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VIL FREMME
FILMBRANSJEN
"Stavangerbølgen" har skyllet over oss i flere år nå, men
filmproduksjonen i Stavanger regionen mangler fremdeles
kontinuitet. En strategisk handlingsplan for film 2006-2009 er
et forsøk på å endre Stavangers fragmenter te filmmiljø.
Ved å få en målrettet og samordnet filmpolitikk kan filmproduksjonen bli en kulturell drivkraft og en vekstfaktor i
Stavanger.
Lokale historier
Visjonen som står uttrykket i handlingsplanen er at Stavanger regionen skal bli
landets ledende region innenfor produksjon og formidling av film. Gode kortfilmer, dokumentarer, spillefilmer og TVproduksjoner fra en regional og levedyktig filmbransje kan blant annet føre til
dokumentasjon og formidling av lokale
historier, og en fremming av filmkunst og
kinokultur. Herunder kommer også formidlingen av språk og nasjonal kultur.
Siden 1997 har Stavanger kommune
bidratt med støtte til idé-, manus og prosjektutvikling, markedsføring, distribusjon og kopistøtte til ferdigstilte filmer
og til filmprosjekter som har lokal tilknytning, enten det er i form av tema, opptakssted eller stab.
Filmkraft
Det er et mål å beholde den filmkompetansen vi har i fylket, samt videreutvikle
filmmiljøet og fremme nyskapning og

nytenkning innen filmformidling. Både
Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune gir støtte til blant andre
Filmkraft Rogaland, som er ment å være
et alternativt filmfond. Det skal være et
utviklingssenter som medvirker til økt
film- og TV-produksjon i Rogaland. Et av
tiltaksmålene i handlingsplanen er at
Filmkraft skal videreutvikles gjennom
strategisk tilpasning og målsetting om
årlig tilskudd på ti millioner kroner fram
mot 2008. Det skal jobbes spesielt med
sikte på å få statlige tilskudd og bidrag
fra private investorer.
Sammen med Rogalands fylkeskommune
ønsker Stavanger kommune å utløse
andre finansieringskilder som statlige,
kommunale og private midler. Man
ønsker at det skal være mulig å livnære
seg av filmbransjen her i regionen. I dag
har de aller fleste innen filmbransjen en
annen jobb ved siden av.
Formannskapet får saken på sitt bord 27.
april. Rådmannen foreslår at forslag til
tiltak vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2006.

GODE RESULTATER
FOR ÅRET SOM
GIKK
Fjoråret var et svært oppløftende år, økonomisk sett. Det kommer frem i årsberetningen for 2005 som nå legges frem.
- Etter seks sammenhengende år med til
dels store regnskapsunderskudd eller i
beste fall balanse, er det gledelig å se at
2005 førte til et netto driftsresultat på
417 millioner kroner, skriver rådmannen.
Dette er svært positivt for fremtidige
investeringsprosjekt ettersom store deler
av overskuddet kan avsettes som egenkapital og dermed vil redusere behovet for
låneopptak. Redusert låneopptak betyr
større handlingsfrihet på driftssiden.
Det er flere grunner til det positive resultatet. En grunn er høy grad av budsjettdisiplin i tjenesteapparatet. En annen er
at skatteinngangen har blitt høyere enn
budsjettert. Videre er momsuttrekket i
rammetilskuddet blitt re-beregnet til
gunst for Stavanger, og eiendomssalget
ga større inntekt enn opprinnelig anslått.
Også brukerundersøkelser og medarbeiderkartlegging har gitt gode resultater.
For barnehager og hjemmebaserte tjenester, de tjenesteområdene som har
måttet tåle mest innsparing, har det vært
en stigende tilfredshet blant medarbeiderne, samt et synkende sykefravær det
siste året. Samtidig har også tilfredsheten
blant brukerne av disse tjenestene hatt
en positiv utvikling.
Hele årsrapporten kan du lese på
www.stavanger.kommune.no. Årsberetningen finner du under økonomi og budsjett - årsberetninger.

mer info på www.stavanger.kommune.no

NY BANKAVTALE

NY BARNEHAGE

Nåværende bankavtale med Sparebank 1
SR-Bank utløper den 31.12.06. Stavanger
kommune må derfor innhente nye tilbud
på banktjenester.

Rådmannen foreslår overfor formannskapet at en ny bar nehage på Jåtten Øst skal
erstatte den planlagte bar nehagen i
Oddahagen.

I forslaget som legges frem for formannskapet ønskes det at også denne gangen
skal bankavtalen gjelde fire år med mulighet for å forlenge med ytterligere to år.
Avtalen skal virke fra 01.01.2007, men dersom en annen bankforbindelse blir valgt
fremfor nåværende, ønsker rådmannen å
forlenge eksisterende avtale inntil seks
måneder, slik at skifte kan skje senest fra
01.07.2007. Erfaring tilsier nemlig at skifting av bankforbindelser kan føre til stor
arbeidsbelastning på grunn av regnskapsavslutningen som kommer i tillegg.

Barnehageprosjektet i Oddahagen ble ikke
innvilget rammetillatelse på grunn av trafikksituasjonen, og saken ble deretter
trukket. Det skal derfor igangsettes planlegging av en midlertidig barnehage på
Felt B1, Jåtten Øst.

Rådmannen forutsetter at kommunale
foretak skal være med i ny anbudsrunde.
Også andre IKS'er og aktuelle private institusjoner vil bli tilskrevet og invitert til å
delta i ny bankavtale.
Rådmannen vil foreslå at valg av bankforbindelse besluttes av formannskapet.
Formannskapet behandler saken 27. april.

VIL SELGE
Rådmannen foreslår at de kommunale
utleieboligene i Åkragaten selges. Han ser
for seg at området lyses ut og selges til
høystbydende.
Dette forslaget skyldes blant annet boligenes forfatning og et generelt ønske om
å bygge ned noen av de kommunale boligkonsentrasjonene. Stavanger kommune
eier flere slike konsentrasjoner av utleieboliger, fra 30 til 60 boenheter.
Det er en klar nedgang i antall søkere, og
en tilsvarende nedgang i ventelisten for
ordinære utleieboliger og selvstendige
omsorgsboliger. Det ble derfor bestemt i
en boligpolitisk strategiplan fra bystyremøtet den 14. mars 2005 at kommunen
over tid skal bygge ned sine eierinteresser
i noen av disse boligkonsentrasjonene.
- Det er naturlig å ta utgangspunkt i boligene i Åkragaten ettersom kommunen
eier mer enn 50 boliger i samme området,
skriver rådmannen i saksforelegget til formannskapet. Det er også særlig denne
konsentrasjonen, samt den i Havrestien og
Lindeveien som ikke fungerer tilfredstillende i forhold til bomiljøene.
Formannskapet behandler saken 27. april.

Bruttoarealet er på 1275m2 og her skal
186 barn fordeles på åtte avdelinger.
Tomten er byggeklar og det kan søkes om
midlertidig godkjenning for barnehage.
Det vil være en tidsgevinst å benytte tegninger og beskrivelser fra
Oddahagenprosjektet. Da kan byggingen
starte i 2006. Det beregnes ferdigstillelse
av barnehagen i løpet av 1. kvartal 2007.
Kostnadene er foreløpig beregnet til 43
millioner kroner.

NAV-KONTOR I
STAVANGER
Forholdene ligger godt til rette for å etablere NAV-kontor (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) i Stavanger. Rådmannen
forventer at det kan skje i løpet at 2007.
Staten og kommunen skal etablere en
felles en førstelinjetjeneste, NAV-kontor,
basert på et forpliktende samarbeid. Den
nye statlige etaten skal ha de oppgavene
som i dag ivaretas av Aetat og trygdeetaten.

På sikt må det utarbeides en bebyggelsesplan for hele feltet. Aktuelle boligformål
kan være selvbyggertomter eller omsorgsboliger. Stavanger kommune kan da enten
søke feltet omregulert til barnehageformål, bygge ut omsorgsboliger og lignende
eller selge feltet for boligbygging i regi av
private utbyggere.
Formannskapet behandler saken 27. april.

Målet med NAV-reformen er å få flere i
arbeid og aktivitet og færre på stønad.
Forvaltningen skal tilpasses brukerens
behov og gjøre det enklere for ham eller
henne. Det enkelte arbeids- og velferdskontoret blir brukerens fysiske lokale
kontaktsted. Kontoret skal som et minimum dekke kommunens oppgaver knyttet til økonomisk sosialhjelp, og statlige
oppgaver knyttet til informasjon, enklere
veiledning og bistand. Det skal være et
sterkt fokus på arbeid og aktivitet i tillegg til økt bruk av selvbetjeningsløsninger. Kontorene skal ha tid til mer og
bedre oppfølging, samordnet og samtidige tjenester, flere tjenester skal tas nærmere brukeren og det skal være høy brukertilfredshet og reell brukermedvirkning.

POSITIV SKATTEUTVIKLING I MARS

ERKJENTLIGHETSGAVER

- Økning av kommunens fordelingsprosent og økning i volum av innbetalt forskuddsskatt og forskuddstrekk er årsaker
til den store stigningen, skriver kemneren i en melding.

Neste gavedryss finner sted fredag 9.
juni. Da vil ordfører Leif Johan Sevland
dele ut gaver til ansatte med 25 og 40
års tjeneste i kommunen, samt til de som
fratrer etter mer enn 25 år i kommunens
tjeneste.

Den samlede skatteinngangen i mars
2006 ble 488,1 millioner kroner. Samme
måned i fjor var den samlede skatteinngangen 429,6 millioner kroner. Det vil si
at det har vært en økning på ca 58,5 millioner kroner. Den faktiske veksten per
utgangen av mars 2006 var ca 9,2 prosent
i forhold til skatteinngangen etter mars
2005.

- Vi ber virksomhetene sende melding
dersom de har arbeidstakere som er
berettiget til erkjentlighetsgave, sier
Ruth Erga Meyer i Personal og organisasjon. Retningslinjene finnes i personalhåndboken.
Skjema sendes Personal- og organisasjon
innen 25. april 2006. Meldinger som
kommer inn etter søknadsfristen returneres og må vente til neste utdeling.
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