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INNBYGGERSERVICE
OG SELVBETJENING
Rådmannen ser på utviklingen av selvbetjeningsløsninger som
et sentralt satsingsområde for å kunne øke innbyggerservicen
og yte næringslivet bedre service. Det vil ta tid å utvikle disse
tjenestene. De tekniske løsningene er stort sett på plass, men
det vil kreve en betydelig egeninnsats å fylle tjenestene med
rett innhold, høy lesbarhet og nyttig og kort informasjon.
Ajourhold blir en sentral arbeidsoppgave
og nettbutikkene bør ikke settes på luften før de interne produksjonslinjene er
på plass. Rådmannen orienterer nå administrasjonsutvalget om den utviklingen vi
ser for oss i tiden framover. Det er liten
tvil om at tiltakene vil føre til temmelig
store forandringer i den måten vi må
organisere arbeidet på i de kommende
årene. Det er mange hensyn å ta, og rådmannen anbefaler at en bygger systemene langsomt opp. Han velger å satse
på det som gir størst gevinst både for
innbyggerne, næringslivet og kommunens muligheter til å yte bedre tjenester
på primærområdene.
Innbyggerservice
Våre brukere benytter seg av pc og internett i økende grad for å skaffe seg informasjon og få løst oppgaver over nettet.
Det er likevel mange som enten kontakter oss via telefon eller oppsøker våre servicekontorer. Innbyggerne ønsker å møte
kompetanse i førstelinjen enten de er på
nettstedet, tar kontakt med oss via telefon eller besøker oss på servicekontorene. Dette vil kreve betydelige endringer i våre holdninger til hva som er god

service og en framskyvning av beslutningsmyndighet til førstelinjen innen alle
fagområder. Det vil også kreve at vi setter mer ressurser inn på å gjøre våre tjenestebeskrivelser og virksomhetsbeskrivelser bedre med et klart fokus på at innbyggerne skal få løst sine oppgaver raskt
og effektivt.
Tilgjengelighet
For å sikre alle innbyggere og næringslivet tilgjengelighet til våre tjenester, vil
rådmannen innen forsvarlige økonomiske
rammer utplassere PC-er og informasjonsstasjoner på ulike steder i byen. I første
omgang vil det bli etablert flere publikumsterminaler/pc-er på Servicetorget og
de fire offentlige servicekontorene. I
tiden fram mot Stavanger2008, vil en
også utplassere informasjonstavler og
informasjonsterminaler på strategiske
steder i byen. Rådmannen vil invitere
Stavanger 2008 til et samarbeid om
finansiering og utplassering av informasjonssystemene.
Rådmannen orienterer nå administrasjonsutvalget om planene for innbyggerservice og selvbetjening.

BYGGESTART FOR
NYTT KONSERTHUS
I 2008
Store deler av den lokale finansieringen
av nytt konserthus er nå på plass og
Stavanger kommune ber staten avklare
sin andel snarest. Rådmannen foreslår at
Stavanger kommune ved behov forskotterer det statlige tilskuddet. Saken
behandles av formannskapet 16. juni, og
av bystyret 20. juni.
Rådmannen foreslår en tidsplan med
byggestart i 2008 og åpning av det nye
konserthuset sent i 2010. Tidsplanen forutsetter at staten avklarer sitt bidrag i år.
Så snart det foreligger en avklaring fra
staten vil prosjekteringen starter for fullt,
og det vil bli etablert en egen byggadministrasjon.
- Nytt konserthus inngår i vår status som
Europeisk kulturhovedstad, og det er viktig at vi kan starte byggingen i 2008, sier
rådmann Ole Hetland. - Stans i planleggingen nå vil virke fordyrende for prosjektet og skape komplikasjoner for
sponsorarbeidet. Det er derfor svært viktig å unngå dette.
Stavanger kommune er kjent med at de
statlige midlene til kulturbygg er begrensede og at mange prosjekter står i kø.
Stavanger ber derfor primært om et forpliktende tilsagn fra staten i denne
omgang.
Det nye konserthuset har en kostnadsramme på 1 025 mill. kroner. Stavanger
bidrar med 600 mill. kroner. Rogaland
fylkeskommune har vedtatt å gå inn med
75 mill. kroner og det skal samles inn 100
mill. kroner fra private. Hittil er 35 mill.
kroner samlet inn. Det er søkt staten om
et tilskudd på 250 millioner kroner.

mer info på www.stavanger.kommune.no

REGIONALT FILMFOND ETABLERES

NY RÅDMANN I
2006

Rådmannen foreslår overfor formannskapet at det settes ned en arbeidsgruppe
med mandat å utarbeide rammer og retningslinjer til et regionalt utviklingsselskap for film og TV produksjon.

Det foreslås nå at formannskapet gir ordfører nødvendige fullmakter til å lede
prosessen med rekruttering av ny rådmann, samt engasjere rekrutteringsfirma.

Bevilgning til etablering av årlig driftstilskudd til Filmkraft Rogaland vurderes i
forbindelse med budsjettbehandlingen
høsten 2005.
Stavanger kommune, sammen med
Rogaland fylkeskommune, har de senere
årene vært en aktiv medspiller og har
gitt økonomisk støtte til utvikling av filmiljøet i regionen. Det har skjedd
gjennom årlig tilskudd til Vestnorsk
Filmsenter, tilskudd til drift og bransjeutviklende tiltak i regi av Filmforum Sørvest
( Interesseorganisasjon for filmarbeidere),
tilskudd til etablering av Sydvest Film,
økonomisk tilskudd til prosjekt og manusutvikling av kort og dokumentarfilm
samt tilskudd til de lokale spillefilmene
Mongoland, Monstertorsdag og Alt for
Egil.
Det er tydelig at den satsingen som hittil
er gjort har gitt resultater i form av økt
produksjon, økt aktivitet, oppmerksomhet og verdiskaping.
Stavangerregionen har unike forutsetninger for å etablere en plattform for en
livskraftig filmbransje, gi økt kompetanse
og erfaring i alle produksjonsledd og
samtidig tilføre regionen kunnskap og
bransjenettverk nasjonalt og internasjonalt.
Dersom dette skal lykkes må regionen
satse på en samlet og operativ filmpolitikk som fungerer som en motor inn mot
det kreative og profesjonelle filmmiljøet
En målrettet og offentlig styrt filmsatsing
inn mot Europeisk kulturhovedstad 2008,
vil gi utvikling og vekst innenfor et bredt
spekter av kreative næringer, og samtidig
bidra til å bygge internasjonale filmfaglige samarbeidsrelasjoner som sikrer framtidig vekst, skriver rådmannen i saksforelegget til formannskapet.

STAVANGERINFO TAR NÅ
SOMMERFERIE
Siste nytt finner du på intranettet i hele
sommer

Rådmann Ole Hetland er tilsatt på åremål, der nåværende og siste åremålsperiode går ut 15. juni 2006 . I henhold til
sentral avtale for ledere kan åremålsansettelse maksimalt skje for to perioder á
seks år.
Rekruttering
Prosessen med rekruttering av ny rådmann bør starte nå. Den fremtidige politiske organisering er ikke avklart. Av tidshensyn foreslås allikevel prosessen
startet. Dersom det skulle bli fattet vedtak som medfører endringer i rådmannsrollen som følge av den politiske organisering, må dette tas hensyn til i den
videre prosess.
Prosessen med ansettelse av ny rådmann
vil innebære:
· Plassere administrativt ansvar for oppfølging/håndtering
· Avklare behov for bistand, anbud til
rekrutteringsfirma (åpent eller til utvalgte firma)
· Utarbeide kravspesifikasjon (faglige og
personlige egenskaper, ansvarsområde
m.m.)
· Stillingsutlysning, intervju, ansettelse
Ordføreren må gis de nødvendige fullmakter til å lede prosessen, samt engasjere rekrutteringsfirma.
Rekrutteringsteam
Det foreslås vidre at Ordfører Leif Johan
Sevland, Varaordfører Bjørg Tysdal Moe,
Kommunalråd Jostein Zazzera,
Kommunalråd Odd Kristian Reme og
Kommunalråd og leder av administrasjonsutvalget Christine Sagen Helgø
utgjør rekrutteringsteamet De tillitsvalgte tiltrer rekrutteringsteamet.
Retrettstilling
Rådmann Ole Hetland har krav på
retrettstilling ved utløpet av åremålsperioden. Retrettstillingen vil enten være en
ledende fag- eller administrativ stilling,
eventuelt en personlig opprettet rådgiverstilling. Retrettstilling skal tilbys i
rimelig tid før tiltredelse.
Formannskapet behandler saken i møte
16. juni.

MAISKATTEN
Samlet skatteinngang i mai 2005 ble
456,5 millioner kroner mot 418,9 millioner kroner i mai 2004. Det er en økning
på 18,4 millioner kroner. Samlet er det
budsjettert med en skatteinngang i 2005
på kr 2.425,3 millioner kroner, dvs. en
økning på ca. 1,1 prosent, eller ca. 27
millioner kroner i forhold til regnskapsførte skatteinntekter i 2004.
Den faktiske veksten pr. utgangen av mai
2005 var ca. 4 prosent i forhold til skatteinngangen etter mai 2004.
Rådmannen peker på at det vedtatte
skatteanslaget for 2005, med en nominell
vekst på 1,1 prosent fra 2004, er meget
moderat. Den faktiske veksten på 4 prosent så langt i år er tilfredsstillende, men
ikke spesielt høy.

SMÅPLUKK
MAT TIL SOMMERFESTEN?
Elevkantina ved Johannes læringssenter har nå
mulighet for å lage mat til avslutninger og sommerfester i juni og august måned
Meny og priser for mat levert ut av huset:
Pastasalat med urtebrød kr 60,Ungarsk kjøttsaus med ris og salat kr 70,Indisk kebab med ris og salat kr 70,Lasagne med hvitløksbrød og salat kr 70,Maten kan enten hentes eller dere kan gjøre avtale om levering. Send gjerne en henvendelse til oss
på kantinen@johannesls.no, lyder oppfordringen
fra Johannes læringssenter.

VANNASSEN BOFELLESSKAP
I mars/april i år startet Rehabiliteringsseksjonen et
bofellesskap innen rusomsorgen i Auglendsdalen
58.
- Navnet ble Auglend bofellesskap, noe som vi i
ettertid så var litt uheldig fordi nabobygget har
navnet Auglendsdalen bofellesskap, sier
Margareth Aa. Rasmussen i
Rehabailiteringsseksjonen
Dette har ført til at de fra 1.juni har endret navn
til Vannassen bofellesskap. Adressen er
Auglendsdalen 58, 4017 Stavanger.

HA EN FIN SOMMER!!
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