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Stavanger kommune:

HELSE OG SOSIAL
FYRTÅRN?
Rådmannen foreslår at Stavanger kommune søker om å bli
kommunalt fyrtårn for elektronisk samarbeid på helse- og
sosialtjenesteområdet. Videre foreslår han at Stavanger kommune kobler seg opp mot Norsk helsenett og at fastlegene i
Stavanger tilbys å koble seg opp mot Norsk helsenett via
kommunens nettverk.
Det er Sosial- og helsedirektoratet som
har invitert kommunene til å søke om å få
status som "Kommunalt fyrtårn for elektronisk samarbeid på helse- og sosialtjenesteområdet. Dette er et tre-årig prosjekt fra 2005 til 2007, hvor Sosial- og helsedirektoratet har intensjon om å yte støtte hvert år. For 2004 er det satt av to millioner kroner til etablering av de fem kommunale fyrtårnene.

- mer automatisk håndtering av post.
Elektroniske meldinger trenger ikke scannes, men ligger tilgjengelig for lesing
umiddelbart. Tilsvarende spares manuelle
rutiner knyttet til utgående post.
- raskere postgang. Det en tidligere kunne
vente på i dagevis, kommer nå etter få
minutter
- økt kvalitet på pleie og behandling

Rådmannen anfører at Stavanger kommune er særlig kvalifisert til å søke status
som fyrtårn for elektronisk samarbeid på
helse- og sosialtjenesteområdet. De viktigste argumentene er:
- utvikling av meldingsstandard "PLO-melding"
- pilotprøving av elektroniske meldinger
fra sykehus til kommunen
- nært samarbeid med helseforetak og
sykehus
- erfaring fra deltakelse i fyrtårnsprosjekt
- gjennomføring av aktivitetsbaserte inntekter
Kommunens gevinst ved overgang til elektronisk meldingsformidling kommer på
flere nivå:

I Stavanger er økt satsing på elektronisk
kommunikasjon en del av den strategien
som er etablert i forbindelse med innføring av elektronisk pasientjournalsystem
for pleie- og omsorgstjenesten.
Innføring av elektronisk kommunikasjon
vil gi redusert arbeid med postbehandling
for bestillerkontor og utførervirksomheter
innen helse- og sosialtjenesteområdet.
Omfanget er vanskelig å anslå før en har
vunnet konkrete erfaringer, men rådmannen vil se til at gevinsten så langt som
mulig tas ut i form av bedrede tjenester til
brukerne eller reduserte kostnader.
Formannskapet behandler saken 2. september.

EIENDOMMER I
GAMLE STAVANGER
SELGES
Rådmannen foreslår overfor formannskapet salg av elleve eiendommer i
Gamle Stavanger. Det gjelder
Andasmauet 11, Bergsmauet 8,
Blidensolstredet 4, Løkkeveien 75,
Mellomstraen 8, Nedre Strandgate 82,
Tidegeilen 7, Øvre Strandgate 56, Øvre
Strandgate 70, Øvre Strandgate 96 og
Øvre Strandgate 105.
Uavhengig av kommunens økonomiske
situasjon, fins det klare argumenter for å
selge i Gamle Stavanger, skriver rådmannen i saksforelegget. Eiendommene foreslås solgt fordi de er vedlikeholdskrevende og i mange tilfeller dårlig egnet
som utleiebolig for vanskeligstilte.
Siden åtte av de elleve eiendommene i
dag er utleid til i alt 13 leietakere, vil
effektuering av salg måtte avpasses oppsigelse og tildeling av annen bolig.
Når det gjelder mulig inntektspotensiale
opplyses at de tre sist solgte eiendommer
hver ble solgt for 1,2 millioner kroner.
Det er ikke innhentet salgstakst for eiendommene, men inntektspotensialet kan
med alle mulige forbehold muligens
anslås til 11-14 millioner kroner.
Med salg av disse eiendommene vil antall
utleieboliger for vanskeligstilte reduseres
med 17. Hvilket antall utleieboliger det
vil være behov for i årene fremover, vil
bli drøftet i rullering av boligpolitisk strategiplan som er under utarbeidelse.
Etter dette er kommunens eierandel i
området Gamle Stavanger ti prosent.

KOMMUNEPLANMELDING 20062017
Kommuneplanmelding 2006-2017
behandles i Kommunalstyret for byutvikling 26. august. Meldingen har to hovedavsnitt, og omfatter en samfunnsdel og
en arealdel.

BYEN TEMA I
KAPITTEL 04
Årets internasjonale litteraturfestival i
Stavanger, Kapittel 04, hadde BYEN som
tema. Kultur og byutvikling ble derfor
raskt enige med festivalledelsen om å gå
sammen om å lage en internasjonal konferanse med utgangspunkt i kulturbyens
utfordringer.

Meldingen og den behandlingen den får,
vil danne grunnlag for utarbeiding av et
planforslag. Dette skal foreligge ved
utgangen av 2004 Planforslaget vil etter
politisk behandling bli sendt berørte til
høring. Kommuneplanmeldingen finnes
på www.stavanger.kommune.no under
nyheter.

Det har resultert i to konferansedager
utenom det vanlige.

STØTTETELEFON
FOR TIDLIGERE
BARNEHJEMSBARN

HMS-DAG I
JÅTTÅVÅGEN

800 87 150 (grønn linje) fra klokken 12 –
20, alle dager. Telefonen betjenes av
erfarne og kompetente fagfolk. Tilbudet
er opprettet for personer som har opplevd fysiske, psykiske og seksuelle overgrep i barnevernsinstitusjoner i
Stavanger. På støttetelefonen kan man
fortelle sin historie og få dekket sitt
informasjonsbehov.
- Telefonvaktene har taushetsplikt og
personlige opplysninger vil ikke bli formidlet videre eller registrert i noen database som er tilgjengelig for andre enn
dem som jobber med støttetelefonen,
sier legevaktsjef Vigdis Torjussen.

STAVANGERINFO
Her er utgivelsesdatoer for
Stavangerinfo høsten 2004. Frist for innsending av stoff i parentes.
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Konferansen foregår på Clarion Hotel i
Stavanger 16. og 17. september. Dette er
en internasjonal konferanse med foredrag på engelsk. Mer informasjon på
www.kapittel.com

Firmaene i "0 filosofi gruppen" inviterer,
sammen med kommunene Stavanger,
Sola, Sandnes og Randaberg til åpen
helse, miljø og sikkerhetsdag i Jåttåvågen
lørdag 28. august kl 1100 - 1600. Det blir
aktiviteter for store og små.

SATSER PÅ KUNNSKAPSDELING
Årets kunnskapsdelingsdag er i Stavanger
Forum, 27.oktober kl 1100 - 1700.
Kunnskapsdelingsdagen arrangeres som
et ledd i iverksetting av Stavanger kommunes visjon: Sammen for en levende by.
Kommunens ledelse ønsker at denne
dagen skal bli en dag til inspirasjon og
utvikling for Stavanger kommune som
organisasjon.
- Det forventes at alle virksomheter deltar, enten som bidragsytere på stand eller
som aktive gjester/tilhørere, sier Mona
Kopperstad.
Tidligere president i fotballforbundet, Per
Omdal, vil snakke om "Organisasjoners
bruk av de ansattes kompetanse og entusiasmens betydning for å nå målsettinger". Påmelding skjer via kommunens
kursbase, med påmeldingsfrist 20.09.

SKATTEN I JULI
Samlet skatteinngang i juli 2004 ble
278,9 millioner kroner mot 254,6 millioner kroner i juli 2003.Det er en økning
på ca. 24,3 milioner kroner. Samlet er det
budsjettert med en skatteinngang i 2004
på 2.443 millioner kroner., dvs. en
økning på ca. 12,6 %, eller ca. 274 milioner kroner i forhold til regnskapsførte
skatteinntekter i 2003.
Den faktiske veksten pr. utgangen av juli
2004 var ca. 9,7 % i forhold til inngangen i samme periode 2003.
Skatteinngangen i juli ble ca. 14 millioner kroner. lavere enn prognosen. Det
betyr at akkumulert skatteinngang etter
juli måned er 17,4 milioner kroner lavere
enn prognosen.

SMÅPLUKK
BEDRIFTSFOTBALL
En liten gjeng ønsker å starte opp igjen med
bedriftsfotballen til høsten. De ønsker å ha med
personer som har vært med før, for å bli litt kjent
med hvordan det fungerer i forhold til utstyr, leie
av bane o.l Ta kontakt med Bjørn Stavheim på tel
51841191 eller e-post
bjorn.stavheim@stavanger.kommune.no

LUNDSVÅGEN NATURSKOLE
Lundsvågen naturskole er fremdeles klar til å yte
service i form av en hyggelig tur til Langøy, med
herlige blåskjell, reker, krabbe og laks, og kanskje
litt lek og moro i tillegg.
- Ta med deg dine kolleger ut i naturen, oppfordrer Tor Sigurd Nielsen Skap en plattform av
varme og velvilje, som dere kan tære på når sure
høststormer truer i horisonten.

MISSISSIPPI FRILUFTSSENTER
En dag i skogen med Mississippi Friluftssenter er
noe barna setter pris på. Til barnehagene og SFO
tilbyr de aktiv natursti med veileder. Grilling og fri
leik etterpå. Prisen er 300.- Skoleklasser bør benytte seg av våre naturstudiedager. Disse tilpasses klassetrinn, og kan kombineres med natursti, kanopadling, grilling og andre
aktiviteter. Prisen er 300 kroner. eller 600.-kroner
om kanoene også skal brukes. Vi tar inn nye elever i disse dager til vår miljøgruppe på torsdager.
Passer fint for elever som trenger en annen mestringsarena enn klasserommet en dag i uken, sier
Stig Thanke. Ta kontakt på telefon 51508767 /
90765012 eller
mississippi@stavanger.kommune.no"

Torsdag 28. juni 2001

SI MELIORA DIES
Si meliora dies ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis
pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum
qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter
vilis atque novos? Excludat iurgia finis. “est vetus atque probus, centum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit minor uno
mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?
Si meliora dies
ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor
abhinc annos centum qui decidit, inter
perfectos veteresque referri debet an
inter vilis atque novos? Excludat iurgia
finis. “est vetus atque probus, centum qui
perficit annos.” Quid, qui deperiit minor
uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et
praesens et postera respuat aetas?
“Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior
anno.” Utor permisso, caudaeque pilos ut
equinae paulatim vello unum, demo
etiam unum, dum cadat elusus ratione
ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi
quod Libitina sacravit.
Ennius et sapines et fortis et alter
Homerus, ut critici dicunt, leviter curare
videtur, quo promissa cadant et somnia
Pythagorea. Naevius in manibus non est
et mentibus haeret paene recens? Adeo
sanctum est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert
Pacuvius docti famam senis Accius alti,
dicitur Afrani toga convenisse Menandro,
Plautus ad exemplar Siculi properare

Epicharmi, vincere Caecilius gravitate,
Terentius. Hos ediscit et hos arto stipata
theatro spectat Roma potens; habet hos
numeratque poetas ad nostrum tempus
Livi scriptoris ab aevo.
Interdum volgus rectum videt, est ubi
peccat. Si veteres ita miratur laudatque
poetas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis antique, si
peraque dure dicere credit eos, ignave
multa fatetur, et sapit et mecum facit et
Iova iudicat aequo.
Non equidem insector delendave
carmina Livi esse reor, memini quae plagosum mihi parvo Orbilium dictare; sed
emendata videri pulchraque et exactis
minimum distantia miror. Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et si versus
paulo concinnior unus et alter, iniuste
totum ducit venditque poema.
Indignor quicquam reprehendi, non quia
crasse compositum illepedeve putetur,
sed quia nuper, nec veniam antiquis, sed
honorem et praemia posci. recte necne
crocum floresque perambulet Attae fabula si dubite. Adeo sanctum est vetus
omne poema. ambigitur quotiens, uter
utro sit prior, aufert Pacuvius docti

famam senis Accius alti, dicitur Afrani
toga convenisse Menandro, Plautus ad
exemplar.
Si meliora dies
ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor
abhinc annos centum qui decidit, inter
perfectos veteresque referri debet an
inter vilis atque novos? Excludat iurgia
finis. “est vetus atque probus, centum qui
perficit annos.” Quid, qui deperiit minor
uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et
praesens et postera respuat aetas?
“Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior
anno.” Utor permisso, caudaeque pilos ut
equinae paulatim vello unum, demo
etiam unum, dum cadat elusus ratione
ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi
quod Libitina sacravit.
Ennius et sapines et fortis et alter
Homerus, ut critici dicunt, leviter curare
videtur, quo promissa cadant et somnia
Pythagorea. Naevius in manibus non est
et mentibus haeret paene recens? Adeo
sanctum est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert
Pacuvius docti famam senis Accius alti,
dicitur Afrani toga convenisse Menandro,
Plautus ad exemplar Siculi properare
Epicharmi, vincere Caecilius gravitate,
Terentius. Hos ediscit et hos arto stipata
theatro spectat Roma potens; habet hos
numeratque poetas ad nostrum tempus
Livi scriptoris ab aevo. theatro spectat
Roma potens; habet hos numeratque
poetas ad nostrum tempus Livi scriptoris
ab aevo. poetas ad nostrum tempus Livi
scriptoris

