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eHandel

HANDLE PÅ NETTET!
Innen utgangen av 2007 skal alle kunne gjøre innkjøp via vår
elektroniske markedsplass. Dette betyr at det blir nye rutiner
knyttet til bestilling og innkjøp av varer og tjenester.
eHandel betyr at man gjør innkjøp ved
hjelp av en datamaskin. Flere og flere av
oss er allerede vant til å bestille reiser og
musikk via Internett, og teknologien kan
med fordel benyttes til innkjøpene i kommunen.

Bedre betingelser
Økt lojalitet til rammeavtalene gir gunstigere betingelser i avtalene. Dette gi
besparelser fordi kjøp gjennom rammeavtalene, samlet sett, gir lavere pris enn
kjøp i detaljhandel.

Stavanger kommune handler fra 6 000
forskjellige leverandører. Det er betydelige kostnader forbundet med kontrollen
av innkjøpene og fakturaene fra leverandørene.

Hva skjer fremover?
Virksomhetslederne har fått forespørsel
om hvem som skal handle på nettet. Disse
bestillerne vil foreta alle innkjøpene i
eHandel. Bestillingen godkjennes i forkant av at ordren går til leverandøren.

Flere hender på rett plass
Gjennom eHandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. Det betyr
flere hender på rett plass - for eksempel
innen barnehage, skole og eldreomsorg.
Bedre kontroll
eHandel og ny fakturabehandling gir oss
bedre, enklere og sikrere innkjøp, og
reduserer tidsforbruket knyttet til bestilling, varemottak og fakturabehandling.
Vi vil få bedre oversikt og kontroll over
innkjøpene ved at all informasjon er samlet på et sted. Attestering og anvisning
skjer på bestillingstidspunktet. Hvis fakturaen er lik bestillingen, blir denne bokført
uten ny godkjenning.
Gjennom eHandel får vi bedre kontroll
med leverandørene i forhold til priser og
betingelser. Dette gir igjen fordeler i forhold til avtalehåndtering og avtaleforhandling.

Innkjøp og SK-Regnskap skal opprette
brukerstøtte for å sikre at nødvendig opplæring og oppfølging blir gitt.
Tidsplan for innføring av eHandel
- Første kvartal 2007: Bydekkende tjenester, fysio-ergo, ungdomsseksjonen og barneverntjenesten, HS-kontorene, Stab O&L, P&O, KBU, rådmannen og økonomi
- Andre kvartal 2007: Skoler, barnehager,
fritidsklubber, kantiner
- Tredje kvartal 2007: Sykehjem, hjemmebaserte tjenester, bydekkende tjenester
(resten)
- Fjerde kvartal 2007: Teknisk
Det er utarbeidet en informasjonsfolder
med mer informasjon om eHandel-prosjektet. Brosjyren får du på Servicetorget i
Olav Kyrres gate 23.

NORWEGIAN
WOOD PÅ
BOLIGFORUM
På årets boligmesse i Stavanger Forum Boligforum 2006 - presenterer Stavanger
kommune sin del av Norwegian Wood
prosjektet. Stavanger kommunes stand
finner du i hall C - stand nummer 326 .
Sivilarkitekt og prosjektleder Grete
Kvinnesland vil fredag 27.oktober kl 1300
og kl 1500 ha innlegg om prosjektet på
"tipsteateret".
Fredag er det gratis adgang for alle.

NYTT BILDEARKIV
På FotoWeb finner du bilder du kan
bruke i presentasjoner, brosjyrer o.l. Gå
inn på SK Felles Systemer så finner du
ikonet til FotoWeb, vårt nye kommunale
bildearkiv.
Arkivet vokser seg større for hver dag
som går og det er bare å ta det i bruk.
Litt råd og vegledning om bruken av
arkivet kan du eventuelt få ved å henvende deg til Maarit Myrnes på
Servicetorget, helst via e-post.
- Vi vil komme med en mer inngående
presentasjon av bildearkivet når vi er
kommet enda litt lengre, sier fagsjef Tor
Sveinung Vagle ved Servicetorget.

eHandel prosjektet kan kontaktes på
e-post: ehandel@stavanger.kommune.no

mer info på www.stavanger.kommune.no

SKAPE.NO
Stavanger kommune har mottatt brev fra
Stavanger-regionen Næringsutvikling og
Rogaland fylkeskommune om å delta i et
utviklingsprosjekt for en felles etablererveiledningstjeneste i regionen og fylket. I
en sak til formannskapet redegjør rådmannen for utviklingsprosjektet og foreslår at Stavanger kommune gir det sin tilslutning. Prosjektet kommer da i stedet
for tidligere ordning, der Stavanger kommune på selvstendig grunnlag har kjøpt
konsulenttjeneser innen etablererveiledning.
Om utviklingsprosjektet Skape.no
Bakgrunnen for initiativet og prosjektet
var en fragmentert veiledningstjeneste
for etablerere. Kommuner hadde avtaler
med ulike konsulenter. De forskjellige
ordningene kunne hver for seg fungere
bra, men det manglet et koordinert tilbud for regionen, med etablereren i sentrum og som gjorde det lett for etablereren å finne fram. Skape.no vil gi et slikt
koordinert tilbud, et tilbud som tilpasses
mangfoldet i regionen og som skal
videreutvikles i prosjektperioden på tre
år.
Rådmannen foreslår at Stavanger kommune gir sin tilslutning til etablering av
det treårige utviklingsprosjektet
Skape.no.
Under forutsetning av at hovedtyngden
av de andre aktørene gir sin tilslutning
med tilhørende finansiering, slik at prosjektet kan gjennomføres, foreslår han at
formannskapet bevilger 400 000 kroner
som tilskudd til prosjektet i 2007. Han
foreslår videre at næringssjefen representerer Stavanger kommune i den administrativt sammensatte styringsgruppen.
Formannskapet behandler saken 2.
november.

FLYTTEMELDING
Fysio-og ergoterapitjenesten avdeling
Hundvåg/Storhaug flyttet 20. oktober til
Gartnerveien 4. De beholder sitt gamle
telefonnummer.

LEDERSTILLINGER I
TEKNISK DRIFT OG
UTBYGGING

KVALABERG BARNEHAGE FORESLÅS
UTVIDET

Formannskapet vedtok som kjent før
sommeren at det skal etableres en ny
avdeling for teknisk drift og utbygging.
Teknisk drift, Stavanger eiendom og
Utbyggingsavdelingen inngår som de
bærende enhetene i den nye avdelingen.

Rådmannen foreslår overfor formannskapet at Kvalaberg bar nehage utvides
med tre avdelinger. Det vil koste 18 millioner kroner og utvidelsen skal skje ved
ombygging av Flintegata 2 A.

Avdelingen vil være operativ fra kommende årsskifte. Leidulf Skjørestad tiltrer
på det tidspunkt som avdelingens direktør. Jostein Førland har tatt imot tilbud
som leder av Stavanger eiendom, og Ove
Rødstøl fortsetter som utbyggingssjef.

GRØNNING DIREKTØR FOR
KOMMUNIKASJON
Tone Iren Hunsbedt Grønning (38) er
ansatt i nyopprettet stilling som kommunikasjonsdirektør i Stavanger kommune.
Hun kommer fra stillingen som informa sjonssjef i Renovasjonsetaten i Oslo kommune.
Tone Iren Hunsbedt Grønning har hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i
Bergen 1996. Hun har vært daglig leder,
informasjonskonsulent, informasjonsrådgiver og web-redaktør ved Bolig- og
eiendomsetaten og informasjonssjef i
Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo
kommune. Hun kommer nå fra stillingen
som informasjonssjef i Renovasjonsetaten
i Oslo kommune.
Kommunikasjonseksjonen vil være en selvstendig seksjon på linje med kommunens øvrige hovedavdelinger.
Kommunikasjonsdirektøren vil være en
del av kommunens administrative toppledelse og inngå i rådmannens lederteam.
Seksjonen skal ha ansvar for strategi,
medie- og samfunnskontakt og informasjons- og kommunikasjonsarbeid.
Kommunikasjonsdirektøren vil ha hovedfokus på det strategiske og langsiktige
kommunikasjonsarbeidet. Med seg i den
nye avdelingen får hun to kommunikasjonsrådgivere.

Prosjektet omfatter rehabilitering av
eksisterende en avdelings barnehage i
Flintegata 2A, samt ombygging av den
resterende del av bygget til barnehage.
Rehabilitering av eksisterende fire avdelings barnehage inngår ikke i prosjektet.
Kvalaberg barnehage vil etter ombyggingen bli på totalt åtte avdelinger.
Kvalaberg barnehage består av en fire
avdelingsbarnehage i Flintegata 2B, bygget i 1990. I tillegg består barnehagen av
en enavdelings barnehage i Flintegata
2A. Dette er et hus bygget ca 1940, som
har blitt noe rehabilitert på 1970-80 tallet
Byggearbeider er planlagt i to faser for å
slippe å benytte midlertidig lokaler:
Ominnredning av Kunstens Hus til barnehage:
oppstart desember 2006 med ferdigstillelse april 2007
Rehabilitering av enavdelingsbarnehage:
oppstart april 2007 med ferdigstillelse juli
2007
Formannskapet skal behandle saken 2.
november.

NÅR FEBER HERJER
Vi håper jo alle å gå fri - men mediene
minner oss jevnlig om at vi kan vente oss
influensa også dette året. Skulle du være
av de uheldige som må holde sengen husker du nok å gi beskjed på jobben
- Men i tillegg til avdelingen må også vi
på sentralbordet få melding om dette,
sukker sentralbordbetjentene.
Sentralbordet trenger denne informasjonen allerede fra morgenen av for å
kunne gi best mulig service til publikum.

mer info på www.stavanger.kommune.no
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