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NYE BARNEHAGEPLASSER
Det arbeides intensivt med etablering av nye bar nehageplas ser. Dersom prosjektforslagene gjennomføres kan det etable res 708 nye tre-årsplasser fram til utløpet av 2008.
Antall plasser kan bli endret fordi planlagte tre-årsplasser ofte vil avvike fra det
endelig godkjente antall tre-årsplasser.
Det legges opp til at barnehagene som
bygges i hovedsak skal være permanente.

Vedtatte utbyggingsprosjekt
Mellom desember 2005 og desember
2007 er det planlagt ferdigstillelse av barnehager som vil gi 500 nye plasser.
Prosjektene dette dreier seg om er
Tjensås (30 nye tre-årsplasser), Tjensvoll
(8), Vågedalen (50), Bekketunet og
Hørselshemmedes (20). Videre de private
barnehagene Hjemmenes Vels (42),
Austbøgeilen (70), Eskelandsgeilen (70),
Krosshaug/Loen (70), Heddeveien, tidl
forbeholdt Frøystad andelsbarnehage
(70), Noas Ark Domkirken (50) og Lasse
Liten (20). Plassene er ikke tildelt.
De nye ikke-tildelte plassene oppgis som
tre-årsplasser. Effekten på antall barn vil
avhenge av inne- og uteareal og andre
forhold fordi de yngste krever mer både
av areal og bemanning. Når det store
flertallet av nye søkere er ett og to-åringer blir antall plasser som faktisk blir tilgjengelig lavere enn oppgitt antall treårsplasser.
Totalt er det vedtatt å bygge 210 pluss

500 nye barnehageplasser. Disse vil bli
tatt i bruk fra oktober 2005 til desember
2007.

Tildelte plasser høst 2005
Fra august til oktober 2005 har 161 barn
blitt tildelt barnehageplass i nyopprettede eller utvidede avdelinger.
Hertil kommer 210 nye plasser som tildeles nå. Det gjelder Ramsvikskogen (40 nye
tre-årsplasser), Emmaus (40), Vassøy (40)
Torsahagen (20) og Kløvereng (70). Disse
plassene tas i bruk i løpet av høsten og
vinteren.
I tillegg kommer 20 plasser ved leie av
lokalene til Ynglingen, og 20 plasser ved
naturbarnehage på Jåtten
bydelshus/Fritidsgården. Disse 210 pluss
40 nye tre-årsplasser er omregnet til 200
reelle plasser.

Behovet
For å oppnå full barnehagedekning antas
det per 31.12.2005 å være en differanse
mellom behov og tilgjengelige plasser på
550 hele plasser. Tilsvarende tall per
31.12.2006 er 289 plasser.
Dette går frem av en sak til formannskapet.

HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN
Rådmannen orienterer nå formannskapet
om forslag til en ny plan for
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
representerer et lett tilgjengelig hjelpetilbud i nærmiljøet. De nyter stor tillit i
befolkningen, og det er viktig at denne
tilliten opprettholdes. Det er nødvendig
å styrke tjenesten på enkelte, målrettede
områder. Dette er bare mulig ved å tilføre nye personalressurser.
Hovedutfordringene er:
- Tidlig identifisering av barn og ungdom
som har behov for et utvidet hjelpetilbud
innen alle tjenesteområdene.
- Styrking av foreldrene som omsorgspersoner og oppdragere. Det er stort behov
for målrettede foreldrestøttende tiltak.
Gjelder spesielt minoritetsspråklige familier, enslige forsørgere og foreldre til
ungdomsskoleelever.
- Styrking av mestringskompetansen hos
barn og ungdom. Tilbudet i skolehelsetjenesten må styrkes. Tilgjengelighet er
avgjørende for å kunne avdekke problemer tidlig og muligheten til å gi hjelp.
- Målrettet helseopplysning.

Det foreslås tiltak for å møte disse utfordringene. Dette handler både om omfordeling av ressurser mellom de ulike bydeler, endringer i basistilbudet i helsestasjonen og kompetansehevingsprogram.
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FYRVERKERI FORBUD
UTVIDES

NYE RETNINGSLINJER FOR
KRISEHÅNDTERING

Rådmannen anbefaler overfor formannskapet at brannvesenet
bes om å utvide området for forbud mot bruk av fyrverkeri, og
om å sette iverk nødvendige tiltak slik at forbudet kan tre i
kraft før nyttårsfeiringen 2005.

I en sak til formannskapet legger rådmannen frem forslag til
revidering av kommunens retningslinjer for krisehåndtering,
herunder justering av kommunens øverste kriseledelse.

Seks prøveområder
Følgende seks områder synes å være egnet til bruk av fyrverkeri, og foreslås som prøveområder for nyttår 2005: Byhaugen,
Tastaveden, Varden, Våland, "høyden" nord for Auglend skole
og ved vanntårnet på Buøy.
I Stavanger er det flere samlingssteder der det tradisjonelt brukes fyrverkeri i forbindelse med nyttårsfeiringen. For å vinne
erfaring med effekten av å anbefale områder for bruk av fyrverkeri, foreslås det i første omgang at det velges områder
blant disse samlingsstedene.
Publikum oppfordres til å benytte de aktuelle områdene, og
det skal utplasseres egnete avfallbeholdere.

Fyrverkeriforbud
Det foreslåtte område for fyrverkeriforbud er avgrenset av
Bjergsted, Christen Thranes gate, Seehusens gate, Stokkaveien,
Holbergs gate, Madlaveien, Tjodolvs gate og Johan
Thorsensgate til Hillevågsvannet. Videre fra
Hillevågsvannet/Paradis, Abelstrappa og Avaldsnes gate til
Spilderhaugvigå og Grasholmen. Se trykt vedlegg - ortofoto
med inntegnet avgrensning av område med forbud mot bruk
av fyrverkeri.
- Området med forbud er stort nok til at erfaringene fra feiringen i 2005 skal kunne gi et grunnlag for måling og evaluering av effekten av tiltaket. Ved avgrensningen av området er
det også forsøkt å ta hensyn til at forbudet skal kunne håndheves på en tilfredsstillende måte, skriver rådmannen i saksforelegget til formannskapet.
Brannvesenet ser positivt på at Stavanger kommune ønsker å
utvide området med fyrverkeriforbud. Et utvidet område med
fyrverkeriforbud vil bidra til å redusere faren for brann og skader.

Håndheving
Erfaringsmessig representerer en effektiv håndhevelse av et fyrverkeriforbud en utfordring. Det foreslåtte området med forbud er betydelig utvidet fra tidligere år, og det må antas at
politiets mulighet til å sette av ressurser til denne typen oppgaver vil være begrenset.

Det er nå behov for å revidere retningslinjene for krisehåndtering. Dette skyldes dels de organisatoriske endringer kommunen har gjennomført de senere år, men hovedsakelig fordi
kommunen har fått ny kunnskap og lærdom omkring krisehåndtering.
De kommunale virksomheter pålegges å foreta den nødvendige
planlegging, og andre forberedelser som er nødvendig for å
kunne følge opp disse retningslinjene, hvis en krise skulle oppstå. Dette skal også omfatte alle kommunale foretak

Kriseledelse
Beredskapsarbeidet i Stavanger kommune skal ta utgangspunkt
i tre prinsipper:
- Ansvarsprinsippet betyr at den som har et ansvar i en normalsituasjon også skal ha et ansvar i tilfelle ekstraordinære
hendelser.
- Likhetsprinsippet betyr at den organisasjon man opererer
med til daglig skal være mest mulig lik den organisasjon man
opererer med under kriser.
- Nærhetsprinsippet betyr at kriser skal løses på et lavest
mulig nivå.
Vellykket krisehåndtering handler om å komme rakst på banen.
En kan ofte snakke om "den gylne time". I de fleste situasjoner
er det alltid riktigere å reagere enn å avvente.

Når krisen rammer
God krisehåndtering forutsetter etablering av en kriseorganisasjon. Håndtering av kriser er et eget fagfelt, og bør ikke overlates til medarbeidere uten spesielle kunnskaper. Med erfaring
fra flomkatastrofen ser vi også at en egen kriseorganisering sikrer at resten av den kommunale virksomheten raskt kan gjenoppta den daglige normale driften.
Når katastrofen er et faktum, er behovet for ledelse stort.
Kommunens øverste ledelse skal så raskt som råd er ta en markert plass. Selv med en egen kriseledelse/stab, er kriser alltid
toppledelsens ansvar.
I krisesituasjoner er det alltid vanskelig å skaffe seg full oversikt
over krisens omfang. Det betyr ikke at man kan tillate seg å
vente med å informere og systematisere informasjonstilgangen.
Tvert imot. Kriseledelsen blir i ettertid tilgitt eventuelle unøyaktigheter så lenge man har kommunisert det man til en hver
tid vet. Kriseledelsen blir derimot ikke tilgitt forsøk på å monopolisere informasjon, eller å holde informasjon tilbake. Det er
ikke krisen i seg selv, men måten den håndteres på man blir
husket for.
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