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Fortsatt stramt arbeidsmarked og svak befolkningsvekst preget Stavanger i 2016.  Dimensjonering, 
omstilling og god kostnadskontroll av kommunens tjenester har hatt stor oppmerksomhet. 
 Kommunen har prioritert tidlig innsats i barnehage og skole, bedret folkehelse og større grad av 
selvhjulpenhet gjennom hverdagsmestring. Dette er viktig i omstilling til framtidens kommune!

Omstilling til 
framtidens kommune

Omstilling i regionen
Stavangerregionen har fortsatt betydelig høyere arbeids
ledighet sammenlignet med resten av landet. En av de 
 viktigste utfordringene har vært å bevare og skape arbeids
plasser. Stavanger kommune har sammen med andre 
 kommuner, akademia og andre aktører vektlagt å legge  
til rette for omstilling i regionen.

Det ble bosatt 355 flyktninger i 2016 og dette er nesten en 
tredobling sammenlignet med tidligere år. Kapasiteten er 
 utvidet både i innføringstilbudet for barn og voksne med 
 behov for grunnskoletjenester samt i introduksjons   
pro grammet for flyktninger.

Befolkningen i Stavanger økte med kun 85 innbyggere  
(0,06 %) i 2016, den svakeste veksten på mange år. 
Den  skyldes både lavere fødselstall og netto utflytning 
 sammen lignet med tidligere år.

I juni 2016 sluttet Finnøy, Rennesøy og Stavanger seg til  
en intensjonsavtale om etablering av en ny kommune. 
 Gjennom høsten er det startet opp et arbeid som skal føre  
til  etabler ingen av Nye Stavanger. 

Tidlig innsats, bedret folkehelse  
og hverdagsmestring
Satsinger på tidlig innsats og kvalitetsutvikling er videreført 
parallelt med dimensjonering av tjenestene i samsvar med 
økonomiske rammer og utviklingen i tjenestebehov. Leve 
HELE LIVET er kommunens strategi for å nå målet om at 
flest mulig skal ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig. 
Hovedinnsatsen i 2016 har vært å styrke arbeidet  gjennom 
økt samhandling, kompetanseheving og en helhetlig 
 tilnærming.

Levekårsløftet på Storhaug er fulgt opp med en rekke fysiske, 
sosiale og miljømessige tiltak. Økt involvering av bydelens 
lokale krefter har vært sentralt. 

Stavanger kommune har en viktig rolle med å legge til 
rette for idrettslag og andre som ønsker å drive med fysisk 
 aktivitet. Anlegg som Nye Gamlingen, Hetlandshallen, og 
skateanlegget på Vardeneset har blitt arbeidet med i 2016.

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



med å revidere kommunens klima og miljøplan. Arbeidet 
 inkluderer blant annet vurdering av virkemidler for å nå 
kommunens målsetting om reduksjon i utslipp av klima
gasser. Klima og miljøarbeidet i 2016 har blitt fulgt opp 
gjennom ulike prosjekter.

Bypakke NordJæren er hovedstrategien for å nå målet om 
nullvekst i personbiltransport og klimagassutslipp. Det er 
arbeidet med endring av reisevaner og satsing på kollektiv 
transport, sykkel og gange.

Bedre økonomiske resultater enn forutsatt
De økonomiske resultatene i 2016 er bedre enn tidligere 
forutsatt. Regnskapet for Stavanger kommune viser et netto 
driftsresultat på kr 484 mill., tilsvarende 5,0 % av samlede 
driftsinntekter. Det budsjettjusterte netto driftsresultatet var 
på 2,1 %. Regnskapsmessig årsresultat for bykassen er på  
kr 159 mill.

Høyere skatteinngang både nasjonalt og lokalt  
  spesielt i slutten av året  medførte høyere frie inntekter      
sammen lignet med prognoser tidligere på året.  Resultatet 
av  finanstran   sak sjoner ble bedre enn forventet og 
 pensjonskostnadene ble noe lavere.  

Tjenesteområdene har hatt stor oppmerksomhet på 
økonomi styring, og virkningene av omstillingstiltak som 
ble startet i 2015 har fått full effekt i 2016.  Bystyret vedtok 
 nedjustering av budsjettrammene på om lag kr 210 mill. i 
2015 og dette ble økt med ytterligere kr 113 mill. i 2016. 

Vedvarende høy arbeidsledighet gjennom hele 2016 har 
imidlertid medført at tjenester fra Nav har et merkostnad på 
nesten kr 40 mill. Det har vært en økning i antall mottakere 
av sosialhjelp, både helt nye mottakere, langtidsmottakere og 
særlig unge under 25 år.

Brutto investeringsutgifter ble kr 1,2 mrd. i 2016. Dette er 
om lag kr 123 mill. lavere enn budsjettet. Årsaken til dette er 
 endret finansiell framdrift på flere store investeringsprosjekter.

En by i utvikling og endring
Utvikling, endring og innovasjon er viktig for Stavanger. 
Tilpasning av tjenestetilbud og arbeidsprosesser til endrede 
økonomiske rammer er gjennomført ved dimensjonering 
av tjenester samt digitalisering og effektivisering av arbeids
prosesser. 

Kommunen har jobbet med digitalisering innenfor en 
rekke tjenesteområder for å gi brukerne et reelt digitalt 
førstevalg. Det arbeides med å utvikle løsninger som sikrer 
bedre  helhetlig styring og gjennomføring av digitaliserings
prosjektene. 

Smartbyen Stavanger er et sentralt virkemiddel i  utviklingen 
av smarte og innovative løsninger. Det skal bidra til bedre 
og mer effektive tjenester, ny næringsvirksomhet og 
 arbeidsplasser samt redusere klimagassutslipp og  tilrette legge 
for en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Veikartet for 
Smartbyen Stavanger ble utarbeidet i siste halvdel av 2016  
og angir ønsket retning for smartbyen. Teknologi, samarbeid 
og innbygger involvering er viktige faktorer i dette arbeidet.

Stavanger er en by i endring og utvikling, samtidig skal 
 kommunen fortsatt levere gode tjenester. Kommunen tilbyr 
en god skole, verdig eldreomsorg og gode sosiale  tjenester 
til innbyggerne. Dette er mulig som følge av  innsatsen 
til  kommunens flere tusen ansatte, på tross av at den 
 økonomiske situasjonen er krevende og kapasiteten  
er under press.



Stavanger kommune har veletablerte finansielle og langsiktige målsettinger for kommunens 
økonomiske disposisjoner. På kort sikt kan resultatoppnåelsen variere, mens de på lengre 
sikt må oppnås for å skape en robust og bærekraftig økonomi. 

Finansielle målsettinger 
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Netto driftsresultat
Netto driftsresultat i 2016 ble kr 484,3 mill. og utgjorde 5,0 % av kommunens driftsinntekter. Budsjettjustert netto 
driftsresultat var på 2,1 %. Hovedårsaken til et høyere resultat enn justert budsjett er høyere frie inntekter og lavere 
driftskostnader. I løpet av de siste 5 år har Stavanger kommune et snitt på 2,4 %, hvilket er lavere enn måltallet.

Gjeldsgrad
Stavanger kommune har som målsetting at 
gjeldsgraden eksklusiv startlån over tid ikke skal 
ligge høyere enn 60 %. Kommunen hadde per 
31. desember 2016 en brutto lånegjeld på kr 7,8 
mrd., hvorav startlån utgjorde kr 1,9 mrd. Dette 
ga en gjeldsgrad inklusiv startlån på 80 %, og en 
gjeldsgrad eksklusiv startlån på 61 %. Gjelds
graden var følgelig også i 2016 rett i overkant av 
det langsiktige målet på 60 %.
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Egenfinansiering av investeringer 

EGENFINANSIERING AV INVESTERINGER 
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Egenfinansiering av investeringer
Det er kommunens langsiktige målsetting 
at investeringene over tid skal være minst 
50 % egenfinansiert. Egenfinansiering av 
 investeringer i 2016 tilsvarer 52 % av brutto 
investeringsutgifter ekskludert avdrag og utlån 
til startlån, Stavanger bolig KF og Stavanger 
utvikling KF.



Investeringer
Brutto investeringsutgifter ble kr 1,2 mrd. i 2016. Dette er om lag kr 123 mill. lavere enn budsjettet.  
Årsaken til dette er endret finansiell framdrift på flere store investeringsprosjekter.

Investeringene i ulike administrasjons og formålsbygg utgjorde kr 727 mill. og fordeler seg på hovedområder  
som spesifisert i figuren under. 

Hovedtall for tjenesteområdene  
Økonomiresultatet på tjenesteområdene viser samlet sett  
et positivt avvik på kr 56,8 mill. av en budsjettramme på  
kr 6,3 mrd. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,2.  
Det har vært høy oppmerksomhet på økonomistyring, og 
 virkningene av omstillingstiltak som ble startet i 2015 har fått 
full effekt i 2016.  Bystyret vedtok nedjustering av budsjett
rammene på om lag kr 210 mill. i 2015 og dette ble økt med 
ytterligere kr 113 mill. i 2016.

De aller fleste virksomhetene avlegger et resultat i  balanse, 
eller med et mindre forbruk enn budsjettert. Oppvekst 
og levekår avlegger et resultat i tilnærmet balanse  samlet 
sett, men det er variasjoner i resultatene på de ulike 
virksomhets områdene. Det er mindre forbruk på stab 
og  støtte funk sjonene. Videre er det et betydelig  mindre 
 forbruk innenfor Bymiljø og utbygging som skyldes 
lavere vedlikeholds aktivitet enn planlagt på kommunens 
 formålsbygg.
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Tjenesteområder  Regnskap 
2016 

 Justert 
budsjett 

 Avvik 
i kr 

 Forbruk 
i % 

 Regnskap 
2015 

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

Bymiljø og utbygging  31 436  73 069  45 180 38,2  -60 900 

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

Rådmann, stab og støttefunksjoner  312 137  319 537  7 400 97,7  296 968 

Sum tjenesteområdene  6 263 785  6 317 037  56 799 99,2  5 977 505 



Hovedoversikt investeringer (tall i 1000 kr)

Hovedoversikt drift (tall i 1000 kr)

Hovedoversikt drift Regnskap 2016
Justert 

budsjett 2016 Avvik Regnskap 2015

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

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

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

Resultat eksterne  
finanstransaksjoner 191 811 210 723

  
18 912 202 982

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

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

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

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

Årsresultat, regnskapsmessig 
mindreforbruk -159 387 0

  
159 387 -149 678

Hovedoversikter

Hovedoversikt investeringer Regnskap 2016
Justert 

budsjett 2016 Avvik Regnskap 2015

Sum investeringsinntekter −443 334 −437 525 5 809 −369 266

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

Finanstransaksjoner 568 342 491 815 −76 527 422 103

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

Dekket slik:

Bruk av lån 884 932 986 915 101 982 890 134

Salg av aksjer 0 0 0 0

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

Overføring fra driftsregnskapet 205 873 204 092 −1 781 76 998

Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 847

Bruk av investeringsfond 5 008 0 −5 008 18 566

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

 Udekket 0 0 0 0



Befolkningsutvikling  

Per 1. januar 2017 var det 132 729 innbyggere i Stavanger kommune. Befolkningen i Stavanger økte med kun  
85 innbyggere (0,06 %) i 2016, den svakeste veksten på mange år. Den skyldes både lavere fødselstall og netto  
utflytning sammenlignet med tidligere år.

Bemanningsutvikling og sykefravær   
Organisasjonen har i 2016 vært preget av konjunktursvingninger med konsekvensene det har gitt for arbeidsmarkedet og 
 demografiske endringer. Dette har påvirket organisering og bemanning i barnehagene. Flyktningsituasjonen krevde økt 
 kapasitet og rask etablering av tjenestetilbud. Inntak av lærlinger er økt. På flere områder har rekrutteringssituasjonen for 
 kommunen bedret seg som følge av situasjonen i arbeidsmarkedet.

I Stavanger kommune, eksklusiv foretakene, var det per 31. desember 2016 totalt 9 324 ansatte fordelt på 7 615 årsverk.  
I 2016 har det vært en økning i antall ansatte med 3,6 prosent, mens økningen i årsverk tilsvarer 3,1 prosent.
Dette gjelder hovedsakelig kapasitetsøkning til tjenester for flyktninger.
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Stavanger kommune hadde i 2016 et samlet sykefravær på 7,6 prosent. Dette er en minimal nedgang fra 7,8 prosent i 2015 og 
nedgangen har vært i langtidsfraværet.  Sykefraværet er fremdeles høyt, og høyere enn måltallet på 6 prosent for kommunen 
samlet. Sykehjemmene og barnehagene har hatt betydelig nedgang i sykefraværet.
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