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KLP GIR RÅD OG
KURS
Fra høsten 2005 tilbyr KLP råd- og veiledning til vordende
pensjonister, samt kurs for alle ansatte, ledere og tillitsvalgte.
En representant fra KLP er til disposisjon for individuelle samtaler første torsdag i hver måned. Dette tilbudet starter 1.
september.
Sukkestad - ny koordinator
Agnethe Sukkestad, personal- og organisasjon blir fra 1. juli koordinator for
kommunens håndtering av pensjon og
personforsikringsordningen. For timeavtale, ta kontakt med henne på e-post
eller telefon (5150) 8507.
Serviceberegning
For at KLP skal kunne gi deg korrekt
informasjon om din pensjon, må du, i
god tid før timeavtale, kontakte ditt
trygdekontor og be om å få tilsendt
serviceberegninger for dine folketrygdrettigheter. Vær oppmerksom på at
det finnes flere typer serviceberegninger. Presiser hva du ønsker, for eksempel
både en serviceberegning for AFP og
en for alderspensjon. Opplys også
uoppfordret om du er gift, samboer,
enslig e.l. Du må også si i fra hvis du
ikke har bodd i Norge i hele ditt liv.
Rettigheter ved sykdom
Ønsker du en personlig samtale med
KLP om dine rettigheter ved sykdom,
må du før møtet be trygdekontoret om
serviceberegning på rehabiliteringseller uførepensjon.

Det er også mulig å avtale personlig
samtale vedrørende andre rettigheter i
KLP. Ta gjerne med deg ektefelle eller
en annen fortrolig person til samtalen.
Har du spørsmål direkte til KLP i
Bergen, kan du kontakte kundesenteret på telefon 55 54 85 00 eller e-post
kundesenter@klp.no.
Årlige kurs
KLP vil også stå faglig ansvarlig for årlige kurs for alle ansatte, ledere og tillitsvalgte som ønsker informasjon om
sine rettigheter i KLP. Første kursdag
blir 8. oktober kl. 08.00-11.00 (ledere
og tillitsvalgte) og 12.00-15.00 (ansatte), jf. elektronisk kurskatalog for høsten 2005.
Mer informasjon
- Stavanger kommunes personalhåndbok kap. 5.3.1 (kommunens pensjonsordninger) og 5.5 (seniortiltak)
På www.klp.no finnes informasjon om
KLP

POSITIVT DRIFTSBUDSJETT
Kommunens totale budsjettsituasjonen
for 2005 er bedre enn på samme tidspunkt i fjor, noe som blant annet skyldes
en mer realistisk lønnsbudsjettering i forhold til avsatte midler. I rådmannens sak
til formannskapet om budsjettoppfølging
står det også at budsjettdisiplinen i kommunens virksomheter er god. Likevel er
det virksomheter som fortsatt trenger
oppfølging for å overholde budsjettrammene, et arbeid som beskrives som
komplekst og tidkrevende.
Arbeidet med å skaffe private bidrag til
nytt konserthus er inne i en positiv fase.
Rådmannen mener det er viktig å markedsføre prosjektet videre, og foreslår
derfor å bevilge 0,5 millioner kroner til
markedsføringstiltak.

NY BYANTIKVAR
Anne Merethe Skogland er ansatt som
ny byantikvar i Stavanger. Hun er 39 år
og sivilarkitekt, og tiltrer stillingen 1.
september.
Skogland har bred erfaring innen byplanlegging, bl.a. fra Sandnes kommune,
hvor hun har vært fagansvarlig for sentrumsutvikling. I tillegg har hun jobbet
med kulturminnevern i Aust-Agder, og
vært tilknyttet Bergen Arkitekt Skole og
Sunnere by-prosjektet.
- En stadig tettere bebyggelse legger
press på eksisterende bebyggelse. Å få
dette til å gå sammen er en stor utfordring, sier hun om utfordringer som
byantikvar.Hun ser også fram til å arbeide med forskjellige Stavanger2008-prosjekter.

mer info på www.stavanger.kommune.no

STOKKA SYKEHJEM
FLYTTER "HJEM"

STIPENDTILDELING
2005

17. august flytter Stokka sykehjem tilbake
til ombygget sykehjem med nye spennende
løsninger i det gamle bygget. I tillegg er
det et helt nytt bygg og ny avdeling på
nabotomten der Østebøs gartneri lå i sin
tid. Utvendig ses ikke de store forandringene, men inne er det nye spennende løsninger med stue og kjøkken i hver ende av
avdelingene, og enerom med egne bad til
alle beboerne. Fysioterapi, kantine og storstue er også forandret, hovedkjøkkenet
bygges om til å bli produksjonskjøkken, og
administrasjonsfløyen får en ansiktsløftning.

Til kommunens stipendordning disponeres kr. 400.000. I år kom det inn 65 søknader, og det totale søknadsbeløpet var
1,6 millioner kroner. 40 søkere er tildelt
stipend

Sykehjemmet får færre beboere og ansatte
ved retur enn ved utflytting. 150 sengeplasser tidligere fordelt på seks avdelinger
reduseres nå til 127 sengeplasser på sju
avdelinger:
Avdeling 1
Korttid
Avdeling 2
Trygghet
Avdeling 3
Skjermet
Avdeling 4
Rus/langtid
Avdeling 5
Langtid
Avdeling 6
Langtid
Avdeling 7 (ny)
Skjermet
Som kjent har ansatte og beboere ved
Stokka sykehjem fra april 2004 vært i
«eksil" på grunn av omfattende ombyggings- og rehabiliteringsarbeider på eget
sykehjem. Flesteparten har i denne perioden fått testet ut det nye Boganes sykehjem på Gausel, mens en mindre gruppe,
blant annet trygghetsavdelingen, har hatt
tilhold på gamle "Vanføreheimen" - nå
Rogalandstunet.
Fra 17. august blir adressen som før utflyttingen til Boganes; Lassaveien 10, 4022
Stavanger. -Vi vil få nye telefonnumre, men
dette kommer vi tilbake med ny informasjon om når sentralen er på plass og de nye
numrene kjent, sier Anne Grethe Sirevåg.

FRILUFTSSENTERET
ER I GANG
Første januar i år ble Mississippi friluftssenter overført fra Fritid til Park og idrett, og
slått sammen med Fritidsgården. Dette har
resultert i opprettelsen av Stavanger friluftssenter. Stavanger friluftssenter skal gi informasjon, læring og gode opplevelser innen
naturbruk og friluftsliv.

Økonomi

SMÅPLUKK
ARBEIDSTRENINGSEKSJONEN
Arbeidstreningsseksjonen er valgt til månedens
FFA- bedrift. Forum for Arbeidstrening (FFA) er en
landsdekkende interesseorganisasjon for arbeidstreningsvirksomheter som har vanskeligstilt ungdom som målgruppe. FFA har for tiden 23 medlemsbedrifter. Mer informasjon om "månedens
bedrift" og interesseorganisasjonen finnes på
nettsidene www.ffa.no

Birgitte Baglo,innkjøp
Ernst Olsen, Stavanger eiendom
Anne Kariin Olsen, Økonomi-drift

DIETT VED REISER
Personal og organisasjon
Maarit Myrnes, Servicetorget
Eigil Harstad, HMS
Solveig Sundt, Forhandling

Oppvekst og levekår
Henny Elin K. Urdshals, SFO, Gautesete skole
Åse Bjune, SFO, Hundvåg skole
Møyfrid Oftedal Vea, PPT
Elisabeth Moe Larsen, Sunde sykehjem
Ingrid Johansen Omdal, Hundvåg hjemmebaserte
tjenester
Kathe Takvam, Hinna hjemmebaserte tjenester
Anne Kjersti Salthe, Stab direktør
Nora Luise Mesecke, Haugåstunet sykehjem
Ann-Magrit Birkeland, Vågedalen sykehjem
Torill A. Dørheim, Ramsvigtunet sykehjem og
bofellesskap
Gry Kristel Åsen Dirdal, Djupamyrå barnehage
May Helen Eia Richter, Gosen barnehage
Grete Olsen-Hagen, Skeiehagen barnehage
Kate Jåsund, Rehabiliteringsseksjonen
Andre Kristoffersen, SFO, Madlavoll skole
Jorunn Sør-Reime, SFO, Madlavoll skole
Merete F. Brattabø, Eiganes hjemmebaserte
Ann Karin Netland, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
Synnøve Gilje Dybvik, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
Gunn Lea Høines, Hillevåg hjemmebaserte
Ingrid Andreassen, Ungdomsseksjonen
Bente Gunnarshaug, Stab
Torunn Dirdal Tønnessen, Akuttjenesten
Wenche Viste Hatleskog, Akuttjenesten
Jill-E. Tangen, Auglend barnehage for hørselshemmede
Hege Synnøve Bergsaker, Dagsenter- og avlastningsseksjonen
Siren Kvanvik, Emmaus barnehage
Ruth K. Helgesen, Haugåstunet sykehjem
Kristin Rønneberg, Haugåstunet sykehjem
Hege Lyster Carlsen, Haugåstunet sykehjem
Linn Hege Straume, Fysio- og ergoterapitjenesten
Mona Elisabeth Martinsen, Fysio- og ergoterapitjenesten

Kultur og byutvikling
Oddvar Wersland, Byggesak
Jo C. Fougli,, Byplan

Det viser seg at det er en del misforståelser når det
gjelder tolking av reglene for tjenestereiser. Dette
gjelder spørsmålet om diett ved reiser hvor alle
måltider er inkludert.
I reiseregulativets pgf. 9 heter det bl.a.
«Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver/opp dragsgiver eller av arrangør/vertskap skal det fore tas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen, jfr. for øvrig
pgf 12nr. 2 siste setning.»
I pgf 12 nr. 2 heter det:
«Når alle døgnets måltider dekkes av arbeidsgi ver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal
kostgodtgjørelse ikke beregnes. Når enkeltmåltider
dekkes av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av
arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk i
kostgodtgjørelsen.»
I note 21 siste setning heter det:
«Når alle måltider er dekket utbetales en særskilt
godtgjørelse på kr 40 for hver 24. time.
Godtgjørelsen - som administrativt er fastsatt av
AAD - er ment å dekke mindre ulegitimerte utgif ter som arbeidstakeren har gjennom døgnet.»
Videre heter det i note 28:
«Når arbeidsgiver/oppdragsgiver besørger kosten
for hele reisen og det likevel er enkeltmåltider som
ikke er ordnet, kan arbeidstaker få dekket legiti merte utgifter til måltidet begrenset oppad til mål tidstrekket for henholdsvis frokost, lunsj og mid dag. Satsene fremkommer i note 21.
Kostgodtgjørelse etter pgf. 9 kommer ikke til
anvendelse.»
Som et eksempel kan nevnes reise som blir foretatt
om morgenen den ene dagen med hjemkomst om
kvelden dagen etter. Hvis vedkommende her har
fått dekket en frokost, to lunsj og en middag i
dette tilfellet, blir det utbetalt administrativ forpleining som er 40 kroner pr. hele døgn.
Hvis ventetiden på for eksempel flyplass om kvelden blir lang, så det blir nødvendig å kjøpe seg
mat, kan en da få dekket legitimerte utgifter til et
måltid oppad begrenset til kr 210 kroner. Dersom
en ikke har fått anledning til å spise frokost før en
reiser, kan en få dekket legitimerte utgifter
begrenset oppad til kr 75.
Det presiseres at det alltid skal anføres når konferansen/kurset startet og når det ble avsluttet.
Grunnen til eventuell forsinket hjemkomst bør
også påføres.

mer info på www.stavanger.kommune.no
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