer / Andre inntekter
Kompensasjon for merverdiavgift
Sum inntekter

26

Utgifter

Overføringer

32 862

Renteutgifter og omkostninger
Sum utgifter

1 325 046
11

Finansieringsbehov
Bruk av lån
Udekket /udisponert

25

83 907 786

5 600 000

69 187 907

5 500 000

5 500 000

5 500 000

63 687 907

0

31.12.2016

01.07.2016

Tabell 8.119

Balanse
Balanse

Note

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

Sum anleggsmidler

31.12.2016

01.07.2016

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
Kapitalkonto

0
18

Sum egenkapital

243 726 829

161 246 568

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

706 317 575

711 691 613

Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld

20

34 610 875

0

Annen kortsiktig gjeld

21

19 338 659

0

Kassakreditt, etablererboliger

25

67 746 870

Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

121 696 404

0

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 regnskapsavleggelsen, er beste estimat brukt
Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når
det gjelder selve
regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjon årsregnskapet gir.
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

Note 1 – Overføringer med krav til motytelse
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Note 1 – Overføringer med krav til motytelse
Overføringer med krav til motytelse
Overføring fra Stavanger kommune

Regnskap 2016
6 003 396

Salg til kommunale foretak

840 998

Momskompensasjon

763 007

Refusjoner sykepenger og fødselspenger
Sum

4 708
7 612 109

Tabell 8.121

Kr 5 millioner av overføring fra Stavanger kommune er andel av statlig tiltakspakke for sysselsetting.

Note 2 – Overføringer uten krav til motytelse
Overføringer uten krav til motytelse

Regnskap 2016

Overføring av vedlikeholdsmidler fra Stavanger kommune

4 000 000

Sum

4 000 000

Tabell 8.122

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:
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
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

Note 5 – Kjøp av tjenester som erstatter foretakets
tjenesteproduksjon
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

Note 6 – Overføringer
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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

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
Saldogruppe

D

F1

G3

Maskiner, verktøy etc. 10 år

Boliger - 40år

Institusjoner - 50år

Totalt

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

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

-176 196

-7 573 050

-2 540 616

-10 289 862

2 466 694

396 269 109

227 562 979

628 961 005

Anskaffelseskostnad 1/7-16,
uten avskrivninger

Akk. nedskrivninger 1-6/16

Akk.avskrivninger
Bokført verdi 31/12
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Saldogruppe
Årets reelle avskrivning
Avskrivningssats

D

F1

G3

176 196

7 573 050

2 540 616

10 %

3%

2%

10 289 862

Tabell 8.127

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
Finansinntekter
Renter av bankinnskudd

Regnskap 2016
21 683

Tabell 8.128

Note 9 – Renter av bankinnskudd
Finansutgifter
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter

Regnskap 2016
406 186

Avdrag på lån

11 758 334

Sum

12 164 520

Tabell 8.129

Note 10 – Disposisjonsfond
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
Investering i anleggsmidler

Regnskap 2016

Annonser,reklame
Grunnerverv
Kjøp av bygg og anlegg
Kjøp fra foretak/kommune
Overføring med krav til motytelse
Bank gebyrer, etc
Påkostning/nybygg bygninger *
Renter innlån videre utlån *
Sum

21 200
110 775
4 692 580
11 103 499
32 862
1 450
66 620 374
1 325 046
83 907 786

Tabell 8.131

* 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.
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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
Netto pensjonskostnader
Adm.kostnader
Sum amortisert premieavvik
Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.)

-431 757
473 226
31 628
0
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
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse

Akkumulert premieaavvik pr.1.1
Årets premieavvik
Sum amortisert premieavvik
Akkumulert premieavvik pr. 31.12
Arb.giv.avg. av akkumulert premieavvik

2 145 625
302 533

0
146 714
0
146 714
20 687
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Økonomiske forutsetninger
Premieavvik ink.arb.giv.avg pr. 31.12

Regnskapsår 2016
167 401

Tabell 8.132

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
Kundefordringer
Kundefordringer Stavanger Kommune
Kundefordringer foretak
Kundefordringer IKS
Eksterne kundefordringer
Avsetning tap på utestående fordringer

Regnskap 2016
9 683 302
840 997
0
14 131 252
0

Sum

24 655 551

Herav nærstående parter

10 524 299

Tabell 8.133

Note 16 – Andre kortsiktige fordringer
Andre kortsiktige fordringer
Interrim bostøtte
Refusjon sykepenger/svangersk.

Regnskap 2016
3 685 279
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

* Gjelder tilbakebetaling av husleieinntekter

Note 17 – Kasse, bank
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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
Regnskapsmessig avskr.
Anleggsmidler nedskrevet / solgt
Amortisert estimatavvik

5 500 000
10 289 862
223 800
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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Tabell 8.135

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 SVG kommune og Stavanger boligbygg KF
Lån fra SVG kommune
Sum lån

Lån 31.12.16

Avdrag

Lån 01.07.16

688 333 333

11 666 667

700 000 000

5 408 333

91 667

5 500 000

693 741 666

11 758 334

705 500 000

Tabell 8.136

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
Leverandørgjeld

Regnskap 2016

Leverandørgjeld Stavanger kommune

16 860 075

Leverandørgjeld foretak

15 603 993

Leverandørgjeld IKS
Ekstern leverandørgjeld

28 528
2 118 279

Sum

34 610 875

Herav nærstående parter

32 464 068

Tabell 8.137

Note 21 – Annen kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld

Regnskap 2016

Avsatte feriepenger

244 222

Skyldig arbeidsgiveravgift

278 235

Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger

34 435
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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

Note 22 – Endring i arbeidskapital
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
Inntekter investeringsregnskap
Bruk av lån
Renteinntekter
Sum anskaffelse av midler

132 754 946
14 719 879
5 500 000
21 683
152 996 509

152 996 509

Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskap
Utgifter investeringsregnskap

112 156 837
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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Balanseregnskapet

12/31/2016

7/1/2016

Endring

Endring i ubrukte lånemidler

0

Anskaffelse - anvendelse midler

-44 942 772

Tabell 8.139

Note 23 – Åpningsbalanse
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

9 076 054

9 076 054

206 000

206 000

Sum eiendeler

875 973 626

872 938 181

Kapitalkonto*

164 282 013

161 246 568

11 691 613

11 691 613

Andre lån

700 000 000

700 000 000

Sum egenkapital og gjeld

875 973 626

872 938 181

Pensjonsmidler
Egenkapitalinnskudd KLP

Pensjonsforpliktelser

Tabell 8.140

* 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
Andre salgs og leieinntekter
Husleieinntekter
Annet salg av varer og tjenester
Sum andre salgs- og leieinntekter

NOK
120 168 912
973 925
121 142 837

Tabell 8.141

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
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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
Investeringsinntekter
Salg av bygninger

NOK
11 917 000

Kompensasjon/refusjon

34 879

Tilskudd fra Husbanken

2 768 000

Sum investeringsinntekter

14 719 879

Tabell 8.142

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.
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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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Årsrapport 2016
« 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
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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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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

Kurs 2016
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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 kommune

6

Sokndal kommune

5

Lund kommune

5

Bjerkreim kommune

5

Gjesdal kommune

5

Randaberg kommune

5

Sola kommune

5

Stavanger kommune

10

Rennesøy kommune

5

Finnøy kommune

4

Egersund april 2016

Sasiro / Stavanger april 2016

Stavanger mai 2016
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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
Årsregnskap 2016
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Årsregnskap 2016
Resultatregnskap 2016
Resultatregnskap 2016

R-2016

B-2016

R-2015

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

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

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

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

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

2 271 120

2 519 000

1 968 598

432 395

227 543

633 402

0

0

0

-118

0

245

118

0

-245

Motpost avskrivninger

277 704

0

171 828

Netto driftsresultat

710 216

227 543

804 986

Driftsinntekter
Overføring fra kommunen

Avgiftspliktig salg

Driftsutgifter

Kommunikasjonsutstyr

Kjøpte tjenester

Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansposter
Renteinntekter
Renteutgifter
Sum ﬁnansposter
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Resultatregnskap 2016

Årsresultat

710 216

227 543

804 986

Overskudd overført til egenkapital

710 216

0

804 986

Sum disponering

710 216

0

804 986

Disponering
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Investeringsregnskap 2016

R-2016

R-2015

Investeringer i anleggsmidler

0

1 058 750

Årets ﬁnansieringsbehov

0

1 058 750

Kompensasjon for merverdiavgift

0

211 750

Bruk av akkumulert overskudd

0

847 000

Sum ﬁnansiering

0

1 058 750

Udekket/udisponert

0

0

Investeringer

Finansiert slik
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Balanse 2016
Eiendeler

Note

R-2016

R-2015

Utstyr, maskiner og transportmidler

4 045 756

4 323 459

Sum anleggsmidler

4 045 756

4 323 459

2 941 955

2 048 040

143 338

1 438 223

20 188

389 222

Anleggsmidler

Omløpsmidler
Bank
Kundefordringer
MVA-kompensasjon til gode
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Eiendeler

R-2016

R-2015

Sum omløpsmidler

3 105 481

3 875 485

Sum eiendeler

7 151 237

8 198 944

R-2016

R-2015

891 650

891 650

Egenkapital og gjeld

Note

Note

Egenkapital
Fond
Akkumulert overskudd

2

2 058 625

1 348 409

Kapitalkonto

3

4 045 755

4 323 459

6 996 030

6 563 518

64 136

69 128

0

53 866

Leverandørgjeld

65 262

1 415 164

Anordninger

25 809

97 268

155 207

1 635 426

7 151 237

8 198 944

Sum egenkapital
Kortsiktig gjeld
Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk
Skyldig merverdiavgift

Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

4

Tabell 8.147

8.7.3 Noter
Note 1
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Note 1
Spesiﬁkasjon av varige driftsmidler

R-2016

R-2015

4 495 288

3 436 538

Tilgang

0

1 058 750

Avgang

0

0

449 532

171 828

4 045 756

4 323 459

Årets avskrivning

277 704

171 828

Avskrivningssats

10 %

10 %

Anskaffelseskostnad 1/1

Akk. Avskrivninger 31/12
Bokført verdi 31/12
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Note 2
Akkumulert overskudd
Akkumulert overskudd 1/1
Finansiering varige driftsmidler
Årets overskudd
Akkumulert overskudd 31/12

R-2016

R-2015

1 348 409

1 390 423

0

-847 000

710 216

804 986

2 058 625

1 348 409
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Note 3
Kapitalkonto
IB
Anskaffet
Avskrivning
UB

R-2016

R-2015

4 323 459

3 436 538

0

1 058 750

277 704

171 828

4 045 755

4 323 459
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Note 4
Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk

R-2016

R-2015
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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

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
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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 regnskapsestimatene 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 årsberetningen 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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