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ETIKK I FOKUS

"LIVSKRAFTIGE
KOMMUNER"

SOLVANG
BARNEHAGE

Rådmannen foreslår overfor formannskapet at Stavanger kommune deltar i et
kommunenettverk for miljø- og samfunnsutvikling i regi av programmet
"Livskraftige kommuner".

Rådmannen foreslår overfor formannskapet at forprosjekt for Solvang bar nehage med en prosjektkostnad på 28,4
millioner kroner godkjennes. Prosjektet
omfatter rehabilitering/ombygging av
tidligere Solvang skole til bar nehage.
Planene innebærer ombygging til en barnehage med fire avdelinger med plass til
ca. 100 bar n og 20 tilsatte.

Programmet er et tilbud til kommunene
om å samarbeide i nettverk og jobbe systematisk og kreativt med miljø- og samfunnsutvikling. For å delta kreves det
politisk vedtak om deltakelse samt forankring i kommunens administrative
ledelse.
- Å gå inn i nettverkssamarbeid vil ikke
koste oss mye i forhold til hva vi vil
kunne få ut av et slikt samarbeid, skriver
rådmannen i saksforelegget.
Flertallspartiene kommer blant annet inn
på dette i sitt budsjettforslag for 2007
der det står: "Det utvikles og tas i bruk
en metode for måling av bærekraft med
indikatorer, som en del av det ordinære
budsjettet og styringssystemene i
Stavanger kommune."
Et av formålene med "Livskraftige kommuner" er å "frembringe nasjonale indikasjoner for den utviklingen som skjer i
kommunene med hensyn til miljø- og
samfunnsutvikling". Ved å delta i programmet vil vi med andre ord få hjelp fra
blant annet andre kommuner,
Miljøverndepartementet og KS til å utvikle en god metode for måling av bærekraft samtidig som vi er aktivt med på
utformingen.
Formannskapet skal behandle saken 7.
desember.

Skolegården er i dag skyggelagt store
deler av dagen. Det er derfor tilstrebet å
se på parken og barnehagens lekeområde under ett.
Forslaget går ut på å gjøre hele kvartalet
om til park med barnehagens lekeområde som en skjermet øy i parken. Parken
åpnes for offentligheten langs hele
Klinkenberggate og Møllegata med opparbeidede ballbaner, sitteplasser, plener
med mer.
Til gjengjeld får barnehagen benytte seg
av parkens østligste del til sine uteområder. Barnehagens uteområde foreslås innhegnet med et gjerde som beplantes på
begge sider med en hekk.
Framdrift
Anbudsutsendelse:
Byggestart:
Ferdigstillelse:

- januar 2007
- mars 2007
- januar 2008

Med hensyn til framdrift knytter det seg
usikkerhet på grunn av presset i byggmarkedet.
Formannskapet behandler saken 7.
desember.

Stavanger kommune har de siste årene
rettet søkelyset på visjon, mål og etikk i
organisasjonen. Etiske retningslinjer er
utarbeidet og du finner disse i personalhåndboken.
Etikk i praksis
Nå ønsker rådmannen å sette fokus på
etikk i praksis. Som første steg i arbeidet
med å sikre at de etiske retningslinjene
blir en del av Stavanger kommunes
bedriftskultur inviterer han til et seminar
om etikk.
Seminaret er starten på et arbeid med
etikk som også innebærer gjennomgang
og vurdering av kommunens rutiner for
intern kontroll. Arbeidet med å sikre forankringen i organisasjonen vil ha stort
fokus også i 2007.

FLERE SIDDISER
1. oktober var det 116 725 innbyggere i
Stavanger. Både fødselstallet og nettoinnflyttingen til Stavanger i tredje
kvartal er høgere enn tidligere registrert
for dette kvartalet i perioden fra 1998.
Det viser ny statistikk.
Nettoinnflyttingen til Stavanger kom
som innvandring fra utlandet. I forhold
til resten av landet hadde Stavanger nettoutflytting.
Også de andre storbyene hadde stor
befolkningsvekst i tredje kvartal. Men
det er bare Stavanger som hadde nettoutflytting til resten av landet.

mer info på www.stavanger.kommune.no

BUFFET 2007

PEACE CHANNEL

INFLUENSAVAKSINE

Rådmannen foreslår overfor formannskapet at Stavanger kommune innvilger en
søknad om tilskudd på 150 000 kroner til
Buffet 2007.

Point of Peace søker Stavanger kommune
om 250.000 kroner i økonomisk støtte til
gjennomføring av forprosjekt for etablering av TV-kanalen Peace Channel.

Buffet er et arrangement for mat og måltidsnæringen som gjennomføres i
Stavanger Forum i mars måned det enkelte år. Arrangementet består av konkurranser (Norgescup for kokke- og servitørlærlinger), konferanse og utstilling

TV er en møteplass for to tredjedeler av
verdens befolkning og Point of Peace
mener derfor at dette er beste møtested
for fred, gjennom en global kanal som
fremmer kunnskap og forståelse mellom
kulturer og sivilisasjoner.

Influensavaksinen til risikogruppene er
kommet. Vaksinering skjer hos fastlegene
og koster 100 kr. Kun ca halvparten av
dem som blir anbefalt vaksinering blir
vaksinert. Grunnen til dette tror vi er at
mange friske personer over 65 år ikke
etterspør vaksinen.

Målet med konferansen er et Buffet skal
bli en nasjonal møteplass innenfor måltidsnæringen.

Visjonen er å bidra aktivt til å skape en
global plattform for dialog. Videre ser
stiftelsen for seg dette som en naturlig
og god mulighet for regionen til å satse
på nye arbeidsplasser innen kulturbasert
næringsutvikling i tråd med de strategier
og planer som kommer til uttrykk
gjennom "Open Port" og
Kulturhovedstadsprogrammet.

- Buffet er ett av de to viktigste fyrtårn i
Stavanger-regionens matsatsing.
Arrangementet har nå gått over sju år og
har på flere områder vært vellykket, selv
om det ikke har klart å bli økonomisk
selvbærende. I følge søknaden gjøres det
nå en del grep i forhold til en bedre
organisering og for å videreutvikle konseptet, skriver rådmannen i saksforelegget. Med bakgrunn i dette, er rådmannen positiv til at kommunen bidrar til at
Buffet kan videreføres i 2007.
Formannskapet behandler søknaden 7.
desember

Rådmannen ønsker å bidra til at det etableres en mediekanal i Stavanger-regionen, og anbefaler overfor formannskapet
å gi tilskudd på kr 250.000. Dette under
forutsetning av prosjektet blir fullfinansiert. Formannskapet behandler søknaden
7. desember.

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 og 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.

KULTURUNDERSØKELSE

NY FORELDREUNDERSØKELSE

FUNKSJONEN SOM
HOVEDTILLITSVALGT

Kommunene på Nord-Jæren, Randaberg,
Stavanger, Sola og Sandnes, har i fellesskap engasjert TNS- Gallup til å foreta en
kulturundersøkelse i regionen.
Formålet med undersøkelsen er å kartlegge deltagelsen i kulturaktiviteter og
holdninger til kommunenes generelle
kulturtilbud.

Oppvekst og levekår gjennomfører akkurat nå en brukerundersøkelse blant foresatte med barn på 3., 6. og 9.klassetrinn
ved alle byens skoler.

Det blir satt søkelys på hvilke kulturaktiviteter som engasjerer, hvordan innbyggerne vurderer kulturaktivitetene og hvilke kulturtilbud som bør prioriteres i
fremtiden. Dette blir et redskap i utformingen av det fremtidige kulturtilbudet
på Nord-Jæren.

Tilbakemeldinger fra de foresatte er viktig for å kunne utvikle skoletilbudet til å
bli så godt som mulig. Svarene fra foreldreundersøkelsen utgjør et viktig ledd i
kvalitetskartleggingen av skoletilbudet
generelt og den enkelte skole spesielt.
Resultatene vil derfor bli brukt til å finne
ut hva den enkelte skole gjør bra, og på
hvilke områder skolen kan bli bedre. I
undersøkelsen spør vi blant annet om de
foresattes opplevelse av barnas trivsel på
skolen, om barna får oppgaver de mestrer og god oppfølging av lærerne.
Resultater fra undersøkelsen vil bli lagt ut
på skolens hjemmesider over nyttår

Fagforbundet Stavanger avd. 019 skal
velge/utpeke fem hovedtillitsvalgte (HTV)
frikjøpt i 100 prosent stilling for perioden 01.01.07 – 31.12.09. Det gis permisjon fra ordinær stilling for å dekke
arbeidsoppgavene som HTV, jfr.
Hovedavtalens bestemmelser. HTV skal
følge opp og yte service til de ansatte ut
fra avtaleverket og brukes mest mulig
som Fagforbundets representant i møter,
prosjekter etc på rådmannsnivå.

4000 husstander vil motta spørreundersøkelsen. Det tas sikte på å gjenta undersøkelsen i 2009 for å se utviklingen av kulturlivet med tanke på prosjektet
Stavanger2008 og etterbruk.

Foresatte med barn på disse trinnene vil i
løpet av uke 48 motta undersøkelsen som
”ranselpost” i lukket konvolutt.

Svarfrist er 9. desember.

Hovedtillitsvalgt lønnes etter
Hovedtariffavtalen § 3.5, for tiden kr 284
000, eller lønn som i nåværende stilling
om den er høyere.
Søkere må ha erfaring fra tillisvalgtarbeid og ha godt kjennskap til gjeldende
lov- og avtaleverk. Øvrig opplæring vil
bli gitt.
Søknad med CV sendes:
Fagforbundet v/leder Inger Clausen,
Bakergt. 15,
4013 Stavanger
Søknadsfrist 8. desember 2006.
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