Husorgan for ansatte i Stavanger kommune

Nr 10 tirsdag 5. september 2006

BJERGSTED VISJONEN
Rådmannen fremmer nå sak med forslag til lokalisering av kulturskole og videregående skole
i musikk, dans og drama i Bjergsted. Det foreslås å reise et nybygg mellom Sandvigå 24 og 27,
og et annet nybygg på tomten til Bjergsted aldershjem. Dagens kulturskole foreslås solgt til
Institutt for musikk og dans.
Bjer gsted-visjonen
Visjonen er at Bjergsted skal være et
nasjonalt kraftsenter for musikk og kunst,
og inneholde et konserthus av internasjonal standard.

Beliggenheten mellom Sandvigå 24 og 27
stiller spesielle krav til utformingen av
bygget, og rådmannen vil anbefale at det
gjennomføres en begrenset arkitektkonkurranse for bygget.

- Bjergsted-utbyggingen er en omfattende sak. Det har vært ulike oppfatninger av hva som er gode løsninger i forhold til å realisere Bjergsted-visjonen.
Ulike løsninger er lansert i forhold til kulturskolen, det videregående skoletilbudet
og universitetets virksomhet. Det har tatt
tid å komme fram til avklaringer, skriver
rådmannen i saksforelegget.

Det er opprettet et interkommunalt selskap med Stavanger kommune og
Rogaland fylkeskommune som eiere.
Selskapet skal planlegge, bygge og eie
nytt konserthus. Undervisningsbygget i
Sandvigå forutsetter også et nært samarbeid mellom Stavanger kommune og
Rogaland fylkeskommune. Det ligger dermed til rette for at Nytt konserthus i
Stavanger IKS også realiserer skolebygget. Eierforholdet til bygget bør vurderes
nærmere.

Rådmannen vil komme med følgende
anbefalinger:
Det samlede arealbehovet for kulturskole
og videregående skole (7 300 m2) dekkes
i nybygg. Rådmannen vil foreslå at det
reises et nybygg i Sandvigå, og et nybygg
i Bjergsted vest.
Det reises et nybygg i Sandvigå på om lag
3 500 m2 på tomten mellom Sandvigå 24
og 27. Bygget dekker rombehovet til
hele den videregående skole og deler av
kulturskolens virksomhet. Rådmannen
forutsetter at det kan skje en betydelig
grad av sambruk av lokalene, og at sambruken reguleres av en bruksavtale. Det
inngås en langsiktig leieavtale med fylkeskommunen.

Det reises et nybygg til Stavanger kulturskole på om lag 3 700 m2 pluss kjeller i
Bjergsted vest (tomten til omsorgsboligene). Tomten omreguleres til dette formålet. Det er nødvendig å se begge
nybyggene i sammenheng for å få til en
god utnyttelse. Rådmannen vil derfor
foreslå at den begrensede arkitektkonkurransen omfatter begge skolebyggene
(Sandvigå og Bjergsted vest).
Institutt for musikk og dans utvider sin
virksomhet i Bjergsted, dette utløser nye
arealbehov på kort og lang sikt.
Instituttets ledelse ønsker å overta
dagens kulturskolebygg. Det må i så fall
bygges nytt for kulturskolen.

Rådmannen ser at dette kan være en god
helhetsløsning, og vil foreslå at kulturskolebygget selges til Stiftelsen Musikkhuset.
Rådmannen legger til grunn at bygget
selges til takst, og at salgssummen tilfaller nybygg til kulturskolen.
Institutt for musikk og dans og Stavanger
kulturskole har akutt mangel på lokaler
til bl.a. danseundervisningen. (Instituttet
er sagt opp fra sin leieavtale med SRBank i Bjergsted terrasse. Kulturskolen
holder midlertidige til i lokaler i
Alexander Kiellandsgate 2). Rådmannen
har arbeidet med å finne lokaler nær
Bjergsted, og har foreslått en løsning i 1.
etasje i utenriksteminalen fra januar
2007. Løsningen betinger at Stavanger
kommune trer inn i leieavtale som Bolia
har med Stavanger Interkommunale Havn
og videreleier til kulturskolen og instituttet. Rådmannen legger videre til grunn at
mindre deler av bygget/etasjen disponeres som informasjons/besøkssenter/kontorer for byggeprosjektet nytt konserthus. Rådmannen forutsetter at videreleien skal dekke Stavanger kommunes
utgifter ved å tre inn i leieforholdet til
Bolia.

Saken skal behandles i formannskapet 14.
september før den går videre til endelig
behandling i bystyret.

mer info på www.stavanger.kommune.no

FLAMENCO I FJELLET I BYRKJEDAL

INTERNASJONALT
HUS

STORT BEHOV FOR
TILSYNSFØRERE

Lørdag 9. og søndag 10. september blir
det flamenco i fjellet i Byrkjedal.
Kulturhovedstadsprosjektet Stavanger
2008 tar den nye Gloppehallen i bruk.

Rådmannen foreslår overfor formannskapet at stiftelsen Internasjonalt Hus søkes
omdannet til et Interkommunalt
Samarbeid etter kommunelovens §27.
Dette under forutsetning av fylkeskommunens medvirkning,

Stavanger kommune/barneverntjenesten
har i dag ca 190 barn plassert i fosterhjem, 60 av barna er plassert i fosterhjem
i Stavanger. Hvert av disse barna har
gjennom loven krav på en tilsynsfører
som skal være med å sikre at de får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet
eller beredskapshjemmet der det bor.

Andrés Marín og hans kompani bestående av fire dansere, fire musikere og tre
sangere, har markert seg som den viktigste flamencogruppen på de internasjonale scener. "Flamencoens Picasso" blir han
omtalt som.
Ansatte i Stavanger kommune får 15 prosent rabatt på billettprisen.
Arrangementene er fyldig omtalt på
Stavanger 2008s nettsider
www.stavanger2008.no
Billetter bestilles på www.billettluka.no

TEATERTILBUD
Rogaland Teater for tsetter markeringen
av Ibsen-året med V illanden, som regnes
som Ibsens beste skuespill.
Bedrag er et trekantdrama mellom en
mann, hans kone og hennes elsker - fortalt baklengs!

Dersom fylkeskommunen og/eller omkringliggende kommuner ikke ønsker å medvirke, søkes stiftelsen omdannet til en ordinær virksomhet i Stavanger kommune.
Stiftelsen Internasjonalt Hus ble etablert i
2000, med utgangspunkt i en overføring
av Stavangers kommunale tolketjeneste
og Internasjonalt Kultursenter. En svært
viktig inntektskilde for stiftelsen har siden
starten vært salg av tolketjenester, både
til Stavanger kommunes ulike virksomheter, og til andre kommuner, til politi, private osv.
Tolketjenesten representerer i dagens situasjon et akutt økonomisk problem som
må løses, uavhengig av selskapsformen.
Tjenesten tapte tolkeoppdragene for
Stavanger og Sandnes da dette ble satt ut
på anbud, og det var tidligere inntektene
fra dette som var den desidert største inntektsposten for Internasjonalt Hus.

Billetter bestilles på telefon 51 91 90 90.

Rådmannen forutsetter at Internasjonalt
Hus fortsetter arbeidet med å få i stand et
interkommunalt samarbeide på dette
området, med formål å etablere en økonomisk og kvalitativ konkurransedyktig
tolketjeneste. Dersom utfallet av omorganiseringen blir at Internasjonalt Hus igjen
blir en ordinær kommunal virksomhet, og
det eventuelt ikke lykkes å gjøre tolketjenesten konkurransekraftig, vil kommunen
måtte velge mellom enten å avvikle tolketjenesten, eller å avslutte den nye praksisen med å konkurranseutsette tolkeoppdrag.

Du kan lese mer om forestillingene på
www.rogaland.teater.no

Formannskapet får saken på sitt bord 14.
september.

Villanden hadde premiere på
Hovedscenen 2. september 2006.
Rogaland teater tilbyr alle i kommunen
billetter til kr 210,- (ord. kr 260,-)
Bedrag hadde premiere på Intimscenen 2.
september 2006.
Rogaland teater tilbyr alle i kommunen
billetter til kr 160,- (ord.kr 200,-).

TIPS
STAVANGERINFO
DU OGSÅ

FEDREKVOTEN ER
UTVIDET

Tilsynsfører skal ha en uavhengig rolle i
forhold til fosterforeldrene og barneverntjenesten, men må samtidig samarbeide med barneverntjenesten til det
beste for barnet. Stavanger kommune
har et stort behov for flere tilsynsførere,
og er avhengig av at personer med evne
til å se barn stiller opp og tar et kollektivt ansvar for å sikre at historien ikke
gjentar seg, og påse at disse barna blir
ivaretatt på en god måte.
Hva innebærer det å være tilsynsfører?
- Besøke/(oppsøke barnet i fosterhjemmet minimum fire ganger i året
- Prate med barnet og fosterforeldrene
- Legge til rette for fortrolig samtale med
barnet alene
- Skrive og sende inn tilsynsførerrapport
etter hvert tilsynsbesøk (standardisert
skjema)
- Opplæring, veiledning og kurs
Stavanger kommune vil være din oppdragsgiver og du vil som tilsynsfører lønnes etter standardiserte satser.
Hvem kan være tilsynsfører?
- Du er engasjert og tydelig voksen (over
20 år)
- Du trives sammen med barn og har noe
erfaring i å snakke med barn
- Du er villig/ har mulighet til å ta på deg
oppdraget over tid
- Du må kunne vise en plettfri politiattest
Er dette noe du kan tenke deg å sette av
noen timer i året til?
Hvem kontakter du?
Ta kontakt med barneverntjenesten på
telefon 51 90 26 00 (sentralbord) eller
direkte til Elin Gjerstad Eskedal på telefon 51 91 25 38 eller e-post Elin Gjerstad
Eskedal/UNGDOMSTEAM/BARNEVERN/OP
PLEV/SVG for å melde din interesse eller
for mer informasjon.

Fra 1. juli 2006 er fedrekvoten utvidet fra
fem til seks uker. Dette skjer som følge av
endring i Lov om folketrygd. Mer informasjon finner du i personalhåndboken.

mer info på www.stavanger.kommune.no
Redaksjon Kari Krogh Lande, tlf 51 50 75 15

