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FRIOMRÅDEPROSJEKTET

ABI I
BARNEHAGENE

Rådmannen foreslår at vedtak om prioritering fortsatt skal legges til grunn. Det
medfører at Hafrsfjord og Lundsneset
sluttføres og arbeidet med Tømmervika
påbegynnes sammen med gjennomføringen av turveien langs dobbeltsporet.

Rådmannen foreslår nå at aktivitetsbaserte inntekter (ABI) innføres som økonomisk tildelingssystem for kommunale barnehager og for private barnehager med
driftsavtale. Han foreslår videre at ABI
innføres 1. januar 2006 etter følgende
prinsipper:
Det tildeles en enhetspris per treårsenhet
på lønn og drift på
- ordinær plass
- plass i familiebarnehage og
- naturgruppe.

Friområdeprosjektet fortsetter arbeidet
med en forhandlingsorientert gjennomføring av sakene, og kan som tidligere
påbegynne nødvendig regulering.
Friområdeprosjektet har vært i arbeid
siden sommeren 2001. Spørsmål som nå
reises gjelder bla prioritering, økonomi
og effektivitet knyttet til forhandling
kontra regulering og/eller ekspropriasjon.
Noen hovedtall
Byens friområder er i prosjektperioden
utvidet med 1019 dedar og det er bygget
8,7 km nye turveier. Gjennomføringen
har hatt en kostnad på 45 millioner kroner inkludert bidrag og tilskudd.
Kommunens visjon og mål om å gjøre de
grønne områdene i kommuneplanen tilgjengelige ved innkjøp, opparbeidelse og
om nødvendig ved nyregulering er i kraft
av den gjennomføring som har funnet
sted gjort godt synlig. Viktige deler av
byens grønne områder er åpnet.
Den politiske prioriteringen ved satsing
på friområdene har vakt oppmerksomhet
og resultert i samarbeid med Direktoratet
for naturforvaltning innenfor en femårs
ramme. Samarbeidet medfører bl a forhåndstilsagn om økonomiske tilskudd på
årlige to millioner kroner i femårsperioden. Tre av årene er gjennomført.
Formannskapet behandler 28. oktober en
statusrapport for prosjektperioden pr
september 2005.

Bygningsrelaterte utgifter tildeles etter
behov, men innenfor vedtatt budsjettramme på funksjon 221. Private barnehager med driftsavtale tildeles i tillegg indirekte kostnader. Virksomhetene tildeles
tilskudd månedlig, men avregnes i forhold til belagte plasser annenhver
måned. Salderingstiltaket i budsjett 2004
vedrørende endring av beregningsdato
på treåringer oppheves.
Det innføres ABI for barn med spesielle
behov som har plass i ordinære avdelinger. Tildeling av midler i forbindelse med
barn med plass i spesielt tilrettelagte
avdelinger vil bli vurdert i forbindelse
med evaluering av plan for styrket barnehagetilbud
Innføring av ABI på barnehageområdet
sees på som første fase i å utvikle et likt
tildelingssystem for alle barnehager i
Stavanger kommune frem mot 2007. Da
skal antagelig det øremerkede statstilskuddet innlemmes i den statlige rammeoverføring.
Saken skal behandles i Kommunalstyret
for oppvekst og i formannskapet.

FELLES LANDBRUKSKONTOR
FRA NYTTÅR
Rådmannen foreslår nå at Stavanger inngår avtale med Sandnes om felles landbrukskontor fra 1. januar 2006.
Han legger nå fram for formannskapet
forslag til avtale med Sandnes om felles
landbrukskontor mellom Sandnes og
Stavanger kommune. Avtalen foreslås
inngått for en periode på fem år med
anledning til å si opp avtalen med ett års
frist fra og med femte år.
Jordbruksjefen i Stavanger sa i mai opp
sin stilling for å begynne i tilsvarende
stilling i Sandnes kommune. Rådmannen
i Stavanger foreslo da å vurdere felles
landbruksforvaltning for de to kommunene. Tidligere var felles landbruksforvaltning for fire kommuner utredet i
FAR-sammenheng, uten at det ble konkretisert og fulgt opp.
Kommunens landbruksforvaltning er i
første rekke offentlig myndighetsutøvelse ved gjennomføring av statspålagte
oppgaver.
Landbrukskontoret i Stavanger er en seksjon i Næringsavdelingen med 1,5 årsverk. Ca. ett årsverk har gått til selve
landbruksforvaltningen, mens den øvrige
arbeidsinnsatsen har vært knyttet til
Næringsavdelingen, ARNE-prosjektet og
diverse andre engasjement. Etter rådmannens vurdering vil et samarbeid med
Sandnes skape et mer robust og sterkere
landbruksfaglig miljø. Dette vil være en
fordel både for brukerne/bøndene og de
ansatte.
Formannskapet behandler saken 27.
oktober.

mer info på www.stavanger.kommune.no

FULL BARNEHAGEDEKNING

GODE RÅD FOR
BRUK AV E-POST

SEPTEMBER
SKATTEN

Både politisk og administrativt legges det
for tiden ned et stort arbeid for å oppnå
full barnehagedekning i Stavanger.
Særskilt fokus er det på å øke antall plasser

Vis vanlig høflighet
Siden e-post er å betrakte som skriftlige
dokumenter, må språkbruken modereres
deretter. Vær vennlig. Tenk deg om før
du kommer med kritikk i en e-post. Send
ikke meldinger til andre i en form som du
ikke vil de skal sende til deg.

Samlet skatteinngang i september 2005
ble 420,8 millioner kroner mot 405,4 millioner kroner i september 2004, dvs. en
økning på 15,4 millioner kroner. Samlet
er det budsjettert med en skatteinngang
i 2005 på 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.

Det vil være forhold rundt full barnehagedekning, ikke minst av økonomisk
karakter, som både administrasjon og
politikere må ta inn over seg.
Rådmannen har derfor i en sak som skal
behandles i Kommunalstyret for oppvekst
og i Formannskapet listet opp en del forhold som må avklares og tas beslutning
om parallelt med at nye plasser opprettes.
Rådmannen har ikke som målsetting at
saken skal avklare alle forhold rundt full
barnehagedekning. Nye spørsmålsstillinger reises etter hvert som ulike sider av
saken utredes. Det vil derfor være nødvendig å legge frem en del oppfølgingssaker, for eksempel i form av revidert
opptaksreglement, retningslinjer for opptak av barn med spesielle behov, avtaleverk med private barnehager mv.
Rådmannen forutsetter at utredning av
saker med personalmessige konsekvenser
blir gjort i samarbeid med ansatteorganisasjonene.
Personalmessige konsekvenser
Innføring av ABI og full barnehagedekning vil sannsynligvis gi overtallig personale. Rådmannen understreker at det er
av stor betydning at personalet i de kommunale barnehagene blir skikkelig ivaretatt. Inntreden av en slik situasjon vil
antakelig ligge noe fram i tid. Utredning
av oppretting av en "ressurspool" eller
andre ordninger med personalmessige
konsekvenser forutsettes gjort i samarbeid med ansattes organisasjoner.

BROSJYRER OG
PUBLIKASJONER
Publikum forventer at personalet på servicetorget er kjent med og har aktuelle
nye brosjyrer og publikasjoner til utdeling. For at de som jobber der skal kunne
oppfylle forventningene er de avhengig
av å få nye brosjyrer, publikasjoner og
andre trykksaker tilsendt.
Så husk distribusjon til Servicetorget i
Olav Kyrres gate 23.

Begrens distribusjonen
Hvem har egentlig nytte av denne meldingen? Dersom du ønsker at noen skal
handle eller gi tilbakemelding på innholdet, sett vedkommende som mottaker.
Andre du vil informere, bør få kopi. Send
ikke kopi av kritikk dersom ikke særlige
hensyn tilsier noe annet.
Begrens antall “brevvekslinger”
La ikke saker vandre fram og tilbake i
evigheter. Tenk deg om før du videresender e-post. Har du sendt fra deg en sak
to ganger, ta direkte kontakt neste gang.
Begrens bruk av vedlegg
Vedlegg tar større kapasitet i nettverket
og tar plass på harddiskene til alle mottakere, dessuten er de trege å åpne.
Meldinger og beskjeder før skrives rett
inn i e-post, vedlegg reserveres til formatert tekst og andre filer, for eksempel
regneark. Dersom det er mange mottakere eller store filer, bør vedlegget legges
i en felles katalog, og beskjed om hvor
vedlegges finnes sendes som e-post.
Begrens innholdet
La en melding omfatte bare ett emne
hvis mulig. Det er bedre med flere korte
meldinger enn en lang.
Gi rask tilbakemelding
Siden de fleste er kjent med hvor raskt epost kommer fram, bør du alltid svare så
fort du kan. Dette betyr selvfølgelig ikke
at du må løse eventuelle problemer på
flekken, men at du gir tilbakemelding.
Lag overskrift
Overskriften skal beskrive hva teksten
handler om, slik at det blir lettere for
mottakeren å sortere og gjenfinne meldinger. Dette forenkler også sletterutinene for mottakeren.
Husk arkivering
Mange meldinger har et innhold som
gjør at de bør arkiveres. Husk å sende
kopi til rette instans.

Den faktiske veksten ved utgangen av
september 2005 var ca. 3,5 prosent i forhold til skatteinngangen etter september
2004.
- Skatteinngangen i november 2005 blir
temmelig avgjørende med hensyn til
prognosen for hvor stor samlet skatteinngang blir i 2005, skriver rådmannen i en
kommentar i saksforelegget til formannskapet.

NY TRIBUNE
Rådmannen foreslår at forprosjekt for ny
tribune/garderobe for Stavanger stadion
med en prosjektkostnad på 15,2 millioner
kroner godkjennes. Investeringen dekkes
av inntekter ved salg av boligarealene.
Hovedkonstruksjonen er basert på prefabrikkerte betongelementer, for tribune
og garderobedelen Fasaden mot
Holbergsgate er foreslått gjennomført
som hvitmalt betongfasade. Det benyttes
fliser på gulv og vegger i garderober,
toaletter og skaderom. Tribunestoler flyttes fra nåværende tribune.
Riving av eksisterende tribune langs
Holbergsgate vil være utført i løpet av
oktober i år. Byggingen av ny tribune
starter i november og den vil være ferdig
i juni 2006.
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