Husorgan for ansatte i Stavanger kommune

Nr 2 tirsdag 29. januar 2008

NÆRINGSPLANEN
OPPDATERES

SØPPELPLUKKING
I 2008

SENIOR NM
I TENNIS

Rådmannen legger nå frem for formannskapet en redegjørelse om fornyelse og
oppdatering av strategisk næringsplan.
Det tilrås at det prioriteres å finne ett
eller to nye hovedsatsingsområder i tillegg til dagens områder; energi og mat.

Rådmannen foreslår å bevilge 365.000
kroner til Kirkens Bymisjon Jobb1 for
finansiering av søppelplukking i 2008.
Kirkens Bymisjon driver et sysselsettingstilbud til aktive rusmiddelmisbrukere,
Jobb1.

Rådmannen foreslår å bevilge 200.000
kroner til oppgradering av tennisanlegget ved Hafrsfjord i forbindelse med
senior NM i tennis august 2008. Mye av
kostnadene til dette arrangementet er
knyttet til opprusting av tennisanlegget
ved Hafrsfjord.

På grunn av Stavangers posisjon som regionens største næringslivskommune og
regionsenter, er det stor grad av sammenfall mellom Stavangers næringsperspektiv
og det regionale næringsperspektivet.

Jobb1 er med å bidra til holdningsskapende arbeid blant mennesker som er en del
av en utsatt gruppe, og som gjennom et
samarbeid med kommunen får være med
til å bidra til å holde byen ren.

Innenfor en rekke områder ivaretar
Stavanger viktige regionale vertskapsfunksjoner. Sammen med den øvrige
regionen ønsker kommunen å ivareta
vertskapsrollen og videreutvikle denne til
beste for regionens samlede næringsliv.

Rådmannen ser positivt på aktiviseringstilbud for kommunens mennesker med
store rusproblemer, og mener søppelplukking er en viktig samfunnsoppgave for
å få en ren, trivelig og trygg by.

Rådmannen registrerer at det er satt i
gang et arbeid med kartlegging av andre
næringer som har potensial til å utvikle
seg til framtidig næringsklynger. Selv
om en i dag har full kapasitetsutnytting i
næringslivet og i liten grad frie ressurser
til nysatsing, kan det være fornuftig nå å
peke ut områder å satse på i forhold til
klyngeutvikling framover. Perspektivet
bør da være næringsområder der regionen har spesielle fortrinn i et nettverksog verdikjedeperspektiv nasjonalt og/eller
internasjonalt, og som både involverer
næringsliv og kunnskapsinstitisjoner
innen utdanning og forskning.
Formannskapet får saken på sitt bord
31. januar.

Formannskapet får saken på sitt bord
31. januar.
.

UCI SYKKELRITT
I STAVANGER
Rådmannen foreslår å bevilge 240.000
kroner til UCI sykkelritt i Stavanger 1.
juni 2008. Dette idrettsarrangementet er
et internasjonalt arrangement med deltakarar fra mange europeiske land.
Sykkel som idrett er en svært stor internasjonal idrett. Det er en publikumsvennlig idrett og en idrett for mediene.
Stavanger vil med et slikt arrangement
få mye god omtale samtidig som det vil
være første gang at Stavanger er målby
for et større internasjonalt sykkelritt.
Formannskapet behandler saken
31. januar.

Tennis er en stor internasjonal idrett. Et
norsk seniormesterskap i tennis er derfor
et stort arrangement. NM i tennis vil bli
et av flere store idrettsarrangement i
Stavanger sommeren 2008. Rådmannen
ser det som viktig for kommunen at
byen er attraktiv som arrangør av større
idrettsarrangement.
Formannskapet behandler saken
31. januar.

GOSEN SKOLE
REHABILITERES
Rådmannen foreslår at formannskapet
godkjenner prosjektkostnader på 114 millioner kroner for rehabilitering av Gosen
skole. Dette er 25 millioner kroner høyere
enn bevilget ramme.
Rådmannen er generelt bekymret over
kostnadsutviklingen i byggemarkedet,
og de konsekvenser dette har for kommunens investeringer. En rekke prosjekter
står foran anbudsinnhenting. Hvis denne
type kostnadsøkning fortsetter, kan det
innebære behov for å skyve eller utsette
investeringsprosjekter for å unngå at de
samlede investeringer blir for høye.
Formannskapet behandler saken
31. januar.

mer info på www.stavanger.kommune.no
Stavangerinfo_0208.indd 1

28-01-08 13:15:26

LÆRLING I
KOMMUNEN

NYE TRAFIKKPROSJEKTER

Stavanger kommune hadde 140 lærlinger/
lærekandidater ved utgangen av 2007. I
løpet av fjoråret ble det tilsatt 62 lærlinger. 58 av våre lærlinger avla fagprøver i
2007. 33 bestod prøven første gang, og
av disse fikk 23 lærlinger, dvs 40 prosent,
bestått meget godt.

Tiltak i Auglendsbakken og Dues vei
legges inn som prosjekter i trafikksikkerhetsplanen for Stavanger 2005-2008, og
prioriteres for gjennomføring.

69 kommunale virksomheter har nå
en eller flere lærlinger i opplæring.
Virksomheter med mye erfaring prioriteres ved tildeling av lærlinger. Det er
stadig flere kommunale virksomheter som
ønsker å være lærebedrift.
Opplæring
Det er utarbeidet en strategisk opplæringsplan for opplæring. Med utgangspunkt i denne har det vært gjennomført
felles kurs for lærlinger. 446 lærlinger har
deltatt på heldags kurs fordelt på 12 hele
dager med mange ulike tema og ulike
fag.
Oppfølging
Det er et mål for opplæringskontoret at alle lærlinger skal få besøk fra
Opplæringskontoret i læretiden.
Samarbeid
Felles mål er markedsføring av kommunen som arbeidsplass. Sandnes, Sola,
Randaberg og Stavanger har eget fora
for samarbeid. Tema for dette samarbeidet er felles annonser, ansettelser , opplæring av instruktører, nye utfordringer
og kvalitetsforbedring.
Rogaland fylkeskommune, fagopplæringen er en viktig samarbeidspartner.
Opplæringskontoret har i samarbeid med
Jåttå og Bergeland videregående skoler
inngått en partnerskapsavtale. Den går ut
på at skolene skal benytte våre virksomheter til utplassering av elever i ”prosjekt
til fordypning”, samtidig som de skal
delta i opplæring av instruktører og faglig ansvarlig i nye læreplaner.
Dette går frem av årsrapport fra
Opplæringskontoret.

BEDRIFTSIDRETTSLAGET

Trafikksikkerhetsplanen for Stavanger har
en varighet på fire år før den rulleres. I
løpet av denne perioden kan det dukke
opp nye prosjekter som er viktige og som
burde lagt i planen. Da Stavanger kommune får mange henvendelser vedrørende prosjekter til trafikksikkerhetsplanen,
har alle søkerne fått lik behandling og
tilbakemelding om at det ikke kan tas inn
enkeltprosjekt uavhengig av planens rullering. Til nå er slike innkomne prosjekter
blitt liggende på vent inntil revidering av
trafikksikkerhetsplanen skal finne sted.
I siste periode har rådmannen opplevd
press på særlig to prosjekter som ikke har
vært innarbeidet i nåværende trafikksikkerhetsplan. Det dreier seg om tiltak i
Auglendsbakken og Duesvei.
Rådmannen anbefaler at tiltakene tas
inn som prosjekter i gjeldene trafikksikkerhetsplan 2005-2008. Dette vil gjøre
det mulig for administrasjonen å legge
prosjektene inn i sine respektive års- og
tiltaksplaner for 2008.
Vi har også mottatt henvendelser vedrørende trafikksikkerheten i Gamleveien,
men vi vil her vurdere busstilpassede fartshumper som et strakstiltak.
Strakstiltakene vil finansieres innenfor
budsjettet til mindre trafikksikkerhetstiltak.
Transportplanavdelingen har ansvaret
for å utarbeide trafikksikkerhetsplanen og revidere den. Det er uheldig
at nye prosjekter legges inn før rullering. Rådmannen anbefaler likevel
at det gjøres et unntak for prosjekt
Auglendsbakken og tiltak i Dues vei.
Ved neste revisjon av trafikksikkerhetsplanen, i 2009, anbefaler rådmannen at
det tas stilling til om planen skal beholdes
i nåværende form eller om det vil være
hensiktsmessig at den rulleres oftere.
Formannskapet behandler saken
31. januar.

Det blir årsmøte i bedriftsidrettslaget
torsdag 14. februar kl 19 på Hansons
Minde (like ved Rica Forum/IMI).
Saker meldes til leder Randi Skumsnes
eller via de enkelte gruppene, innen fredag 8. februar 2008.

NY LEDER POLITISK
SEKRETARIAT

May Endresen (46) er ansatt som leder av Politisk
sekretariat. Hun kommer fra stillingen som seniorrådgiver i KS.
May Endresen er utdannet cand. polit fra
Universitetet i Bergen (1986) og har hovedfag i
sosialantropologi. Hun er idag seniorrådgiver i KS.
Hun har tidligere bl a erfaring fra Bergen kommune først som personalsjef og senere som bydelsdirektør i Arna bydel. Hun har også vært rådgiver i
Ninh Binhh Public Administration Reform Prosject,
Vietnam. Hun begynner i stillingen i april.
Politisk sekretariat er utvalgssekretariat for politiske styrer, råd og utvalg samt sekretariat for
ordfører, varaordfører og kommunalråder. Andre
ansvarsområder er bl a internasjonsalt arbeid og
kommunale arrangementer og delegasjonsbesøk.
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