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STORT SETT GODE
FORHOLD PÅ
SKJENKESTEDER

GOD STYRING AV
ØKONOMISK
SOSIALHJELP

Rådmannen har konferert med ledelsen
for skjenkekontrollen som mener forholdene på skjenkestedene i Stavanger i det
store og hele er gode. Det presiseres
imidlertid at kontrollene kun er sporadiske stikkprøver, slik at det alltid vil finne
sted regelbrudd som kontrollørene ikke
fanger opp. Uansett vil den forebyggende effekt som kontrollene representerer, ha stor betydning.

Rogaland Revisjon IKS har på oppdrag fra
kontrollutvalget gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt. Målet var å vurdere kommunens styring og intern kontroll innen økonomisk sosialhjelp, herunder bidra til en mer effektiv/forsvarlig
ressursbruk og en bedre tjenesteyting.

Ledelsen for skjenkekontrollen tror ikke
kontrolleffekten økes særlig mye ved at
det bevilges mer penger til flere kontroller av skjenkestedene. Det kan nok oppnås mer ved økte bevilgninger til kontrollen av øl/rusbrussalget i butikkene.
Rådmannen har konferert med politiet,
som mener at forholdene inne på skjenkestedene stort sett er gode. Det er imidlertid en del ordensproblemer i sentrum i
helgene, men det er helst utenfor skjenkestedene. Politiet legger stor vekt på at
skjenkestedene overholder pålegget om
politigodkjente dørvakter som har
gjennomgått kurs, og mener dette har
hatt en positiv innvirkning på standarden. Rådmannen redegjør nå overfor formannskapet nærmere for skjenkekontrollens organisering og kontrollrutiner, samt
administrasjonens oppfølgning av kontrollrapportene.
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS utfører i
dag skjenkekontroll, salgskontroll og
opplæring etter alkohollovgivningen for
elleve kommuner: Stavanger, Sandnes,
Time, Gjesdal, Forsand, Klepp, Strand,
Rennesøy, Hå, Finnøy og Randaberg.

God overordent styring
Revisjonen konkluderer med at kommunen i dag har god overordnet styring av
økonomisk sosialhjelp gjennom bl.a. egne
formannskapssaker og månedlige møter
mellom rådmannen, helse- og sosialsjefene og lederne ved sosialtjenesten.
Formannskapssakene har ifølge revisjonen gitt god informasjon om forholdene
til politikere og sentral ledelse, noe som
derfor har gitt dem et godt beslutningsgrunnlag. Gjennom prosjekter har det
blitt satt i gang arbeid med mange tiltak
som på sikt vil kunne redusere sosialhjelpsutgiftene.
Tilfredstillende inter n kontroll
Intern kontroll i de utvalgte sosialdistriktene anses for å være tilfredstillende.
Sammenligning internt i kommunen viser
at det er visse forskjeller mellom seksjoner/distrikter når det gjelder utgifter per
klient.
Sammenligning med andre aktuelle kommuner viser at Stavanger er i midtsjiktet
og på gjennomsnittet når det gjelder alle
undersøkte indikatorer.

PRIS PER SENG
VARIERER
Det er betydelig variasjon i "prisen per
seng" blant sykehjemmene i Stavanger.
Snittpris per seng er høyere for de private enn for de kommunale sykehjemmene. Bildet er ikke entydig da noen av
de kommunale sykehjemmene driver
dyrere enn de billigste private. Alle de
private sykehjemmene er over Norlandia
Omsorg AS i pris, mens fem av de kommunale sykehjemmene er billigere.
Det kan være mange grunner til at prisen per seng varierer. Sykehjemmene har
fra 15 til 145 senger. Noen er tildelt høyere bemanning enn normalen. Det er
også noe forskjell i bemanning på natt.
Videre er det grunn til å tro at en del av
forskjellene skyldes modellen for budsjettfordeling, som bygger på "sykehjemsbemanningssaken" fra 1997.
Modellen er grunnlaget for fordeling av
ca 80 prosent av budsjettet.
Det tas sikte på å innføre ABI (aktivitets
baserte inntekter). Målet med ABI er at
det skal følge mest ressurser til beboere
med mest behov.
Formålet med saken rådmannen nå legger fram er å sammenligne "pris per
seng" ved de kommunale- og de private
sykehjemmene med driftsavtale i
Stavanger. Han ønsket også se på hvor
prisene ligger i forhold til Boganes sykehjem, som er konkurranseutsatt. Det er
en variasjon i driftsutgiftene mellom
sykehjemmene som gir grunn til å tenke
nytt, skriver rådmannen.
Formannskapet får saken på sitt bord 22.
september.

mer info på www.stavanger.kommune.no

STEIN TIL
TUSENÅRSSTEDET

FYRVERKERI I
KOMMUNAL REGI

Det skal kjøpes inn naturstein til bygging
av Tusenårsstedet. Innkjøpskonkurransen
ble annonsert 1. september med frist
28.oktober for innsending av tilbud.

Rådmannen anbefaler ikke å innføre
kommunalt fyrverkeri i bydelene på nyttårsaften

Ombyggingen av selve Torget skal skje i
2006 og området utover kaiene i 2007
slik at disse delene står ferdige til åpningen av "Stavanger 2008". Steinkjøpet er
imidlertid svært krevende og realistisk
oppstart for steinleggingen er sannsynligvis etter påske i 2006.
Rådmannen har lagt fram en sak hvor
bl.a. materialbruk ble vurdert. Dette var
på bakgrunn av et oversendelsesforslag
fra Ap: "Bergartene som skal benyttes
bør reflektere bergartene i regionen".
- «Granitt» benyttes som et samlebegrep
om naturstein til utendørs bruk. Dette
omfatter i praksis gneiss, granitt og lignende. I vår region finnes mye av disse
bergartene i tillegg til bl.a. fyllitt som er
totalt uegnet som natursteinsdekke, skriver rådmannen i saksforelegget.
- Som dekke på Tusenårsstedet anbefales
et platedekke av granitt, lagt i rubbelforbandt, fra Domkirken, over torget, inklusive kjørearealet i Kongsgårdbakken og
Haakon VIIs´ gate, ned til Vågen og ut til
allmenningene. For at et platebelegg skal
være kjøresterkt, må det være tykkere
enn et belegg av smågatestein. Prisen på
ferdig lagt belegg vil derfor være 30-40
prosent høyere enn for et belegg av smågatestein.
Med omtanke for Domkirken
De anbefalte steinformater og fargevalør
er valgt med omtanke for Domkirkens
fasade. Gulvet vil bli dempet og bidra til
å fremheve Domkirken som et viktig
bygg på Tusenårsstedet. Trapper og vannrenner lages i granitt i samme valør som
Tusenårsgulvet. Mot Domkirken har
Riksantikvaren gitt signal om at han
ønsker smågatestein inn mot kirken.
Fortau og fotgjengerarealer utenfor
Tusenårsgulvet foreslås lagt med granittheller, og gis et moderne uttrykk i overflate og leggemåte som spiller opp mot
de modernistiske bygningene. Skifer
foreslås kun benyttet på sydsiden av
Haakon VIIs gate for å fullføre anlegget i
Olav Vs gate.
Saken legges fram for formannskapet til
orientering.

- Det er lite erfaring med effekten av å
erstatte privat oppskyting av fyrverkeri
med kommunal oppskyting, skriver rådmannen. Begrensningene for salg av fyrverkeri kan bidra til å redusere antall skader ved oppskytning og effekten av dette
tiltaket bør evalueres før et eventuelt
totalforbud mot oppskyting av privat fyrverkeri innføres. Publikumstilgjengelig
fyrverkeri tillates kun solgt til forbruker i
tidsrommet 27. til og med 31. desember.

LEDERE I
PERSONAL OG
ORGANISASJON
Fra 1. september og ut året har Direktør
for Personal og organisasjon, Karen Hirth
Thorsen lederutviklingspermisjon. Jarl
Harry Gjedrem fungerer i direktørstillingen i perioden.
Terje Kristoffersen fungerer som
Personal- og utviklingssjef for Jarl Harry
Gjedrem i samme periode.

VÆR OBS:
Rådmannens anbefaler at dagens forbud
mot bruk av fyrverkeri i Gamle Stavanger
håndheves strengere. På lengre sikt bør
kommunen vurdere å utvide området
med fyrverkeriforbud til å omfatte større
deler av sentrum. Skal et slikt forbud
kunne bidra til å redusere skadeomfanget må samarbeidet med politiet styrkes
slik at oppskyting av fyrverkeri i disse
områdene blir stanset. Det må også vurderes om begrensninger i bruk av fyrverkeri bør innarbeides i politivedtekten
Hvert år skjer en rekke ulykker i forbindelse med bruk av fyrverkeri i Norge. Det
har de siste årene vært registrert ca 120
ulykker med personskade i forbindelse
med bruk av fyrverkeri. En stor andel av
de skadde er tilskuere. I tillegg skyldes en
rekke branner bruk av fyrverkeri, og politiet registrerer et høyt antall klager fra
publikum på ulovlig eller uvettig bruk.
Kostnadene ved skadene anslås til ca 100
millioner kroner hvert år.
Kommunalt fyr verkeri
Det er ikke vanlig å arrangere årlige
kommunale fyrverkeri på nyttårsaften i
Norge. Internasjonalt arrangerer flere
store byer offentlig fyrverkeri kombinert
med et forbud mot privat oppskyting.
Kostnader
Hvis det skal skytes opp fyrverkeri fra syv
steder og det skal ha et omfang som ved
tidligere arrangementer i Vågen, viser
foreløpige tall at kostnadene til selve fyrverkeriet og oppskytingen av dette vil
være i størrelsesorden en million kroner. I
tillegg vil det kunne komme kostnader
med informasjonskampanjer, vakthold
osv. Kostnadsoverslaget er usikkert
Formannskapet behandler saken 22. september.

BILTYV I
PERSONALGARDEROBER Politiet i Stavanger opplyser at det onsdag 31. august ble stjålet tre biler fra
skoler, to i Stavanger og en i Randaberg.
Felles for alle tyveriene er at tyvene har
tatt seg inn i personalgarderober og stjålet nøklene til bilene.
En bil ble stjålet fra parkeringsplassen
ved Eiganes skole før kl. 09.00. Også fra
Lassa skole ble det stjålet en bil. På Lassa
forsvant penger.
- På begge skolene ligger garderobene
"langt inne" i bygget, sier Arne Kristian
Espedal ved Eiganes skole.

KOMPETANSEDELINGSDAG 2005
Vi minner om Kompetansedelingsdagen i
Konserthuset/Sandvigå 27. fredag 16.
september. Dagen starter i konserthuset
kl. 09.30 – 12.00 med presentasjon av
Stavanger kommunes nye Kurs- og kompetansedelingsdatabase og foredrag av
Ingebrigt Steen Jensen, ”Hvordan være
god sammen med andre”. Etterpå møtes
vi i kurssenteret i Sandvigå 27 der noen
virksomheter er utfordret til å dele sin
kompetanse om sentrale tema som lederopplæring, mentoring, coaching, teambygging, HMS, BASIS, kvalitetsarbeid og
trivselstiltak.

mer info på www.stavanger.kommune.no
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