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SATSING PÅ IDRETT
Meldingen ”Tidenes satsing på idrett i Stavanger” inneholder
mange større idrettsanlegg som ikke er innbyrdes prioritert.
Det er satt av to millioner kroner til planlegging av
anleggene.
Rådmannen legger når frem en liste over
prioriterte anlegg som administrasjonen
skal starte arbeidet med. Hun foreslår
at bevilgningen på to millioner kroner
disponerast til utarbeiding av funksjonsplaner samt lokalisering av de prioriterte
anleggene.
Alle anleggene er etter rådmannen sin
vurdering viktige og det haster å komme
i gang med planleggingen.
Her er rådmannens liste:
Dobbel idrettshall i Madla bydel
Madla bydel har en idrettshall i dag som
ligger i Kvernevik. Bydelen har omlag
20.000 innbyggere og har et stort behov
for flere idrettshaller.
Sørmarka idrettspark i Hillevåg bydel
Dette arealet i Sørmarka er et av de siste
areal for idrett og fysisk aktivitet som
enda ikke er bygd ut. Mange ulike idretter
og klubber ønsker å etablere seg her.
Ny idrettshall ved Hetlandshallen
i Hillevåg bydel
Denne hallen som et påbygg til
Hetlandshallen eller som en frittstående
hall ved siden av Hetlandshallen er det
stort behov for.
Svømmebasseng i Kvernevik og Hundvåg
Disse to svømmebassengene har det vært
stor etterspørsel etter de siste 20-30 år.

Folkebad i Jåttåvågen i Hinna bydel
Dette folkebadet krever lang og grundig
planlegging. Det vil være viktig at en
ser liknende anlegg både innenlands
og i utlandet før en konkluderer hvilke
funksjoner et slikt stort bygg skal ha.
Skatehall ved Tasta idrettspark
i Tasta bydel
Arbeidet med skateplan for Stavanger
er i gang, der skatehallen vil være en del
av planen.
Skateplanen for Stavanger
Utarbeidingen av denne planen vil
legge grunnlaget for utviklingen
av bydelsanleggene for skate samt
utviklinga av Tasta skatepark.
Dobbelhall på tomten ved St. Svithun
videregåande skole
Rogaland fylkeskommune ønsker at
Stavanger kommune etablerer en hall
eller dobbelthall på tomten til St. Svithun
videregåande skole. En evtentuell dobbelhall i dette området ville være svært
viktig å få etablert som et supplement til
de andre idrettsanleggene som vi ønsker
å etablere i Forumområdet.

Formannskapet skal behandle saken
i neste møte.

KULTUROPPLEVELSE
FOR ALLE ANSATTE
I forbindelse med at Stavanger er kulturhovedstad i 2008 inviterer rådmannen alle ansatte til en kulturopplevelse
i Konserthuset. Benytt anledningen til å
høre populære foredragsholdere og oppleve en god stund sammen med andre
ansatte i Stavanger kommune. Det blir
seks forestillinger i mai og juni.
Program
Rådmann Inger Østensjø vil åpne dagen.
The Beatles, det ultimate kreative team
v/Asbjørn Schaathun
Eventyr i landskap
v/Henrik Melsom Edvardsen
Walk the talk – v/Håkon Lund
Kunstneriske innslag og overraskelser er
en selvfølge Det serveres en enkel lunsj
og kaffe etter forestillingen.
Invitasjonen og påmeldingen er lagt
ut i den elektroniske kursbasen. Ved å
klikke deg inn på K vil du finne kurset
Kulturbyen Stavanger. Du må selv finne
en dato som passer og melde deg på.
Alle arrangementene, med unntak av ett,
begynner klokken 09.00. 27.mai begynner arrangementet kl 13.00.
Velkommen til en hyggelig stund
i Konserthuset.

mer info på www.stavanger.kommune.no

SPØRREUNDERSØKELSE

ARBEIDSGIVERSTRATEGI 2008-2010

Rogaland Revisjon IKS skal i løpet av
de neste ukene gjennomføre en spørreundersøkelse om etikk blant kommunens
ansatte, på oppdrag fra kontrollutvalget.
Alle ansatte kan delta i undersøkelsen.

I administrasjonsutvalgets første møte
i 2008 ble det vedtatt en ny arbeidsgiverstrategi for Stavanger kommune.
Arbeidsgiverstrategien har som hovedhensikt å være et virkemiddel for en
bedre arbeidsgiverpolitikk.

Formålet er å få en oversikt over i
hvilken grad Stavanger kommunes
etiske retningslinjer er kjent, og hvordan
kommunens arbeid med å sikre gode,
etiske holdninger og handlinger i organisasjonen fungerer og bør fungere.
Spørreskjema vil bli sendt på e-post til
alle ansatte som har egen e-postadresse.
Alle andre kan gå inn på
www.rogaland-revisjon.no og følge
anvisningene der.
Resultatene av undersøkelsen vil bli
offentliggjort i en rapport til kontrollutvalget. Et sammendrag blir også
publisert på Rogaland Revisjon IKS’
internettsider.

NYE I PO
Molvik ansatt som ny direktør
Olve Molvik (42) er ansatt som ny direktør for Personal- og organisasjonsavdelingen. Molvik har bakgrunn fra flere
lederstillinger i Sandnes kommune hvor
han i dag jobber som organisasjonssjef.
Olve Molvik er utdannet adjunkt og
har i tillegg avlagt eksamen i enkeltfag
innenfor arbeidsrett, personal og
økonomi. Han begynner i Stavanger
kommune den 1. juni 2008.

Fossmark ansatt som ny forhandlingssjef
Tom Fossmark (46) er ansatt som ny
forhandlingssjef. Han innehar i dag
stillingen som personalsjef i politiet. Han
har eksamen fra politiskolen i 1984 og
administrativ tilleggsutdanning. Han vil
tiltre mandag 28. april.

Det går frem i saken at de viktigste
målene for arbeidsgiverpolitikken
fremover vil være å sikre tilstrekkelig
og kompetent arbeidskraft, sørge for
utvikling av aktive og gode arbeidsmiljø,
legge til rette for nyskapning og utvikling i oppgaveløsning. Arbeidsgiverpolitikken skal og være med på å legge til
rette for videreutvikling av dialogen
med innbyggere og brukere om samfunnsplanlegging, tjenesteutvikling og
tjenesteleveranse.

FORELØPIG
REGNSKAP
Foreløpig regnskap for Stavanger
kommune 2007 viser at høy
skatteinngang, god likviditet og
kapasitetsutfordringer ga positivt
resultat.
Stavanger kommune (eksklusive foretakene) fikk i 2007 et regnskapsmessig
resultat i driften på 195 mill. kroner
etter pliktige avsetninger, herunder
50 mill. kroner til erstatning til barn
som har opplevd overgrep under
offentlig omsorg.
Samlet ble frie inntekter, skatt og
rammetilskudd netto 65 mill. kroner
høyere enn korrigert budsjett. Skatteveksten fra 2006 til 2007 ble på 8,7 % (på
landsbasis 1,6%) og samlet skatteinngang
i 2007 ble 3,3 mrd. kroner. Skatteinntekten i 2007 ble 265 mill. kroner
høyere enn i 2006. Den høye skatteinntekten har sammenheng med det høye
aktivitetsnivået i næringslivet og den lave
arbeidsledigheten.
Bykassens likviditet i 2007 har som
følge av den høye skatteinntekten vært
meget god. Kommunen har hatt en aktiv
finansforvaltning. Samlet avkastning
på plasserte midler er 5,7%, mens
gjennomsnittlig lånerente i 2007 var på
4,8%. Samlede rente- og utbytteinntekter
i 2007 ble 40 mill. kroner høyere enn
budsjettert årsberetning for 2007.

VM I SANDVOLLEYBALL I STAVANGER
NESTE ÅR
Det blir farger og spenning som aldri
før i Stavanger sentrum neste sommer.
Stavanger blir arrangørsted for VM
i sandvolleyball. Arrangementet blir
betydelig større enn de sandvolleyballturneringene byen har hatt de siste seks
årene.
Beslutningen ble annonsert for lokale
entusiaster og presse på et telefonmøte
av presidenten i det internasjonale
volleyballforbundet, Dr. Rubèn Acosta.
Etter noen spennende minutters begrunnelse, røk armene i været da det ble klart
at Stavanger vant arrangementet foran
Moskva.
- Det var et tett løp mellom Moskva og
Stavanger, men Stavangers erfaring etter
seks år med turneringer gjorde utslaget,
sa Acosta.
Bjørn Maaseide fulgte det hele på
telefonen fra Rio de Janeiro i Brasil.
- Hadde det ikke vært for dine herlige,
gale tanker en gang, hadde vi ikke stått
her, sa en begeistret ordfører Leif Johan
Sevland på telefonen til Maaseide.
Sandvolley-VM begynner 26. juni
og varer til 5. juli.

TRYGGHETSAVDELINGEN
Trygghetsavdelingen ved Stokka
sykehjem stengte tirsdag 26. februar.
Tilbudet flyttes til Vålandstunet sykehjem
med åpning der fredag 7. mars.
Trygghetsavdelingen får også nytt
telefonnummer 51 50 24 70.

ELIXIA
TRENINGSSENTER
Sports-Club har endret navn til Elixia.
Fra 1. mars vil ansatte i Stavanger
kommune få nye betingelser.
Nærmere informasjon finnes på intranettet under velferd.

mer info på www.stavanger.kommune.no

