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NYTT ARKIVSENTER
PÅ ULLANDHAUG
Rådmannen legger nå fram en sak for for mannskapet om et
regionalt arkivsenter. Blir planene realisert, innebærer det at
Byarkivet flyttes til et felles regionalt arkivsenter innenfor
universitetsområdet eller i Kunnskapsparken på Ullandhaug.
En arbeidsgruppe oppnevnt av
Riksarkivaren har jobbet med dette.
Byarkivet, Interkommunalt arkiv i
Rogaland og Statsarkivet i Stavanger har
vært representert i arbeidsgruppen som
har vært ledet av statsarkivar Sigve
Gramstad. De har kommet med følgende
felles konklusjoner og anbefalinger:
- Det bør bygges et regionalt arkivsenter
der Statsarkivet i Stavanger, IKA
Rogaland og Byarkivet i Stavanger samlokaliseres. Ytterligere arkivinstitusjoner og
andre med beslektede arbeidsområder
som er interessert i å delta, bør få anledning til det.
- Det regionale arkivsenteret bør lokaliseres til universitetsområdet på
Ullandhaug.
Et viktig mål for dagens arkivpolitikk er å
etablere tunge faglige arkivinstitusjoner i
regionene. Denne helhetstenkningen ligger til grunn for ønsket om å samle flest
mulig arkivinstitusjoner og beslektede
institusjoner i et regionalt arkivsenter.
Det vil gjøre det enklere for brukere,
særlig de som har behov for arkivmateriale som finnes i flere arkiv både til forsknings- og andre formål. Den fysiske samling av ulike arkivfaglige miljøer vil styrke
den faglige kompetansen for alle, noe
som igjen vil komme brukerne til gode,

og et nybygg kan i stor grad legge forholdene til rette for samarbeid på tvers
av institusjonsgrenser, i tillegg til at rasjonaliserings- og effektiviseringsgevinster
kan maksimaliseres.
Det nye senteret vil i utgangspunktet
kunne bestå av 6-7 institusjoner med et
bredt spekter av oppgaver. Institusjonene
vil samlet ha oppgaver knyttet til alle
typer arkiv i Rogaland. Oppgavene
omfatter alt fra arkivdanning til mottak
og tilgjengeliggjøring samt brukertjenester. Flere av institusjonene er også viktige
formidlings- og forskningsinstitusjoner.
Senteret vil inneholde fylkets viktigste
kunnskapsbase for formidling og forskning innenfor en rekke fagfelt.
Arkivsenterets deltakerinstitusjoner arbeider med de fleste typer arkivmateriale,
både papirbaserte og elektroniske arkiv,
lydarkiv, foto og levende bilder.

Rådmannen foreslår at formannskapet
tiltrer konklusjonene og anbefalingene i
rapporten, som innebærer at Byarkivet
flyttes til et felles regionalt arkivsenter
innenfor universitetsområdet eller i
Kunnskapsparken på Ullandhaug.
Formannskapet behandler saken 16.
november.

NY OPPMÅLINGSSJEF
Lin Knarvik (44) er ansatt som ny oppmålingssjef i Stavanger. Hun har en solid
yrkespraksis og har blant annet vært fylkeskartsjef ved Statens Kartverk
Rogaland fra 1994 til 2001. Lin Knarvik
tiltrer stillingen 15. januar 2007.
Knarvik er utdannet som sivilingeniør
ved NTH (NTNU). Hun er gift og har fire
barn.

POSITIV SKATTEINNGANG
Rådmannen orienterer nå formannskapet
om at samlet skatteinngang i oktober
2006 ble 77,1 millioner kroner mot 75,2
millioner i oktober 2005. Det er en
økning på ca. 1,9 milioner kroner. Samlet
ble det opprinnelig budsjettert med en
skatteinngang i 2006 på 2.590,8 millioner kroner, dvs. en økning på ca en prosent eller ca 26 millioner kroner i forhold til regnskapsførte skatteinntekter i
2005.
Den faktiske veksten pr utgangen av
oktober 2006 var ca. 15,3 prosent i forhold til skatteinngangen etter oktober
2005. Rådmannen har i sitt forslag til
budsjett for 2007 lagt til grunn en skattevekst i 2006 på 15 prosent.
- Den positive skatteinngangen til
Stavanger fortsetter. Det er derved grunn
til å tro at rådmannens forutsetning om
15 prosent vekst i 2006 vil oppnås, skriver
rådmannen i et saksforelegg til formannskapet.

mer info på www.stavanger.kommune.no

STAVANGER SKOLE- PROSJEKTLEDER
SPAREKASSE
KONSERTHUSET

INFLUENSAVAKSINEN

Sparebank 1 SR-Bank foreslår å avvikle
Stavanger Skolesparekasse. Banken foreslår å overføre restkapitalen som per
31.12.03 var på kr 176 338,37 til
Vestlandske skolemuseum i Stavanger,
slik at disse pengene primært kan bli
brukt til å ta vare på skolens sosiale og
kulturelle tradisjoner, historien om
Skolesparekassens virksomhet og innsatsen for å gi elevene gode økonomiske
vaner.

Influensavaksinen til risikogruppene er
kommet. Vaksinering skjer hos fastlegene
og koster 100 kroner.
Kun ca halvparten av dem som blir anbefalt vaksinering blir vaksinert.

Rådmannen er enig i bankens forslag til
avvikling, og ønsker å gi banken fullmakt
til å overføre beløpet på 176 338,76 kroner til Vestlandske skolemuseum i
Stavanger. Under forutsetning av at formannskapet ikke har innvendinger til
den foreslåtte avviklingsmåten, vil
Rådmannen sørge for at vedtaket blir
effektuert.

Prosjektleder for bygging av nytt konserthus er nå på plass. Magne Olav Bergesen
er ansatt som prosjektleder for bygging
av nytt konserthus.
Han kommer fra Stavanger eiendom,
hvor har jobbet som prosjektleder i sju år.

NY AVDELING
Barneverntjenesten jobber med å bygge
opp og utvikle tjenestetilbudet.
Fra januar 2006 ble Senter for støttekontakt, besøkshjem og adopsjon lagt under
barneverntjenesten. Planen er at disse
flytter inn i barneverntjenestens lokaler i
St. Olav innen utgangen av året. De vil da
vil inngå i en ny tiltaksavdeling.

Formannskapet behandler saken 16.
november.

BARNEVERNET
Bar never ntjenesten jobber intensivt for å
oppfylle lovkrav. De har gitt seg selv en
frist fram til nyttår med å oppfylle lov krav hundre prosent.
Dette gjelder krav i forhold til oppfølging
av fosterhjem, tilsynsfører til alle fosterbarn under 18 år, tidsavgrensede tiltaksplaner for hjelpetiltak, samt en rekke
andre lovkrav. Da barneverntjenesten har
hatt vansker med å innfri lovens krav på
alle områder, har det samlet seg opp et
etterslep.
Fra 1. januar 2006 ble det et krav at barneverntjenesten skal ha et system for
internkontroll. Det jobbes for å få også
dette på plass innen årsskiftet. Det vil
være et økt fokus på forbedring og kvalitetssikring av tjenestene framover.

TIPS
STAVANGERINFO

MOTTAK OG
BARNEVERNVAKT
SLÅS SAMMEN
Bar never ntjenestens mottak og bar never nvakten er planlagt slått sammen til
en felles avdeling fra 1. januar 2007.
Avdelingen skal håndtere henvendelser,
meldinger og akuttsaker.
Barnevernvakten vil fremdeles være lokalisert ved Stavanger politikammer. En
ønsker ved sammenslåingen blant annet
å få utvidet akuttberedskapen til også å
gjelde på ettermiddagstid.

ANSATTE HEDRES
Ordfører Leif Johan Sevland skal dele ut
erkjentlighetsgaver til ansatte i kommunen med lang tjenestetid. Det skjer i
bystyresalen torsdag 30. november kl.
1300

Grunnen til dette tror vi er at mange friske personer over 65 år ikke etterspør
vaksinen.
Ifølge Folkehelseinstituttet vil årlig vaksinering av alle over 65 år kunne spare
noen sykehusinnleggelser og noen dødsfall av komplikasjoner til influensa.
Samtidig vaksinering mot pneumokokker
(lungebetennelse) hvert tiende år anbefales.
Øvrige som bør vaksineres er personer
med
* alvorlig hjerte-/lungesykdom
* nedsatt immunforsvar
* diabetes (alle typer)
For øvrig anbefales vaksinering av helsepersonell som steller personer i risikogruppene og nærstående til disse personene. Denne vaksinen må kjøpes på apotek og blir derfor dyrere. Det anbefales
at arbeidsgiver betaler for vaksinering av
helsepersonell.

MINNESMERKE
OVER ARNE
RETTEDAL
Ordfører Leif Johan Sevland avduket
torsdag 9. november minnesmerket "Tre
forteljingar om Arne Rettedal". Det er
plassert nær Stavangers rådhus, øverst i
Kleivatrappene og er laget av Gunnar
Torvund.
Minnesmerket har tre elementer; To
store steinflater i granitt med en høyde
240 og 200 cm, plassert i en svakt buet
form, utgjør "veggen" i plassrommet.
Det tredje elementet, en lang, liggende
stein, avgrenser rommet bak veggen og
fungerer også som sittebenk.
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