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STAVANGER 2008
IKS
Rådmannen vurderer interkommunalt
selskap som den mest hensiktsmessige
organiseringen av kulturhovedstadsprosjektet. Det er interimstyret for kulturhovedstaden som har besluttet at det skal
opprettes et interkommunalt selskap for
planlegging, gjennomføring og evaluering av kulturhovedstadsåret.
I selskapsavtalen foreslås det at selskapet
kan ta opp lån for inntil ti millioner kroner. Stavanger kommune vil være ansvarlig for eventuelt låneopptak tilsvarende
sin eierandel i selskapet på 50%.
Rådmannen legger til grunn at selskapet
kan gjøre opp for eventuelle låneopptak,
og at Stavanger kommune sitt bidrag til
selskapet begrenses til 50 millioner kroner.
Interimstyret har fått utarbeidet forslag
til selskapsavtale (vedtekter). Det er de
respektive bystyrene og fylkestinget som
må godkjenne selskapsavtalen og velge
medlemmer til representantskapet.
Representantskapet i Stavanger 2008 IKS
skal ha 24 medlemmer med personlige
varamedlemmer.
Tolv medlemmer velges av Stavanger
kommune, seks av Sandnes kommune og
seks av Rogaland fylkeskommune. Styret
skal ha syv medlemmer og velges av
representantskapet. Fylkeskommunen
skal ha lederen av representantskapet, og
Stavanger skal ha lederen av styret.
Rådjmannen foreslår overfor formannskapet at Selskapsavtalen for Stavanger
2008 IKS, godkjennes. Formannskapet
skal velge Stavangers medlemmer med
personlige varamedlemmer til representantskapet

NINGBO I KINA OG
STAVANGER
SAMARBEIDER
Det praktiske samarbeidet mellom de to
byene er allerede startet opp, og ivaretas
i sin helhet av Stavanger Partner.
Formålet er å styrke det lokale næringslivet, forskningsmiljøene og universitetene
i de to byene.

OMTAKSERING
STARTER I HØST
Stavanger kommune etablerer nå en
egen prosjektorganisasjon, som skal
forestå et stort og omfattende arbeide
med omtaksering av alle bolig- og
næringseiendommer i kommunen.
Bystyret har tidligere vedtatt at omtaksering skal foretas. Det nye takstgrunnlaget for eiendomssskatt vil gjelde fra
2006.

Rådmannen har orientert kommunalutvalget om forslag til en formell avtale for
å gi samarbeidet et mer offisielt preg, og
for å ha Stavanger by som en offesiell
støttespiller. I praksis vil ikke samarbeidet
føre til noen forpliktelser eller kostnader
for Stavanger kommune. Den offisielle
avtalen skal signeres av ordførerne i de
to byene.

Omtakseringsprosjektet vil vare i halvannet år. Til sammen vil ca 15 personer
være engasjert i dette arbeidet i
Stavanger kommune. Det ledes av Jon
Håvard Lien. De første medarbeiderne er
på plass, og går nå gjennom opplæring
og andre forberedelser.

FILM OM RUSTNE
MENN

Befaringene starter senere i høst, men
det er i løpet av 2005 at de langt fleste
eiendommene vil bli kontrollert.
Alle aktuelle eiendommer i Stavanger
kommune skal hovedsakelig granskes
utvendig. De eiere som ønsker det, kan
be om også innvendig besiktigelse.

Den aller først visning av filmen om
Broken Column skjer 17. september på
Kapittel 04. Der blir det blir lagt frem
materiale fra en ny spørreundersøkelse
om Broken Columns møte med Stavanger
og befolkningen.
lørdag 18. september blir det mulig å
delta på en rundtur sammen med kunstneren til de mest sentrale skulpturene i
Broken Column.
Byen er tema i Kapittel 04
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

Prosjektet vil informere nærmere om
undersøkelsene før de begynner, - og
også om når de vil finne sted i de ulike
deler av kommunen. Det vil også bli gitt
klar informasjon om hvilke rettigheter
eiendomseiere har

HOVEDKASSEN TIL
SERVICETORGET
Hovedkassen er flyttet fra Ny Olavs kleiv
6 til servicetorget i Olav Kyrres gate 23.

GJEDREM LEDER
NY SEKSJON I
PERSONAL
Personal- og utviklingsseksjonen er navnet på en ny enhet i personal- og organisasjonsavdelingen. Det er plan- og utviklingsseksjonen og personalseksjonen som
er slått sammen. Den nye enheten ledes
av Jarl Harry Gjedrem og har elleve
ansatte.
Virksomhetene og stabene beholder inntil videre de samme kontaktpersonene
som de hadde før sammenslåingen.
Organisasjonsendringen har virkning fra
1. september.

VIGRESTAD
PROSJEKTLEDER I
RESSURSPOOLEN
Siren Kemna Vigrestad er ansatt som
prosjektleder i forbindelse med opprettelse av kommunens ressurspool. Hun
kommer fra stillingen som avdelingsleder
ved Vågedalen sykehjem.
Ressurspool er en enhet ved Servicetorget
som disponerer en bemanningspool.
Denne kan benyttes fleksibelt ut fra
behov i virksomhetene, f.eks til ekstravakter, alle typer vikariat og ledige stillinger. Ressurspoolen og vikartjenesten vil
ha et nært samarbeid, tjenestene skal
være lett tilgjengelige. Det er en målsetting å tilpasse tjenestene så langt som
mulig for å imøtekomme virksomhetenes
behov for bemanning.

NYE REGLER FOR
SYKEMELDING
Nye regler for sykemelding og endring i
folketrygdloven gjelder fra 1. juli 2004.
Det innebærer at bl a sykmeldingsattesten erstattes av en ny attest kalt
”Medisinsk vurdering av arbeidsmuligheter ved sykdom”. Legen skal alltid gi en
funksjonsvurdering, det vil si en vurdering av om den sykemeldte kan være i
arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet.

Her er et sammendrag av de nye reglene:
· Gradert sykemelding skal vurderes før
aktiv sykemelding.
· Aktiv sykemelding forbeholdes tilfeller
der den sykemeldte ikke kan utføre sine
vanlige arbeidsoppgaver. Tidsbegrensing
reduseres fra tolv til fire uker, eventuelt
til åtte uker dersom rehabilitering eller
tilrettelegging tar lengre tid. Kan forlenges etter vedtak fra trygdeetaten.
· For å få rett til sykepenger skal den sykmeldte innen åtte uker prøve seg i
arbeidsrelaterte oppgaver, hvis det er
praktisk mulig (gjennom gradert sykemelding, aktiv sykemelding eller ved bruk av
reisetilskudd).
· Ved sykefravær over åtte uker sender
legen en medisinsk begrunnelse; en
”utvidet legeerklæring”, til trygdekontoret.
· Hvis arbeidstakeren etter tolv uker fortsatt er sykemeldt, etterspør trygdekontoret oppfølgingsplanen som arbeidsgiver
og arbeidstaker i felleskap har utarbeidet.
· Den sykemeldte kan miste retten til
sykepenger hvis han/hun nekter å gi opplysninger, å utprøve egen funksjonsevne,
eller å ta i mot behandling, rehabilitering
eller tilrettelegging.
Hvis man bruker tre egenmeldingsdager
før man sykemelder seg den fjerde
dagen, vil disse dagene nå regnes med
når man teller antall egenmeldinger, noe
som ikke ble gjort før.

SMÅPLUKK
BRAVO! - VENNEFORENING
FOR NYTT KONSERTHUS
Nylig var 1000 mennesker til stede på en kick
off for Bravo! - det nye
konserthusets venner.
Mange ble igjen etterpå, og der og da tegnet 213 seg som medlem av venneforeningen. Blant publikum på stiftelseskonserten var en rekke kjente politikere,
næringslivstopper, kjendisadvokater, Viking spillere og andre kulturinteresserte.
- I tillegg får vi en rekke henvendelser via e-post
og telefon fra folk som ønsker å være med, sier
direktør Anna-Marie Antonius i Stavanger konserthus.
Styremedlemmene som er på plass i dag er:
Einar Risa - klubb leder fra Rosenberg
Anna Songe Møller - Pasjon/høgskolelektor
Christian Eik - jobber i Gjensidige
Gunnar Jæger, Haugesund - Sildajazz-general
Har du lyst til å være med? Du er hjertelig velkommen som medlem.
Bravo! er en upolitisk, tverrkulturell og åpen forening. Venneforeningen vil samle folk som har
lyst til å hjelpe til med at Stavanger-regionen får
det konserthuset denne flotte regionen fortjener.
Som medlem sier du JA til å være med på å spre
informasjon og styrke oppslutningen om nytt konserthus. Medlemskapet koster 100 kroner.
Invitasjonskort er lagt ut på Servicetorget i Olav
Kyrres gate 23.
Eller kontakt DET NYE KONSERTHUSETS VENNER
c/o Stavanger konserthus Bjergsted, 4007
Stavanger. Telefon 51 50 88 10. E-post post@stavanger-konserthus.no

FRITIDSGÅRDEN I HØST
Nytt i høst er demonstrasjonskube med bier og
honning-smaking rett fra kube! Så godt er det, at
du tror det ikke før du har smakt det!

PRIS FOR BESTE ARBEIDSMILJØ
Ansatte og ledere som gjør en ekstra innsats for å fremme et godt arbeidsmiljø skal
premieres. Derfor deler HAMU ut diplom
og 20 000 kroner til den arbeidsplassen
som har det beste arbeidsmiljøet. Det er
fjerde gang arbeidsmiljøprisen deles ut.

nelse på hvorfor akkurat deres arbeidsplass
fortjener prisen, sier Anne Grethe Næss.

Arbeidsstedet som vinner inviteres til å
dele sine erfaringer med resten av kommunen.
Bidrag sendes til:
- Vi oppfordrer ansatte ved alle arbeidsste- HMSB-avdelingen v/Anne Grethe Næss.
der om å kaste seg på i konkurransen.
Fristen er 1. oktober 2004
Dette gjør dere ved å skrive en begrun-

Ungene har begynt å ta opp poteter og samtidig
får vi vist hvor mye ugagn skogsduene kan gjøre
når de finner noe de liker i grønnsaksåkeren.
Og selv om det ennå er ei stund til jul, minner fritidsgården om at de populære julebesøkene fort
blir utsolgt etter første mann til mølla-metoden.
Gausel fritidsgård vil gjerne høre ris og ros eller
forslag og idèer til tema og aktiviteter fra brukerne. Velkommen til fritidsgården.

