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BYMILJØ OG
UTBYGGING

LINDØYFESTIVALEN
ER TI ÅR

HAUGTUSSA
BARNEHAGE

Bymiljø og utbygging (BMU) er det nye
navnet på avdelingen som siden nyttår er
omtalt som "Nye Teknisk drift og utbygging". Avdelingen ledes av direktør
Leidulf Skjørestad og består av direktør,
stab med miljøseksjon og syv virksomheter eller seksjoner; Renovasjon, Vei og
trafikk, Vann og avløp, Park og idrett,
Plan og anlegg, Stavanger eiendom og
Utbygging.

Rådmannen ønsker å legge til rette for at
Lindøyfestivalens ti-års jubileum blir en
flott opplevelse for hele familien og folk
flest. Hun foreslår derfor at formannskapet innvilger inntil 200 000 kroner til
arrangementet. Beløpet blir utbetalt når
rapport for arrangementet foreligger.

Rådmannen foreslår overfor formannskapet at forprosjekt for rehabilitering
og påbygg av Haugtussa bar nehage med
en prosjektkostnad på 13,2 millioner kroner godkjennes. Dette er en økning på
5,2 millioner kroner i forhold til avsatte
midler.

Ti-års jubileet skal feires med stor festivitas for hele familien 10. juni. Barne,- ungdoms- og familieetaten (Bufetat), region
vest, står som arrangør.

Haugtussa er en kommunal barnehage
som ligger på Tjensvoll. Den har to avdelinger samt en smågruppe for funksjonshemmede barn. Ferdigstillelse er planlagt
høsten 2008.

Siden 1998 har Lindøyfestivalen blitt
arrangert hvert år en helg i begynnelsen
av juni. Festivalen er et godt hjelpemiddel til å bryte med en del myter om
Lindøy som framdeles råder blant folk.
Det fine med Lindøyfestivalen er at den
gjøres tilgjengelig for hele familien, altså
en alkoholfri og ikke-kommersiell familiefest.

Haugtussa har i dag to ordinære avdelinger med tillegg av en mindre avdeling/smågruppe med plass for funksjonshemmede barn. Det skal bygges et nytt
påbygg over en del av bygget for nytt
areal for personalet, nytt teknisk rom
samt noe lekeareal.

Bymiljø og utbygging (BMU) er resultatet
en navnekonkurranse internt i avdelingen. Navnet ble foreslått i siste runde,
etter at hele 21 forslag var vurdert.
Kriterier for valg av navn har vært:
· Må reflektere avdelingens helhetlige
ansvarsområde (bredden) på en god
måte
· Må virke samlende
· Må fungere innad og utad
· Må fungere på kort og lang sikt
- Det valgte navnet tar opp i seg disse kriteriene. Begrepet BYMILJØ representerer
drifts, forvaltnings-,myndighetsoppgaver
for byens uterom og forvaltningen av vår
realkapital enten dette er kommunalteknisk infrastruktur eller den kommunale
bygningsmassen. Utbygging knyttes til all
utbyggingsaktivitet vår avdeling er involert i eller direkte ansvarlig for å
gjennomføre. Bymiljø og utbygging er
involvert i hele prosessen fra anskaffelse
av grunn til ferdigstillelse av ulike typer
av områder/anlegg/bygg, sier Skjørestad.

Arrangøren ønsker å gjøre noe mer enn
tidligere ut av jubileumsarrangementer,
og vil knytte til seg kjente lokale artister
til hovedscenen, underholdning og aktiviteter for barn, kunstutstilling, servering
av mat med mer.
Tidligere års arrangement har, foruten
billettinntekter, blitt finansiert med støtte fra KBU -kulturavdelingen med 20 000
og Bufetat med ca 200 000 kroner.
Rådmannen forutsetter at Bufetat også
for inneværende år bidrar med økonomisk støtte til arrangementet.
Formannskapet behandler saken 29. april.

Barnehagen har i dag plass til 38 barn
pluss seks barn i smågruppe = 44 barn
over tre år. Medregnet nytt lekeareal i
påbygg som gir seks nye plasser, vil det
være plass for totalt 50 barn over tre år i
barnehagen.
Det er planlagt en full renovering av barnehagen.
I byggeperioden vil barnehagen holde til
i midlertidige lokaler på Tjensvolltorget. I
barnehagelokalene er det dårlig luftkvalitet på grunn av muggsopp i golvkonstruksjonen, og barnehagen ønsker derfor å flytte til de midlertidige lokalene så
snart de er ledige, dvs april 2007.
Formannskapet behandler saken 29.
april.

mer info på www.stavanger.kommune.no

FRIMERKEUTSTILLING I 2008
Rådmannen mener at frimerkeutstillingen Nordia 2008 er et positivt
arrangement for Stavanger, og anbefaler
at kommunen dekker kostnadene til
lokaler. Hun foreslår over for formannskapet at Stavanger kommune dekker kostnadene for leie av hall på inntil 255
000 kroner.
Stavanger Filatelelistklubb består av hobbyentusiaster og klubben har ikke selv
finansiell evne til å bære kostnadene ved
leie av egnet hall for arrangementet.
Frimerkeutstillingen er nordisk og innebærer utstillere fra hele Norden i tillegg
til frimerkeentusiaster fra resten av
Europa. Rådmannen viser til at Stavanger
2008 har blitt innvilget et eget frimerke i
forbindelse med kulturhovedstadåret.
Den nordiske frimerkeutstillingen vil
bidra til å profilere og skape oppmerksomhet rundt frimerket.
Formannskapet behandler saken 29. april

LASSELITEN
BARNEHAGE
Rådmannen foreslår overfor formannskapet at forprosjekt for tilbygg og rehabilitering av Lasseliten bar nehage med en
prosjektkostnad på 14,9 mill kroner godkjennes. Dette er en økning på 4,3 mill i
forhold til avsatte midler.
Lasseliten er en privat barnehage som ligger på Stokka. Den har fire avdelinger og
skal bygges ut med en ny avdeling og
nytt personalareal. Ferdigstillelse er planlagt til høsten 2008.
Barnehagen er eid av Normisjon Region
Rogaland, Norsk Luthersk
Misjonssamband Stavanger Krets og Det
norske Misjonsselskap. Det er inngått
låneavtale mellom Stavanger kommune
og eierne om finansiering av rehabilitering/ tilbygg for barnehagen.
Barnehagen har i dag plass for 76 barn
over tre år. Med en ny avdeling vil det
være plass for totalt 95 barn over tre år.
Alternativ for midlertidige lokaler for
barnehagen i byggetiden vurderes.

ØKT SYKEFRAVÆR
- Fraværet for Stavanger kommune i 2006
har økt fra 6.9 til 7.1 prosent. Denne
negative trenden er lik utviklingen på
landsbasis. Dette henger med stor sannsynlighet sammen med nedgangen av
arbeidsledige, skriver rådmannen i en orienteringssak til administrasjonsutvalget.
Stavanger kommune har som mål å stabilisere sykefraværet på seks prosent (94
prosent nærvær). Rådmannen mener det
jobbes iherdig og fornuftig med nærværstiltak. Kommunen skal fortsatt ha
fokus på dette arbeidet som en del av
det systematiske HMS arbeidet. Det legges fram saker som vil kunne dokumentere om en lykkes med dette arbeidet.
Rådmannen understreker det viktige med
dette arbeidet og HAMU vil bli holdt
løpende orientert om utviklingen.

2008 TRENGER
FRIVILLIGE
Kulturhovedstaden trenger frivillige i alle
aldre fra hele Rogland. Du kan være frivillig på enkeltarrangement eller en
rekke arrangement. - Vi har stort behov
for frivillige til forskjellige arrangement
fra nå av og ut 2008, sier Anne Dorthe
Sunde i Stavanger2008.
For mer infomasjon ring telefon 51 91 26
28 eller send en e-post til frivillig@stavanger2008.no

SIVERTSEN ER NY
SLT-KOORDINATOR
Svein Helland Sivertsen er ansatt som SLTkoordinator. Han er tilknyttet stab i
Oppvekst og levekår og har kontor i Ny
Olavskleiv 6, 3 etasje. Han treffes på mobil
46843852.
SLT er en modell for samordning av lokale
kriminalitetsforebyggende tiltak blant
barn og unge. Målet er å bidra til et trygt
og inkluderende samfunn for å hindre at
barn og unge faller utenfor og utvikler
adferdsproblemer.

60 NYE LÆREPLASSER
Rådmannen foreslår overfor formannskapet at antall læreplasser økes med 60
fordelt på 30 nye høsten 08 og 30 nye
høsten 09. Hun foreslår videre at det
opprettes stilling som rådgiver/faglig
leder for barne- og ungdomsarbeiderfaget høsten 07.
Det er behov for flere læreplasser i
Stavanger kommune for å dekke kommunens fremtidige behov for fagarbeidere. Økningen i antall lærlinger vil medføre behov for bemanningsøkning på
Opplæringskontoret.
Det foreslås en opptrappingsplan fra
høsten 2008 med 30 ekstra lærlinger
først og fremst i helsefagarbeiderfaget.
Antallet læreplasser økes ytterligere med
30 nye læreplasser fra høsten 2009.
31.12 2006 var det tilsatt 151
lærlinger/lærekandidater i Stavanger
kommune.
Formannskapet behandler saken 29.
april.

HMS
Rådmannen konstaterer at det fortsatt
er flere som ikke leverer inn HMS-rapport. Dette vil hun følge opp.
Rapporteringen viser en positiv utvikling
når det gjelder systematisk HMS-arbeid,
men det er fortsatt forbedringsområder
når det gjelder å forebygge uønskede
hendelser og å følge opp kartlegginger
med forbedringstiltak.
Dette går frem av en orienteringsak om
HMS rapportering 2006 til administrasjonsutvalgets møte 20. mars.
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