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STIPEND TIL
ETTERUTDANNING

ØKONOMI
Rådmannen tar sikte på at netto driftsresultat i budsjettet for
2006 skal være i størrelsesorden 100 millioner kroner utover
overføringer fra Lyse A/S. Rådmannen beskriver nå i en sak
til finansutvalget den økonomiske situasjonen 2004-2005 og
fremover.
Rådmannen konkluderer med at det
synes som om vedtatt netto budsjett i
2004 vil bli overholdt på de fleste områder. Det blir relativt store overskridelser
innenfor hjemmebaserte tjenester/bofellesskap og barnevern.

dende fra 1. januar 2005, vil bli effektuert i lønnen for februar. Det vil da være
mulig å foreta en temmelig nøyaktig
beregning av effekten av dette lønnsoppgjøret. Virksomhetsområdene vil bli tilført lønnsmidler i samsvar med dette.

Rådmannen har varslet et betydelig regnskapsmessig underskudd også i 2004. De
største negative budsjettavvikene skyldes
isolert sett ekstraordinære pensjonsutgifter, lavere overføringer fra Lyse A/S,
momsrefusjon gammel ordning, og netto
merutgifter innenfor hjemmebaserte tjenester og barnevern. De største positive
budsjettavvikene skjer på rammetilskuddet, og innenfor barnehagesektoren.

Finansutvalget og virksomhetsområdene
vil bli orientert om effekten av lønnsoppgjørene så fort disse foreligger. Uansett
må virksomhetsområdene holder seg
innenfor de budsjett som gjelder til
enhver tid.

Det kan se ut som om det samlede regnskapsmessige underskudd i bykassen før
strykninger, blir noe lavere enn fryktet i
fjor høst. - Underskuddet før strykninger
vil dog bli betydelig, skriver rådmannen i
saksforelegget.
Også i 2005 vil de største budsjettmessige
utfordringene komme innenfor hjemmebaserte tjenester og barnevern.
Sosialhjelpsutgiftene er redusert, men
fortsatt høyere enn budsjettert, og det
synes fortsatt ikke å være tilstrekkelig
budsjettmessig dekning knyttet til meget
ressurskrevende brukere i sykehjem.
Lønnsoppgjøret som skal gjøres gjel-

Rådmannen mener det er nødvendig å
fremskaffe et netto driftsoverskudd i
budsjettet for 2006 i størrelsesorden 100
millioner kroner utover overføringer for
Lyse A/S.
Innenfor enkelte virksomhetsområder har
det vært mulig å styrke budsjettene i
2005. Sammenholdt med et mer realistisk
budsjett innenfor de frie utgifter/inntekter gir dette grunnlag for å anta at regnskapsresultatet i 2005 vil bli vesentlig
bedre enn i 2004.
- Endelig regnskap skal avsluttes fra
Stavanger regnskap innen 15. februar
2005, og samlet regnskaps-resultat vil
derfor være "i bevegelse" frem mot
dette tidspunkt, skriver rådmannen i
saksforelegget.

Fast ansatte i Stavanger kommune kan
nå søke stipend til etter- og viderutdannen med ekstra høye kostnader.
Unntaket er undervisningspersonalet
ved skolene som har egen stipendordning.
Med særskilt høye kostnader menes kostnader utover 10 000 kroner.
Lønnsutgifter dekkes ikke. Ved tildeling
av stipend i 2005 prioriteres etter- og
videreutdanning innen Stavanger kommunes vedtatte satsingsområder for
kompetanseutvikling. Det er lederutvikling,- kvalitetsutvikling/service,- IT og
rekruttering
Søknad sendes personal og organisasjon
v/kompetansesenteret innen 15. mars.
Retningslinjene for ordningen og mer
info finnes på intranett..

INGEN OPPSIGELSER
De ansatte i Stavanger kommune er vår
viktigste ressurs. Ingen fast ansatte i
Stavanger kommune skal sies opp som
følge av stramme budsjetter. I samarbeid
med de ansattes organisasjoner vil eventuelt overtallige innen ulike sektorer
fortsatt få tilbud om opplæring og andre
arbeidsoppgaver. Det går frem av bystyrets flertallsvedtak i forbindelse med
budsjettbehandlingen sist høst.
Rådmannen sier at bystyrets vedtak vil bli
lagt til grunn i de omstillingsprosesser
som pågår og som vil bli initiert i løpet
av kommende år. Dersom spesielle situasjoner skulle oppstå, vil dette bli tatt opp
med administrasjonsutvalget.

mer info på www.stavanger.kommune.no

BRINGEDAL
MILJØVERNSJEF

SIKKERHETEN PÅ
FRØYSTAD

GRØNNE
SELVBYGGERE

Kristin Bringedal fra renovasjon vikarierer i stillingen som miljøvernsjef i 2005.

Rådmannen foreslår å bevilge 550 000
kroner til en gjennomgang av samfunnssikkerheten på Frøystad Gård
Rådmannen har funnet det nødvendig å
sette iverk et betydelig arbeid for å få
verifisert den foreliggende NOKAS-rapporten.

Det er et mål at alle bygge- og rehabiliteringsprosjekter i Stavanger kommune
skal ha en klar grønn profil. Flertallet i
bystyret har bedt om et grønt pilotprosjekt hvor bruk av dristige og nyskapende miljø- og energiløsninger og alternativ materialbruk settes i fokus.

Det kommunen får klarlagt gjennom
dette prosjektet er hvorvidt samfunnssikkerheten er godt nok ivaretatt på
Frøystad. Dersom den ikke er det, vil
kommunen få klarlagt og drøftet tiltak
av ulik karakter. Prosjektet vil videre
utdype det handlingsrommet kommunen
har og plassere ansvar. Dette vil i sum
utgjøre det nødvendige grunnlaget for
en endelig behandling av saken.

Pilotprosjekt
Stavanger eiendom planlegger å bygge
73 boenheter på Jåtten Øst. Som et pilotprosjekt vurderes dette feltet utbygd
som lavenergiboliger.

Det er fordi miljøvernsjef Olav Stav er
engasjert som seniorrådgiver i 80% stilling i Miljøverndepartementet. Olav Stav
skal fortsatt ha ansvar for Stavanger
kommunes nord - sør prosjekt med
Antsirabé på Madagaskar som en 20%
stilling.

STAVANGERINFO
Her er utgivelsesdatoer for Stavangerinfo
i 2005. Frist for innsending av stoff i
parentes.
Tirsdag 8. februar (torsdag 3. februar)
Tirsdag 8. mars (torsdag 17. februar)
Tirsdag 30. mars (torsdag 17. mars)
Tirsdag 12. april (torsdag 7. april)
Tirsdag 3. mai (torsdag 21. april)
Onsdag 13. mai (torsdag 12. mai)
Onsdag 7. juni (torsdag 26. mai)
Tirsdag 16. august (torsdag 13. august)
Tirsdag 30. august (torsd 25. august)
Tirsdag 13. september (torsd 8. sept)
Tirsdag 27.september (torsd 22. sept)
Tirsdag 18. oktober (torsd 6. oktober)
Tirsdag 1. november (torsd 27. oktober)
Tirsdag 15. november (torsd 10. nov)
Tirsdag 29. november (torsd 24. nov)

ÅRSMØTE I
BEDRIFTSIDRETTSLAGET
Bedriftsidrettslaget i kommunen skal ha
årsmøte torsdag 10. februar. Det blir vanlige årsmøtesaker med årsberetninger og
regnskap fra gruppene og valg. Alle som
står på valg er spurt på forhånd. Er du
medlem i bedriftsidrettslaget og ønsker å
vite litt mer om hva som foregår, så møt
fram kl 1900 i klubbhuset i Holbergs gate
78. Etter møtet blir det sosialt samvær,
sier leder Turid S. Rønnevik.

BESPARELSER PÅ
BYGGEPROSJEKTER
En samlet oversikt over avlagte sluttregnskap for 15 bygg- og rehabiliteringsprosjekter i 2004 viser et mindre forbruk i
forhold til bevilgning på 1.367.955 kroner.
Sluttregnskap for de 15 prosjektene viser
en samlet kostnad på 301.356.774 kroner

KIRKEVERGEN HAR
FLYTTET
Kirkevergen i Stavnager har skiftet adresse til Klubbgaten 6. Med denne flyttingen brytes internpostsendinger til dem. Ny
postadresse er Postboks 201, 4001
Stavanger og den går altså som vanlig
ekstern post.

Lavenergiboliger
Det som skiller lavenergiboliger fra andre
boliger, er i hovedsak den ekstra tykke
isoleringen og bedre vinduskvalitet.
Selvbyggerboligene på Jåtten Øst
Stavanger eiendom foreslår at boligene
på felt B7/B8 planlegges slik at disse boligene kvalifiseres som "lavenergiboliger".
Dette innebærer bl.a. tiltak som økt varmeisolasjon i gulv, vegger og tak.
Redusere luftlekkasje gjennom klimaskjermer, dvs. isolering legges i to lag.
Typisk eksempel er yttervegg brukes 25
cm I-bjelker og det tettes med plast før
det fores ut med ytterligere fem centimeter og enda ett isolasjonslag. Vinduer
med lavere U-verdi enn 0,8.
Ventilasjon
I forbindelse med Lyse sin fremføring av
gassledning i området, vil boligene
kunne planlegges med gass som oppvarmingskilde. Med en gasskjel og et sentralvarmeanlegg vil man også kunne
varme opp tappevann. Gasskamin er
også aktuell løsning.
I et prosjekt av denne typen hvor en
planlegger å bygge lavenergiboliger, må
hensiktsmessigheten med å installere
gasskjel og sentralvarmeanlegg til oppvarming vurderes.
En besparelse av energikostnaden med ti
prosent (gass,ti prosent lavere en elkraft)
på et antatt forbruk til oppvarming på 5
000kWh, kan ikke forsvare store merinvesteringer for gasskjel/sentralvarmeanlegg.

mer info på www.stavanger.kommune.no
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