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SAKER VÅREN 2008

KULTUR OG NÆRING

Rådmannen gir nå en oversikt over foreløpig planlagte saker som fremmes for
formannskapet våren 2008. I tillegg vil
formannskapet få saker vedrøørende
byggeprosjekter fra kommunalstyret for
miljø og utbygging.

Rådmannen foreslår at Stavanger kommune takker ja til invitasjonen fra
Stavanger-regionen Næringsutvikling AS
om å delta i arbeidet med en regional
handlingsplan for kultur og næring.

Her er en oversikt over sakene:
Skatteinngangen rapporteres månedlig
Brannsikring i sentrum
Skatteregnskap 2007
Eierstrategi
Levekårsundersøkelsen
Intermediær avdeling
Omsorg 2025
Åpen kommune - ny offentlighetslov
Finansforvaltning
Regionalt idrettsanlegg – Fotballhall i
Randaberg
Omstilling – orientering om prosess og
forslag til tiltak
Videregående skole i Bjergsted – avtale
og finansiering
Servicenivå overfor innbyggerne – e-post
og telefonihenvendelser
Organisering parkering – Stavanger
Parkering KF
Kommunens strategi i møte med frivillig
arbeid i Stavanger
Risiko og sårbarhetsanalyse Stavanger
-regionen
Finansiering – prosjekt uønsket deltid
Årsregnskap og årsberetning
Budsjettoppfølging 1 tertial
Forslag til anskaffelsesstrategi
Etiske retningslinjer for kommunens innkjøp
Vurdering av kontorstøttesystem
Internasjonalt Hus
Oppfølging forvaltningsrapport: Kvalitet
i sykehjem
Økonomiske rammer og strategiske veivalg for kommende budsjettperiode
Status nettarbeid og -utvikling i
Stavanger kommune.

I Strategisk Næringsplan 2005-2020 for
Stavanger-regionen er det å ”stimulere til
kulturbasert næringsutvikling” ett av tre
strategiske grep i kapitlet om livskvalitet.
Samtidig som denne planen nå oppdateres og fornyes, starter arbeidet med en
egen regional handlingsplan for kultur
og næring. Den skal bygge på og konkretisere mål og strategier i den oppdaterte
strategiske næringsplanen.
Statlig initiativ følges opp
Nærings- og handelsdepartementet,
Kommunal- og regionaldepartementet
og Kultur- og kirkedepartementet la i vår
fram Handlingsplan Kultur og næring.
Planen omfatter både kulturnæringene
– annonse- og reklamevirksomhet; arkitektur; bibliotek, museum etc.; bøker,
aviser, blader etc.; design; film, foto,
video; kunstnerisk virksomhet; musikk;
TV, radio – og kulturbaserte næringer –
dvs. næringer som er svært avhengig av
innsatsfaktorer (varer og tjenester) fra
kulturnæringene.
Arbeidet med den regionale handlingsplanen for kultur og næring vil søkes
koordinert med og koblet til pågående
kommunale planprosesser. I denne sammenheng skal nevnes kommuneplanen
og det nettopp påbegynte arbeidet med
den strategiske kunst- og kulturplanen.
Formannskapet skal behandle saken
14. februar.
Hele saken kan du lese på
www.stavanger.kommune.no

VELLYKKEDE
MØTER I HOUSTON
- Samtalene med politisk ledelse, universiteter og diverse organisasjoner, har vært
en viktig manifestering av kontakten
mellom Stavanger og Houston, sier ordfører Leif Johan Sevland. En delegasjon
fra Stavanger besøkte nylig Houston for
å følge opp eksisterende relasjoner og
skape nye kontakter. Nå er de tilbake i
byen og klare for å bearbeide inntrykk og
følge opp de forskjellige kontaktene.
Delegasjonen, ledet av ordfører Leif
Johan Sevland, bestod i tillegg av UIS
rektor Aslaug Mikklesen, IRIS Direktør
Anna Abøe, ONS direktør Kjell UrsinSmith og leder i vennskapsbykomiteen
Per Olav Hanssen. Fra Stavanger-regionen
Næringsutvikling deltok direktør Elin
Schance, Trygve Brekke og Birger
Haraldseid.
Viktige besøk har inkludert møter
med fire universiteter i Houston; Rice
University, Texas A&M University,
University of Houston og St. Thomas
University. Ellers har delegasjonen møtt
de to viktigste næringsutviklingsorganisasjonene Greater Houston Partnership og
Bay Area Partnership. I tillegg til næring
møtte gruppen fra Stavanger administrativt og politisk ansvarlige i byen, hvorav
høydepunktet var møtet med borgermester Bill White.
Delegasjonen avholdt også møter i
forbindelse med den forestående vennskapsbyutvekslingen som finner sted i
første halvdel av mars. Da drar mer enn
100 ungdommer fra Stavanger og lokale
ungdomsorganisasjoner til Houston for å
besøke tilsvarende ungdomsgrupper der.
Disse vil bli innkvartert hos lokale, amerikanske familier.

mer info på www.stavanger.kommune.no

STIPEND
Fast ansatte i Stavanger kommune kan
søke stipend til etter- og videreutdanning
med særskilt høye kostnader. Ordningen
omfatter ikke undervisningspersonalet
ved skolene som har sin egen stipendordning.
Med særskilt høye kostnader menes kostnader utover 10.000 kroner. Lønnsutgifter
dekkes ikke. Ved tildeling av stipend i
2008 prioriteres etter- og videreutdanning innen Stavanger kommunes satsingsområder for kompetanseutvikling. Det er
lederutvikling, kvalitet- og brukerorientering og rekruttering og karriereutvikling.
Søknad sendes via leder til personal og
organisasjon v/organisasjon og utviklingseksjonen innen 15. mars. Retningslinjene
for ordningen og mer informasjon finner
du i Personalhåndbokens kapittel 7.

STUMP RØYKEN
Bli røykfri i gruppe! Kurset er basert på
Sosial-og helsedirektoratets opplegg med
svært gode resultater for deltakerne.
Kursleder er Lillian M. Rørosgaard.
Røykeavvenningskurset består av seks
konsultasjoner og du betaler en egenandel på 1900 kroner. Resten betales av
HMS-seksjonen.
Øreakupunktur er inkludert i prisen for
den som ønsker dette. Øreakupunktur tar
sikte på å hjelpe mot plager ved røykeslutt, som f.eks irritasjon eller vektøkning.
De fleste synes ikke nålene (som er nesten like tynne som et hårstrå) medfører
ubehag.
Er du fortsatt røykfri etter ett år, tilbakebetaler vi egenandelen til deg. Tidspunkt
for kurssamlingene er kl 14-16 hver gang.
Regn en halv time ekstra hvis du vil ha
akupunktur. Datoer for samlingene er:
torsdag 27. mars
mandag 31. mars
torsdag 3. april
torsdag 10. april
torsdag 17. april
torsdag 24. april
Du kan melde deg på i kursbasen. Ta
kontakt med Sigrid Utne i HMS-seksjonen
hvis du har spørsmål. Telefon (5150) 7885.

STAVANGER GÅR
INTERNASJONALT

SUKSESS
PÅ MESSE

Stavanger kommunes internasjonale
engasjement er tema for neste utgave av
Komposten.

Så var vi på plass igjen, på årets
Utdanningsdager, sammen med tusenvis
av ivrige ungdommer fra hele Rogaland.
De tre dagene messen varte fikk besøkende råd og veiledning om muligheter
innen yrkesvalg og utdanning.

Stavanger2008s geniale slagord "Open
Port" blir forstått av alle, enten morsmålet er nynorsk eller vårt nye morsmål
engelsk. Redaksjonskomiteen ønsker å
bidra til en vidsynt profil ved å vie neste
nummer til gode eksempler på kommunens mange åpne og internasjonale tiltak
og engasjementer. Vi trenger tips og innspill til artikler. Har du noe spennende å
fortelle fra din egen arbeidsplass?
Vi må ha ditt tips innen 20. februar.
Ta kontakt med en av oss: Kari Krogh
Lande, kommunikasjon, Inger Østbø
Aareskjold, personal , Inger S. Bjerga, kultur og byutvikling, Svein Håkon Høyvik,
bymiljø og utbygging, Arne Kristian
Espedal, oppvekst , Birte Lamo Kristensen,
levekår, Trond A. Skjæveland, økonomi

Stavanger kommune har hvert år stand
på messen. Ideen med kommunens stand
er å vekke ungdommens interesse for
Stavanger kommune som arbeidsgiver.
De skal sitte igjen med et positivt inntrykk både av oss som jobber i kommunen og mulighetene kommunen har å
tilby etter endt utdanning.
Og positivt inntrykk mener vi å ha gitt.
Nesten 3000 brosjyrer og fargerike bæreposer i papir fikk bein å gå på i løpet av
de dagene messen varte. Vår enkle fiskekonkurranse var like populær i år som
tidligere år og mange nyttet anledningen til å vinne en liten premie.
Vi takker alle som stilte opp og tok sin
tørn på standen. Dere var flotte representanter for Stavanger kommune.

LEDSAGERE TIL
SPANIA SØKES
Stavanger kommune har 13 korttidsplasser ved bo- og behandlingsenteret i
Altea, Centro Asistencial Noruego SL.
Nå nærmer det seg søknadsfrist for ledsagere til Altea. Er du lei av regn og kulde?
Da bør du lese videre. Brukere som reiser
til Altea fra Stavanger skal ha med to
ledsagere. De vil reise i grupper på seks
eller sju deltakere.
For å bli ledsager må du være fast ansatt i Stavanger kommune i mimum tre
måneder, og ha helsefaglig utdanning av
minimum ett års varighet. På hver reise
skal en av ledsagerne være sykepleier.
Andre prioriterte faggrupper er vernepleier, hjelpepleier, omsorgsarbeider,
ergoterapeut og fysioterapeut. Alle
avreisedatoer er lagt inn i CosDoc.
Søknad sendes: Hinna hjemmebaserte tjenester v/Irene Knutsen Bekkelund

Prosjektgruppen for årets deltakelse
bestod av Kari Krogh Lande, Inger Østbø
Aareskjold og Oddbjørg A. Starrfelt.
I tillegg til Stavanger kommune hadde
Opplæringskontoret egen stand bemannet med mange av lærlingene våre.
Og ikke nok med det. Både Stavanger
Byggdrift og Stavanger natur- og idrettsservice var for første gang tilstede med
egne stands. På standen til byggdrift
fikk ungdommen konkurrere med hammer og spiker, et kjempepopulært tilbud.

VÅRNYTT FRA FRILUFTSSENTERET
Skoler og barnehager som vil lære om og
oppleve natur, miljø og gårdsliv bør ta
en titt på www.stavangerfriluftssenter.no
under undervisningstilbud. Der har vi nå
lagt ut vårens program.

Søknadsfristen er 29. februar 2008.

mer info på www.stavanger.kommune.no

