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FELLES FYRVERKERI
I BYDELENE

MILJØSERTIFISERING

TRÅDLØST I
SENTRUM

Rådmannen anbefaler en videreføring av
fellesfyrverkerier i bydelene. Hun går inn
for at alle bydelsutvalg også i år får tilbud om økonomisk støtte fra kommunen
i størrelsesorden 40 000,- kroner per
bydel. Videre går rådmannen inn for å
opprettholde forbudssonen i trehusbebyggelsen samt at antall salgsdager utvides fra to til tre dager. Rådmannen stiller
seg positiv til tiltakene som blir fremlagt i
"Fyrverkerirapport 2006". Hun ønsker
blant annet å styrke samarbeidet med
brannvesen og politi for å forebygge
eventuelle skader i forbindelse med nyttårsfeiring.

Miljøsertifisering av kommunens virksomheter er et viktig redskap på veien mot et
mer miljøeffektivt samfunn. Det er allerede er fattet et politisk vedtak om at alle
kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres innen 2009.

Rådmannen foreslår at det etableres et
trådløst utendørs bredbåndtilbud i deler
av Stavanger sentrum. Dette skal være
klart til bruk i 2008 under kulturhovedstadsåret og skal være gratis i 2008.

De gode tilbakemeldingene fra fellesfyrverkeriet i Hinna bydel ved nyttårsfeiringen 2005/2006 resulterte i et utvidet antall
bydelsarrangementer for 2006/2007. Av
kommunens syv bydelsutvalg var det kun
Hundvåg som ikke hadde fellesarrangement. Oppslutningen rundt
arrangementene var god, og alle bydelsutvalgene har uttrykt ønske om videreføring.

- Miljøsertifisering av kommunale virksomheter vil gi et mer effektivt miljøarbeid i kommunen og dermed et bedre
miljø i bysamfunnet som helhet, skriver
rådmannen i saksforelegget. Kommunens
arbeid med miljøstyring vil kunne skape
ringvirkninger i næringslivet spesielt og
samfunnet generelt, og på den måten
sette dagsorden for utvikling av mer miljøvennlige bedrifter og et mer miljøeffektivt bysamfunn. Det er dessuten viktig
for kommunens renommé som miljøby å
"feie for egen dør".

Antall salgsdager for nyttårsfeiringen
2007/2008 anbefales utvidet fra to til tre
dager.Det begrunnes med at nyttårsaften
faller på en mandag og at enkelte
utsalgssteder ikke har anledning til å ha
åpent søndag 30. desember.
En arbeidsgruppe anbefaler åtte konkrete tiltak for å redusere skadeomfanget av
fyrverkeribruk. De anbefaler å prøve ut
disse tiltakene før man eventuelt går inn
for et forbud mot privat bruk av fyrverkeri.
Formannskapet skal behandler saken 14.
juni.

Stavanger kommune har som mål å være
en pådriver og inspirator mot et mer miljøeffektivt bysamfunn. Miljøeffektivitet
defineres som verdiskapning over tid delt
på miljøbelastning over tid. En forutsetning for miljøeffektivitet er at miljøarbeidet integreres som en naturlig del av de
daglige rutinene og arbeidet.

Det legges i første omgang opp til at
"alle kommunale driftsenheter" kun
omfatter virksomheter i administrasjonen, barnehager (kommunale samt private m/driftsavtaler), skoler, sykehjem (kommunale samt private m/driftsavtaler) samt
helse- og sosialkontorene og helsestasjonene. I tillegg tas også de kommunale
foretakene med mens de interkommunale selskapene oppfordres til
miljøsertifisering.
Formannskapet skal behandler saken 14.
juni.

- Dette bør være ett pilotprosjekt hvor
en høster nødvendige erfaringer, skriver
rådmannen i saksforelegget. Erfaringene
vil danne grunnlaget for en langt bredere satsing på å utvikle et regionalt
utendørs bredbåndtilbud.
Målet er et trådløst bredbåndtilbud til
næringsliv og innbyggere i Stavangerregionen på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Vi bør også ta initiativ til å
utvikle digitale tjenester som er basert
på utendørs bredbåndsteknologi.
En eventuell videre utbygging av det
trådløse nettverket i Stavanger og i regionen bør skje i samarbeid med
Universitetet i Stavanger, næringslivet i
regionen, medieselskap, Rogaland fylkeskommune og kommunene i regionen,
slik man har gjort det i Trondheim.
Det vil være både arbeidskrevende og
kostbart dersom Stavanger kommune
alene skal stå for en videre utbygging av
nettverket.
Rådmannen legger derfor opp til at årlige driftsutgifter etter 2008 skal fordeles
mellom mange parter, herunder brukerne selv.
Formannskapet skal behandler saken 14.
juni.

mer info på www.stavanger.kommune.no

52 SØKERE ER TILDELT STIPEND
I år kom det inn 75 søknader, og det totale søknadsbeløpet var på ca 1,8 millioner kroner. Kommunens stipendordning har 400.000 kroner til disposisjon.
Ved tildeling i 2007 er etter- og videreutdanning innen Stavanger kommunes satsingsområder for kompetanseutvikling
prioritert.
Satsingsområdene er
- lederutvikling
- kvalitet- og brukerorientering
- rekruttering og karrierutvikling
- Det er også lagt vekt på den nytte
Stavanger kommune kan ha av utdanningen, sier Marit Apeland i Personal og
organisasjon. Dette baserer seg på de
kvalifikasjonskrav som må fylles for å løse
nåværende og framtidige oppgaver,
utdanningens kostnad og varighet, søkers
tjenestetid i kommunen og tidligere tildeling av stipend fra Stavanger
kommune.
Her er de 52 heldige som fikk stipend:
Espen Åvitsland, Oppvekst/levekår, stab
Susanne Mall, Personal og organisasjon
Liv Herdis Oftebro, Kultur og byutvikling
Iqbal Mohammad, Kultur og byutvkling
Anne Karin Olsen, Bymiljø og utbygging
Kjersti Hole, Økonomi
Ingunn Skår Skogen,
Mariamarka barnehage
Louise Cullen,
Vår barnehage, avd. Kvernevik
Mahmanzar Mohadjerin, Vår barnehage,
avd. Slåtthaug og Kvernevik
Elin Markseth, Haugtussa barnehage
Elisabeth G. Knutsen, Barnehagen
Tjensvoll
Eli Asbjørnsen, Hinna skole
Anne Margrethe Knudsen,
Madlavoll skole
Merethe Hauge Larsen,
Madlavoll skole
Jorunn Skjøld,
Madlavoll skole
Andre Kristoffersen,
Madlavoll skole
Kate Marie Dalva, Vardenes skole
Turid Nina Ølberg, Hafrsfjord skole
Tine Ekanger, Madlamark skole
Annette Bilstad, Lunde skole
Karin Sunderø, Gosen skole
Gaute Sørensen, Flyktningeseksjonen
Kari Eidem,
Dagsenter- og avlastningsseksjonen
Lill Merete Olsen,
Dagsenter- og avlastnngsseksjonen
Ingvild Småbrekke Lunde,

Stavanger legevakt og voldtektsmottak
Marianne Fjetland,
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Bente Sørreime,
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Jorunn Johnsen, Barneverntjenesten
Bjørn Skaland, Barneverntjenesten
Eva Renate Nesheim, Barneverntjenesten
Cecilie Palko Vadla, Barneverntjenesten
Lillian G. Sørensen,
Arbeidstreningsseksjonen
Ester Pollard Søiland,
Arbeidstreningsseksjonen
Kate Jåsund, Ungdom og fritid
Sigfrid Sigmundsen,
Tjensvoll hjemmebaserte tjenester
Anne Gjengedal Sunde,
Hundvåg hjemmebaserte tjenester
Anne Gro Egedahl,
Hundvåg hjemmebaserte tjenester
Sigve J. Melby,
Hundvåg hjemmebaserte tjenester
Bjørn Roar Vagle,
Hinna hjemmebaserte tjenester
Lene Sivertsen,
Hinna hjemmebaserte tjenester
Åshild Simonsen,
Hinna hjemmebaserte tjenester
Stig Erlend Midtgård, Hinna hjemmebaserte tjenester
Hege Synnøve Bergsaker,
Tasta hjemmebaserte tjenester
Cathinka Bolseth Olsvik,
Storhaug hjemmebaserte tjenester
Anne Røsbak, Sunde sykehjem
Svein Erik Frøystein, Rosendal sykehjem
Alexandra Hansen, Rosendal sykehjem
Surinder Mehan, Rosendal sykehjem
Randi Lund, Mosheim sykehjem
Silje Gjessen, Mosheim sykehjem
Ruth Ambjørnsen,
Ramsvigtunet sykehjem
Jorunn Elin Haga,
Madla helse- og sosialkontor

ARBEIDSTRENINGSSEKSJONEN
Arbeidstreningsseksjonen (LOS - kontoret) har flyttet, men ikke så langt! Du
finner nå administrasjon og saksbehandlerkontor i 2. etasje i Tastagaten 30 - 32, i
nyoppussede lokaler. Samarbeidspartnere
ønskes velkommen innom.

REVYFOLK OG
VENNER
møtes til det første møte 18. juni kl 1800
på Vaulen skole.
Vi starter øvinger og går igang med
møteplan og øveplan for høsten 07. All
øving håper vi skal gi oss en ny kommunerevy i januar 2008.
Til og med du som ikke er løyen kan få
være med! Vi trenger også deg som kan
administrere og har orden på økonomi.
Ble du forveden nå?
- Møt på Vaulen skole 18.juni eller få mer
info på telefon 98866605, sier revygjengen i kommunen. Vi gjør stavanger gladere, slås de fast i en melding til
Stavangerinfos redaksjon.

NY I STAVANGER
BYGGDRIFT KF
Erik T. Hirth (44) fra Stavanger er ansatt
som ny daglig leder i Stavanger Byggdrift
KF. Han kommer fra det private næringsliv og stillingen som daglig leder i
Innkjøpsassistanse Vest AS.
I perioden 94-98 fungerte han som
ass.rådmann i Sirdal kommune og opparbeidet seg bred erfaring med sentrale
funksjoner innenfor en offentlig bedrift.
Erik T. Hirth har også vært innkjøpssjef i
Stavanger kommune.
Erik T. Hirth er utdannet siviløkonom fra
Handelsakademiet i Oslo.

STARRFELT - PROSJEKTLEDER FOR
REKRUTTERING
Oddbjørg Starrfelt er ansatt som prosjektleder med hovedansvar for rekrutteringstiltak i Personal og organisasjonsavdelingen.
Hun kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Mercuri Urval. Hun var før
dette tolv år på Stortinget og har i tillegg lang erfaring fra offentlig sektor.
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