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ÅPNE
ARBEIDSUTVALG
Rådmannen foreslår overfor formannskapet at kommunalstyrenes arbeidsutvalgs møter holdes for åpne dører, og at
Politisk sekretariat blir sekretariat.
Kommunalstyrene for teknisk drift og
kultur har for inneværende valgperiode
ikke opprettet arbeidsutvalg.
Når det gjelder kommunalstyret for byutvikling så utarbeides egne møtekart til
disse møtene, og det tas opp helt andre
saker enn de som står på kartet til kommunalstyrets møte. Alle sakene er orienteringssaker.
Kommunalstyrene for oppvekst og levekår grupperer sakene som behandles. De
som gjelder henvendelser fra
publikum/brukere er oftest av en slik
karakter at møtene må lukkes.
Arbeidsutvalgene fatter ikke vedtak, og
avgir altså ikke innstilling til kommunalstyrene i de sakene som skal behandles i
disse. - Når man nå formaliserer møtene,
kan det likevel være naturlig at referatene forelegges kommunalstyret til orientering, skriver rådmannen i saken.
Konsekvenser
Nå er det administrasjonen i vedkommende avdeling som står for saksliste,
møteinnkalling og referat. Når nå
møtene skal åpnes for publikum, er det
naturlig at disse oppgavene legges til
politisk sekretariat
Det at møtene åpnes kan blant annet
også bety at møtested må legges til loka-

ler som er egnet for publikum. Dette og
andre praktiske forhold må løses i samarbeid mellom avdeling og politisk sekretariat. Ovenstående gjøres gjeldende for
kommunalstyrenes arbeidsutvalg.
Når det gjelder de øvrige utvalgene
mener rådmannen at det i første omgang
er opp til vedkommende utvalg selv å
håndtere spørsmålet om åpne møter. Det
vil også være naturlig at disse eventuelt
selv står for den praktiske tilretteleggingen og sekretariatsfunksjonen. Det er
fordi ingen funksjoner for disse utvalgene er lagt til politisk sekretariat.
Konklusjon
På denne bakgrunn konstaterer rådmannen at alternativet til å åpne arbeidsutvalgenes møter, er å avvikle disse. Det er
en vurdering som kommunalstyrene selv
må gjøre. Arbeidsutvalgene fungerer i
dag i betydelig utstrekning som fora for
interne drøftelser av politisk og administrativ karakter. Det treffes ikke realitetsavgjørelser.
De praktiske konsekvensene vil være at
kommunalstyrenes møtedager må avvikles med større spredning enn i dag, og
det vil bli nødvendig med mer bruk av
overtid i de tilfellene arbeidsutvalgene
avholder møter etter ordinær arbeidstid.
Formannskapet behandler saken 21. april.

LILLIAN HJELSETH NY RÅDGIVER
Lillian Hjelseth er ansatt som rådgiver i
Personal- og organisasjonsavdelingen,
Personal- og utviklingsseksjonen. Lillian
Hjelseth erstatter Bente Heiberg Danbolt
som har fratrådt med pensjon.
Lillian Hjelseth har skolebakgrunn og har
de siste årene vært hovedtillitsvalgt for
Utdanningsforbundet.
- Stillingen som Lillian Hjelseth nå er
ansatt i, vil primært bli tillagt lederstøtte
innen skole. Stillingen vil også kunne tillegges lederstøtte innen andre tjenesteområder og utrednings-, prosjekt- og
saksbehandlingsoppgaver innen det
ansvarsområdet avdelingen og seksjonen
har, sier Jarl Harry Gjedrem, leder
Personal og utviklingsseksjonen.
Hjelseth begynner i stillingen 25. april.

LISE KROHN VIKAR
I LEDERSTILLING
SERVICETORGET
Arbeidsleder ved Servicetorget i Olav
Kyrres gate 23 er sykmeldt og Lise Krohn
vikarierer i stillingen frem til 1. juli 2005.

SYKKELSESONGEN
ER I FULL GANG

LÅN TIL TOU SCENE
Rådmannen foreslår at Stavanger kommune gir Tou Scene et lån på en million
kroner til kjøp av lys-, lyd- og kjøkkenutstyr. Stavanger kommune har tidligere
bevilget åtte millioner kroner i investeringstilskudd til etableringen av Tou
Scene.

Årets nasjonale "sykle til jobben" aksjon starter i år den 27. april og avsluttes 30. juni. Men i år som i fjor er vi i
Stavanger kommune så spreke at vi utvider sesongen kraftig. Vi starter aksjonen
27. april, men holder på helt fram til 31.
oktober.
Alle virksomheter mottar informasjon og
registreringsskjema. Henger det ikke skjema på din arbeidsplass 27. april, så ta
kontakt med virksomhetsleder. Har ikke
hun/han mottatt informasjonen, så send
en e-post om dette til "bedriftsidrettslaget.friidrett@stavanger.kommune.no".

LOKALE PREMIER
Hovedpremie til viksomhet
er på 5000 kroner og trekkes blant de
som har gjort en innsats for økt sykkelbruk, eksempelvis arrangert sykkelfrokost,-tur, eller premiert deltakerne. Flere
ideer finners på www.sykletiljobben.no.
Dette noteres på registreringsskjemaet
som sendes ut til virksomhetene.
Hovedpremie til person
er også 5000 kroner og trekkes blant de
som har minimum 70 registreringer. 20-30
småpremier trekkes blant alle deltakerne.
Som vanlig har det ingen betydning om
du sykler, går, løper, går på rulleskøyter
el.l. Alle som kommer seg på jobb for
"egen maskin" kan registrere seg.
20 tips for å trå trygt i by´n
- vær vennlig mot dine medtrafikanter
- se opp for bildører
- finn din plass i trafikken
- hold øyne og ører åpne
- ta hensyn til vær og føre
- kjør som bilene når du sykler i rundkjøringer
- ha orden på utstyr
- velg rute som passer deg
- søk blikkontakt med medtrafikanter
- unngå å sykle med promille
- følg trafikkreglene
- vær obs på busser, trikker og lastebiler
- vis hvor du skal
- bruk hjelm
- gå over gangfeltet når det er mye trafikk
- bruk sykkelfelt og sykkelveger
- velg passende sykkel
- hold avstand til fortauskantene
- se opp for hindringer
- vær påpasselig ved forbikjøringer
Kilde: SLF

BROKEN COLUMN
TRILL RUNDT
Tradisjonen tro arrangeres det en sykkeltur mellom Gormleys statuer. Det pleier
være en hyggelig tur, så jeg oppfordrer
alle som har lyst og anledning, til å ta
med seg familie og venner, sier Wenche
Torvund. Møt opp ved Rogaland
Kunstmuseum lørdag 16. april kl. 14.
Arrangør er Syklistenes landsforening.

STØTTE TIL TURNFORENINGEN
Rådmannen foreslår overfor formannskapet at Stavanger Turnforening får et tilskudd på 300.000 kroner som delfinansiering i forbindelse med omtekking av tak
på Stavanger Turnhall. Taket er nå i en så
dårlig forfatning at det må foretas en full
omtekking for å unngå at bygget blir
påført alvorlige fukt- og råteskader.
En tilstandsanalyse antyder at utgiftene
blir ca 1.250.000 kroner. Bankrådet for
SpareBank 1 SR-Bank har innstilt på å
bevilge kr 850.000 kroner. Det er også
søkt Rogaland fylkeskommune om et tilskudd på 100.000 kroner.
Turnforeningen har ikke mulighet til å
dekke noe av reparasjonsarbeidene selv. I
søknaden vises til at det skal innhentes
tilbud fra minst tre lokale firma.
Formannskapet behandler søknaden 21.
april.

Ifølge søknaden er problemet at det har
vært vanskeligere enn forventet å få inn
de forutsatte private sponsormidler på
minimum fem millioner kroner. Det har
ikke vært mulig å finansiere nødvendig
løst utstyr til lyd, lys og kjøkken innenfor
nevnte bevilgning.
Tou Scene skal åpne 29. april 2005.
Kulturministeren kommer til åpningen.
Det haster derfor sterkt for Tou Scene
med å få på plass det nødvendige/resterende utstyr.
Tou Scene har vurdert å lease utstyret,
men registrerer at det blir en dyrere løsning enn å eie utstyret selv. Det opplyses
for øvrig i søknaden at intensjonen om å
skaffe flere private midler fremdeles er
til stede.
Rådmannen viser til nødvendigheten av å
installere nødvendig lys-, lyd- og kjøkkenutstyr til åpningen 29. april, noe som
også vil være en forutsetning for å realisere de budsjetterte inntektene.
I og med at den samlede rehabiliteringen
av de tre byggetrinnene synes å bli betydelig rimeligere enn de 26 millonene
som opprinnelig var forutsatt, legger
rådmannen til grunn at det siste byggetrinnet, rehabilitering av to separate
rom, må finansieres av private sponsorer,
d.v.s. at kommunen forutsetningsvis ikke
skal bevilge ytterligere midler til dette
prosjektet.
Rådmannen foreslår at Stavanger kommune gir Tou Scene et lån på en million
kroner over fem år, til anskaffelse av det
omtalte utstyret.
I den grad private sponsormidler eller
økonomien ved Tou Scene for øvrig skulle gjøre det mulig, bør det være aktuelt
at Tou Scene betaler tilbake lånet på et
kortere tidsrom enn fem år.
Formannskapet får saken på sitt bord 21.
april.

