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1 Innledning

Koronapandemien har preget Stavanger kommune også i 2021. Snaut 200 000 PCR-tester er gjennomført og

nesten hele befolkningen er vaksinert i to omganger i løpet av året. Organisasjonen har vist stor evne til å tilpasse

tjenestetilbudet i takt med endringene i pandemien, med mål om forsvarlige tjenester. Mot slutten av året steg

smitten i samfunnet kraftig, og sykefraværet tilsvarende. En formidabel innsats av medarbeidere og ledere, og et

godt samarbeid med folkevalgte og andre aktører, har vært avgjørende for å lykkes – sammen – med å skape en

nær, åpen og nyskapende kommune!

Ambisiøse mål i Stavanger kommune

Kommuneplanen gir overordnede føringer for hvordan Stavanger skal utvikle seg i årene som kommer. I

kommuneplanens samfunnsdel har Stavanger kommune valgt å satse på «Gode hverdagsliv», «regionmotoren» og

«grønn spydspiss».

Gode hverdagsliv handler om at alle skal ha det bra der de bor, enten de er 4 år eller 80. Det er positivt at mange

innbyggere melder høy grad av tilfredshet med kommunens tjenester gjennom brukerundersøkelsene.

Som regionmotor har Stavanger, gjennom den nye næringsstrategien, mål om å gjøre Stavangerregionen til

storbyområdet i Norge med høyest verdiskaping og konkurransekraft.

For å nå klimamålene, er det behov for en raskere utslippsnedgang fremover, som vil utfordre både kommunen,

innbyggerne og næringslivet. Kommunen vedtok i 2021 å søke om å bli en av Europas 100 klimanøytrale og smarte

byer innen 2030 og har meldt sin interesse til EU-kommisjonen. Stavanger går foran som en grønn spydspiss i

arbeidet med å nå målene våre i klima- og miljøplanen.

Stavanger kommune – nær, åpen og nyskapende

I 2021 ble de nye verdiene nær, åpen og nyskapende vedtatt. Sammen med visjonen, vi bygger fellesskap, gir

verdiene retning til arbeidet som gjøres i Stavanger kommune. Felles verdier har betydning for hvordan ansatte

behandler hverandre, løser oppgavene og møter innbyggerne i den nye kommunen.

En handlekraftig organisasjon – preget av pandemi

Også 2021 har vært preget av skiftende og tidvis høyt smittetrykk. I løpet av året har den nyopprettede

vaksinetjeneste vaksinert neste hele befolkningen (91 prosent med første dose og 88 prosent med andre dose).

Strenge smitteverntiltak og begrensninger i fritidstilbud har ført til at mange barn og unge i perioder har mistet

deler av sitt sosiale nettverk og fått redusert læringen sin. Tiltakspakken KADÅITTEPÅ er satt i gang for å bøte på

noen av konsekvensene av pandemien for denne gruppen. Under pandemien har åpne dører hos Sølvberget,

frivilligsentralene og innbyggertorgene på Rennesøy og Finnøy vært kjærkomment for mange innbyggere.

Organisasjonen har vist stor evne til å tilpasse tjenestetilbudet i takt med endringene i pandemien. Endringer i

brukerbehov, vaksinasjon, smittesporing og andre nye oppgaver er håndtert, samtidig med løpende driftsoppgaver.

Bruk av digitale verktøy har vært viktig for å kunne lykkes med dette.

En betydelig innsats er gjort for å nå og engasjere alle målgrupper – spesielt unge voksne og språklige minoriteter.

Innbyggerne i Stavanger er fornøyde med måten kommunen har informert om koronasituasjonen på.

I løpet av året har Leve HELE LIVET-satsingen blitt forsterket gjennom implementering av pasientforløp og nye

rutiner, som er et resultat av pilotprosjektet Friere faglighet – mindre byråkrati. Flere brukere har sett gevinstene



som oppnås ved bruk av velferdsteknologi, særlig i perioder preget av smitteverntiltak.

Organisasjonsstrategien Framtidens kompetanse ble vedtatt i 2021 og gir retning for hvordan kommunen kan sikre

nødvendig kompetanse i en situasjon med økt konkurranse om arbeidskraften. Strategien handler om å utvikle den

kompetansen organisasjonen til enhver tid har, og det handler om hvordan organisasjonens samlede kompetanse

kan omsettes til gode tjenester til innbyggerne.

Organisasjonens fremtidige omstillingsevne er styrket gjennom tilbakeføring av om lag 900 ansatte fra fire

kommunale foretak til basisorganisasjonen. Arbeidet med å bygge en felles kultur er i gang.

En styrket økonomi

Stavanger kommune har gode økonomiske resultater. Kommunen fikk et netto driftsresultat på kr 988 mill. Dette

tilsvarer 7,6 prosent av driftsinntektene og er betydelig høyere enn det budsjetterte netto driftsresultatet, som var

på 3,2 prosent. Årsakene er høyere skatteinntekter enn forventet, statlig korona-kompensasjon på slutten av året,

lavere pensjonsutgifter og forsinket framdrift på investeringene. Høyere inntekter og lavere låneopptak førte til at

gjeldsgraden er redusert. Egenkapitalen er styrket og gir et økt handlingsrom på kort sikt. Disposisjonsfondet til

Stavanger kommune utgjør 13,4 prosent av driftsinntektene, tilsvarende kr 1 742 mill.

Felles innsats mot framtidige utfordringer

Koronapandemien vil fortsatt prege samfunnet, næringslivet og kommunen og det er viktig å være oppmerksom på

de langsiktige virkningene.

I møtet med pandemien har organisasjonen levd opp til de nye verdiene nær, åpen og nyskapende. Lærdommene

fra dette tar vi med oss i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål innen 2030 og når vi skal håndtere utviklingen med

flere eldre og færre yrkesaktive.

Angrepet på Ukraina har ført til en global krise. Vesten har satt i verk sterke økonomiske sanksjoner mot Russland.

Situasjonen vil påvirke norsk økonomi, spesielt gjennom høyere prisvekst. Store flyktningestrømmer er allerede på

vei ut fra krigssonen og Stavanger vil bidra med å ta imot noen av disse. Trusselbildet i Europa er endret og ført til

økt beredskap i kommunen.

Årsrapporten for 2021 viser at Stavanger kommune er en handlekraftig og sterk organisasjon som jobber målrettet

for å realisere kommunens satsinger på gode hverdagsliv, regionmotoren og grønn spydspiss. En formidabel innsats

og godt samarbeid på tvers av tjenesteområdene har vært avgjørende for å lykkes i et år der vi har fått til mye, selv

om pandemien har preget arbeidet.



2 Utfordringer og muligheter

Stavanger kommunes langsiktige satsninger er knyttet opp mot målene i kommuneplanens samfunnsdel: Gode

hverdagsliv, regionmotor og grønn spydspiss. Sentralt står satsing på barn og unge, leve HELE LIVET, omstilling i

næringslivet og det grønne skiftet. Arbeidsledigheten er tilbake til det lave nivået fra før koronapandemien.

Befolkningsveksten i Stavanger ble på 552 personer, tilsvarende 0,4 prosent.

2.1 Utfordringsbildet – endringer

Omstilling i næringslivet og det grønne skiftet

Omstillingen i vår region skjer både internt i etablerte bedrifter som finner nye produkter og nye markeder og ved

at kompetansen etter 50 år med olje og gass brukes inn på nye områder.

Pandemien har påvirket de globale verdikjedene og leveranser av varer og tjenester. Når leveransene blir mer

ustabile, søkes det etter alternative løsninger og nye muligheter oppstår. Produksjonen flyttes i noen tilfeller hjem.

Koronapandemien har bidratt til en digitalisering som det blir spennende å følge virkningene av.

Stavanger søker om å bli en av Europas 100 klimanøytrale foregangsbyer

Kommunestyret vedtok i sak 37/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/stavanger/Meetings/Details/1714665?agendaItemId=229677) i mars 2021 at

Stavanger skulle melde seg på konkurransen om å bli en av Europas 100 klimanøytrale og smarte byer innen 2030 –

av og for innbyggerne. 377 byer i Europa har meldt sin interesse. Stavangers interessemelding er sendt til EU-

kommisjonen 31. januar 2022. Dersom Stavanger lykkes med søknaden sin, må kommunen utarbeide en

klimabykontrakt, som skal godkjennes av EU. Deretter har Stavanger syv år på seg til å gjennomføre en omfattende

endringsprosess.

Litt mer om interessemeldingen

Interessemeldingen fra Stavanger er resultatet av en bred involveringsprosess som startet i oktober 2020.

Dagens ståsted med kommunens planstrategi / planverk er grunnlaget for videre arbeid med å oppnå

klimanøytralitet innen 2030. Alle tjenesteområder har vært med på å vurdere sine aktiviteter og tjenester ut fra

dagens nivå og i et klimanøytralt perspektiv de neste 7 årene. Kommunens selskaper har gitt innspill der de

ivaretar viktige samfunnsoppgaver. Politikerne har gitt verdifulle innspill på barrierer for å oppnå ambisjonene.

Å bli klimanøytral innebærer en balanse mellom hvor mye klimagasser som slippes ut og hvor mye som kan

fjernes, bindes og/eller fanges. Dette er helt i samsvar med ambisjonene i kommunens klima- og miljøplan fra

2018. Som assosiert land, ble det tidlig åpenbart at et tett samarbeid med nasjonale myndigheter var nødvendig,

siden Norge ikke har tilgang til samme finansieringskilder som EU-land. Stavanger startet samtalene med

departementene tidlig i 2021. Dialogmøtene har resultert i et notat fra embetsverket om forsikring overfor EU om

gitt støtte til norske byers deltakelse og at Norge har tilsvarende finansielle ordninger å tilby der EØS-land ikke

har like muligheter som medlemsland. Dette var ett av to absolutte kriterier for å få interessemeldingen godkjent.

Stavanger har vært en pådriver for at dette kravet ble innfridd slik at norske byer kunne søke. Stavanger

kommune er initiativtaker til at de 7 norske byene som har sendt interessemelding til EU involveres i dialogen

med staten. EU-kommisjonen velger byene i april/mai 2022.

Formannskapet har fått referatsak 1/22 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025096?agendaItemId=234939) som

utdyper forpliktelsene gitt i interessemeldingen.

https://opengov.360online.com/Meetings/stavanger/Meetings/Details/1714665?agendaItemId=229677
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025096?agendaItemId=234939


Bedre økonomisk resultat enn forventet

Stavanger kommunes økonomiske resultater for 2021 ble betydelig bedre enn forventet grunnet høyere inntekter,

lavere pensjonsutgifter og forsinket fremdrift på investeringene. Effekten er en kortsiktig styrking av kommunens

økonomiske handlingsrom. Gjeldsgraden og utsatte oppgaver vil utfordre kapasiteten og de økonomiske rammene

til kommunen i 2022 og årene fremover. Kapittel 4: Økonomisk resultat har mer om økonomien.

Bedre prioritering og realisering av investeringsprosjekter

Kommunen har jobbet med å videreutvikle prosesser for å realisere bygge- og investeringsprosjekter på en mer

effektiv og demokratisk måte. Politiske organ prioriterer prosjektene og vedtar rammene. Administrasjonen

planlegger og gjennomfører prosjektene, og inkluderer innbyggerne gjennom medvirkningsprosesser.

2.2 Sysselsetting og demografisk utvikling

Endringer i arbeidsmarkedet

Arbeidsledigheten økte først kraftig i 2020, for så å falle jevnt gjennom koronapandemien. I siste del av 2021 kom

arbeidsledigheten tilbake til det lave nivået fra før koronapandemien og situasjonen med et strammere

arbeidsmarked og sterkere lønnsvekst innen enkelte kompetanseområder. Nye smitteverntiltak ble innført mot

slutten av fjoråret og førte til en midlertidig økt arbeidsledighet inn i 2022.

Grupper med lav utdanning og lav inntekt har i større grad hatt inntektstap som følge av koronapandemien enn

grupper med høy utdanning og høy inntekt. Siden starten av koronapandemien har yrkesgrupper innen overnatting

og servering, reiseliv og transport vært hardest rammet av smitteverntiltakene i Rogaland.

Figur 2.1 viser at arbeidsmarkedet stabiliserte seg i 2020 etter hvert som statlige koronakrisetiltak og -

tilskuddsordninger fikk effekt, og at ledigheten sank gjennom 2021. Likevel har om lag 40 prosent av de som nå er

arbeidsledige i Stavanger stått uten arbeid i mer enn ett år.

ja
n.2

0

fe
b.2

0

m
ar.2

0

apr.2
0

m
ai.2

0

ju
n.2

0

ju
l.2

0

aug.2
0

se
p.2

0

okt.2
0

nov.2
0

des.2
0

ja
n.2

1

fe
b.2

1

m
ar.2

1

apr.2
1

m
ai.2

1

ju
n.2

1

ju
l.2

1

aug.2
1

se
p.2

1

okt.2
1

nov.2
1

des.2
1

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %



Figur 2.1 Viser prosent av arbeidsstyrken registrert som helt arbeidsledige per måned i 2020 og 2021 Kilde: Nav

Ledigheten i Stavanger har stort sett vært høyere enn for Rogaland og for landet samlet. En av forklaringene er at

Stavanger er regionhovedstad med et kulturtilbud, restauranter, hotellnæring og et reiseliv, som i perioder ble hardt

rammet av smitteverntiltak.

Samtidig som ledigheten falt gjennom 2021, fortsatte antall ledige stillinger å stige. For landet som helhet har det

aldri vært utlyst flere ledige stillinger enn i 2021. Stor etterspørsel etter arbeidskraft kan blant annet henge sammen

med økt økonomisk aktivitet innen enkelte bransjer og reduksjon i antall utenlandske pendlere.

I Rogaland er det spesielt i bransjene helse, pleie og omsorg, bygg- og anlegg og industri det er stor etterspørsel

etter arbeidskraft. Det er også stor etterspørsel etter ingeniører og IKT-kompetanse.

Endringer i befolkningsutviklingen

Ved inngangen til 2021 var det 144 147 innbyggere i Stavanger. I løpet av året ble fødselsoverskuddet på 741

personer og netto utflytting på 204 personer. Samlet vokste kommunen med 552 innbyggere. Det tilsvarer 0,4

prosent og er en like stor prosentvis vekst som året før. En befolkningsvekst på 0,4 prosent utgjør knapt halvparten

av den forventede veksten som ble lagt til grunn i budsjettet for 2021. Figur 2.2 viser prosentvis befolkningsvekst

fordelt på fødselsoverskudd og nettoinnflytting.

Figur 2.2 Viser prosentvis befolkningsvekst for de største byene, storbyområdet og hele landet Kilde: SSB tabell 06913

Den prosentvise befolkningsveksten i Stavanger var på omtrent samme nivå som i Bergen og Oslo. Både Stavanger

og Oslo hadde netto utflytting i året som gikk. Storbyområdet (summen av Stavanger, Sandnes, Sola og

Randaberg), Rogaland og hele landet hadde omtrent samme prosentvise befolkningsvekst. Storbyområdet og

Rogaland har et større fødselsoverskudd enn hele landet.

I regionen var det Sandnes som vokste mest (målt i antall innbyggere), med en innbyggervekst på 855 personer. I

storbyområdet var det Randaberg med en innbyggervekst på 139 personer, som hadde den største prosentvise
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befolkningsveksten. Se figur 2.3.

Figur 2.3 Viser befolkningsvekst for Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg og Storbyområdet Kilde: SSB tabell 06913

Fødselsoverskudd forklarer hele befolkningsveksten i Stavanger og det meste av veksten i storbyområdet. Figur 2.4

illustrerer at fødselsoverskuddet har vært ganske jevnt, nettoflyttingen varierer mer over tid og at folketilveksten de

to siste årene har stabilisert seg.

Figur 2.4 Viser prosentvis befolkningsvekst som summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting i Stavanger Kilde: SSB

tabell 06913
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Endringer i boligmarkedet og boligbyggingen

Tidlig i koronapandemien var usikkerheten i boligmarkedet stor. Lav rente i kombinasjon med smittevern,

nedstengning med krav om hjemmekontor og hjemmeundervisning, synliggjorde et nytt behov for boligareal til

jobb og undervisning, samt uteareal, sammenlignet med før koronapandemien. I tillegg benyttet enkelte

permitterte den uventede fritiden til oppussing av egen boligeiendom.

Prisveksten i boligmarkedet henger nært sammen med etterspørsel og tilbud av boliger, samt prisen på

innsatsfaktorene ved nybygg eller endring av bygning. Redusert mobilitet mellom land på grunn av smittevern og

mer press i det europeiske arbeidsmarkedet, førte til redusert arbeidsinnvandring og svakere tilgang på

arbeidskraft blant annet i byggenæringen. Kostnader for bygningsmateriell økte også, hovedsakelig på grunn av

utfordringer knyttet til tilgang på råvarer og frakt. Resultatet ble en kraftig prisvekst på boliger. Ifølge SSB har

prisene på brukte boliger i Stavanger steget med 9,7 prosent i løpet av 2021, etter flere år med lav prisvekst i

motsetning til sentrale østlandsområder.. Tilsvarende ble prisveksten for hele landet 8,1 prosent i 2021.

Det ble ferdigstilt færre boliger i 2021 enn i de to foregående årene, men flere enn i årene like etter

konjunkturnedgangen i oljebransjen, se figur 2.5.

Figur 2.5 Viser boligbygging i Stavanger fra 1965 og fram til i dag

I Stavanger ble 751 byggeprosjekter planlagt (såkalt igangsatte boliger) i 2021. Forrige gang antall planlagte

byggeprosjekter var høyere, var i 2013. Antall igangsatte boliger gir en god indikasjon på hvor mange boliger som

kan forventes bygget. På den annen side er dette planlagte prosjekter, som ikke gir garanti for at byggingen faktisk

gjennomføres.

2.3 Nytt plansystem
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Kommuneplanen, som består av samfunnsdelen og arealdelen, er styrende for kommunens planlegging og

virksomhet. Samfunnsdelen handler om hvordan kommunen skal få til ønsket samfunnsutvikling de neste 15 årene,

og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftmål. Arealdelen gir overordnede føringer for arealutviklingen i kommunen, slik

at arealbruken bidrar til å nå målene i samfunnsdelen. For eksempel sier den noe om hvor det skal bygges boliger,

hvor det skal foregå næringsvirksomhet og handel, hvor det skal være grøntområder, og hvordan en skal komme

seg rundt omkring.

Kommunen har gjort omfattende grep for å styrke samfunnsdelen og øvrige planer som styringsverktøy. Dette er

blitt lagt merke til nasjonalt.

Det er også gjort grep for å styrke samfunnsdelen som kommunens overordnede utviklingsstrategi. Det pågår nå

utvikling av en ny arealstrategi, som skal bidra til en tydeligere kopling mellom ønsket samfunnsutvikling og

arealbruk. Forslag til arealstrategi ble foreløpig behandlet av kommunalutvalget

(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1728537?agendaItemId=232090) i september 2021. Den legger føringer for

arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Les mer om arbeidet med ny arealdel for hele Stavanger kommune her:

www.stavanger.kommune.no/stavanger2040 (http://www.stavanger.kommune.no/stavanger2040)

Handlings- og økonomiplanen (HØP) er handlingsdelen til kommuneplanen. Den inneholder et mer detaljert bilde

av satsingsområdene i kommuneplanen for de fire neste årene, og et detaljert årsbudsjett for det første året i

planperioden Ved utarbeidingen av handlings- og økonomiplanen for 2021-2024 ble tilknytningen til

kommuneplanen forsterket.

Det er opprettet et planforum der alle tjenesteområdene og stabsområder er representert. Formålet er blant annet

å dele informasjon om pågående planarbeid for bedre tverrfaglig koordinering, og å bidra til kompetanseheving

innen planarbeid.

Stavanger har fått midler fra KS Program for storbyrettet forskning, for å undersøke hvordan samspillet mellom

politikk og administrasjon kan bidra til at strategiske planer blir enda bedre styringsverktøy.

Det er besluttet å etablere et eget samarbeidsopplegg for å synliggjøre koplingen mellom kommuneplanens

samfunnsdel og FNs bærekraftmål, samt å jobbe systematisk med implementering av samfunnsdelen i hele

organisasjonen inkludert veiledning i planarbeid.

2.4 Gode hverdagsliv

Innsats for barn og unge

Koronapandemien har påvirket aktiviteten i hele oppvekstsektoren også i 2021. Barnehager og skoler har stort sett

klart å holde åpent, selv med mange smitteverntiltak og høyt fravær. Tjenestene har tilstrebet å opprettholde et

godt tilbud til utsatte barn og unge gjennom pandemien. Tilbudet om fritidsaktiviteter sommeren 2021 var større

enn noen gang tidligere. Likevel viser forskningsrapporter, blant annet fra kommunens egen

utenforskapskommisjon, at nedstenging av samfunnet og sosial isolasjon har hatt store konsekvenser for barn og

unge. I juni ble det vedtatt en lokal tiltakspakke rettet mot barn og unges psykiske helse, KADÅITTEPÅ. Fra høsten

2021 er tiltak iverksatt både på skolene, hos PPT, i uteseksjonen og i skolehelsetjenesten.

Sikre barn og unges kompetanse for fremtiden

Statlige bemanningsnormer og skjerpete kompetansekrav styrker behovet for rekruttering og kompetanseutvikling

i oppveksttjenestene. Det er iverksatt en rekke tiltak for å rekruttere, kvalifisere og beholde helsesykepleiere i

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1728537?agendaItemId=232090
http://www.stavanger.kommune.no/stavanger2040


skolehelsetjenesten og pedagoger i skole og barnehage. Tiltakene er nærmere omtalt i kapittel 7: Oppvekst og

utdanning .

De regionale ordningene for kompetanseutvikling i barnehagen og i skolen er videreført i 2021. Ordningene skal

bidra til å styrke kvaliteten i barnehager og skoler. Ansatte, lærere og ledere har gjennomført videreutdanning, og

nyutdannete pedagoger har fått veiledning og oppfølging for å bidra til at de blir værende i jobben.

2021 var første året med nye nasjonale læreplaner i skolen. Fagfornyelsen skal gjøre opplæringen mer praktisk og

relevant. Prioriteringen i fagene skal bli tydeligere. Kritisk tenking og kildekritikk blir også viktigere.

Styrke barn og unges medvirkning

Stavanger kommune innførte i 2021 en egen strategiplan for samarbeid med barn og unge. Planen skal styrke barn

og unges medvirkning og skal bidra til at kommunen bruker denne kunnskapen til å utvikle gode tjenester.

Virksomhetene har begynt arbeidet med å iverksette den nye strategien.

Gi barn og unge opplevelse av fellesskap og tilhørighet

I august 2021 ble kommunens spesialpedagogiske barnehagetilbud omorganisert. Ressurssenter for styrket

barnehagetilbud ble avviklet, og ansatte ble innplassert i PPT og i de kommunale virksomhetene. Formålet med

den nye organiseringen er å integrere den spesialpedagogiske kompetansen sterkere i barnehagenes drift og bidra

til tidlig forebygging i kjente omgivelser for barnet. Endringene er i tråd med føringene i Meld.St.  6 (2019-2020)

Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO , og i det nye nasjonale

kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende opplæring.

Fra høsten 2021 er tilbudet ved innføringsskolen på Johannes Læringssenter lagt om. Målet er at elevene skal bli

raskere integrert i nærmiljøet sitt. Det er etablert egne kontaktpersoner for flerspråklige elever på alle skolene, og

samarbeidet med innføringsskolen er styrket og intensivert. Tiden i innføringstilbudet er kortet ned, og elever på 1.

trinn starter nå direkte på sin nærskole.

Like muligheter til alle

Stavanger kommune har en egen plan for å motvirke sosiale forskjeller og forhindre utenforskap blant barn og

unge: Barn vil være med! Plan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019–2022 . Formannskapet fikk høsten

2021 en sak til orientering om status for de 25 tiltakene i planen.

Pandemien har påvirket fremdriften på flere av tiltakene. Generelt har det i Stavanger kommune vært stor

bevissthet om at barn og unge i sårbare livssituasjoner er særlig utsatt, og at tilbud til barn og unge derfor må ha

høy prioritet. Kommunedirektøren vurderte at det er arbeidet målrettet med innsatsområdene i planen.

Sikre tidlig og tverrfaglig innsats

Gjennom områdesatsinger på Storhaug, i Hillevåg og i Kvernevik arbeider de ulike virksomhetene tverrfaglig for å

sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Stavanger kommune prioriterer tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats

for å forebygge vansker i livet til barn.

Samfunnsdialog

Stavanger kommune har gjennomført et forberedende arbeid knyttet til prosjektet Aktiv kommune – skolelokaler .

Hensikt er å tilgjengeliggjøre kommunale lokaler for innbyggere og forfrivillige lag, foreninger og organisasjoner.



Mitt Nabolag  (https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/decidim/) er et prosjekt i Stavanger

kommune som bruker verktøyet Decidim til å gjøre det enklere for innbyggerne å delta i demokratiske prosesser.

Decidim ble lansert nasjonalt under Nordic Edge Expo-konferansen i fjor høst.

Arbeidet med et nytt søknads-, saksbehandlings- og rapporteringssystem for tilskudd, pågår. Utgangspunktet er

tilskuddsordninger innen kunst og kultur, siden disse utgjør 60 prosent av kommunens tilskudd. Målet er å øke

informasjonstilgangen både for søkere og saksbehandlere, samt styrke kvalitet og likebehandling i

saksbehandlingen. Et samarbeid mellom flere kommuner utforskes, og det planlegges for pilotering av det nye

systemet i 2022.

Strategi for samfunnsdialog og strategi for nærmiljøutvikling er slått sammen til strategi for nærmiljøutvikling og

samfunnsdialog (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711827?agendaItemId=233592). Hensikten er å se dette arbeidet i

en sammenheng.

Leve HELE LIVET – videreutvikle og forsterke innsatsen

Leve HELE LIVET-satsingen er forsterket gjennom implementering av pasientforløp og nye rutiner, som er et

resultat av pilotprosjektet Friere faglighet – mindre byråkrati . Arbeidet med pasientforløp har gitt de kommunale

tjenestene et tydeligere felles ansvar for å oppnå mål om mestring og selvstendighet for bruker. Mål, tiltak og

erfaringer fra pilotprosjektet er tatt i bruk av alle de hjemmebaserte tjenestene og helse- og velferdskontorene. Se

kapittel 8: Helse og velferd .

Stavanger kommune deltar i forskningsprosjektet HEIME , et nasjonalt samarbeidsprosjekt hvor hovedmålet

er flere gode dager hjemme  – å styrke helsefremmende praksis i kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre

som mottar tjenester i hjemmet. Prosjektet har tre arbeidspakker, der Stavanger skal ta i bruk simulering for å trene

tverrprofesjonelle team til å utføre kartlegginger av helsefremmende faktorer og helsetilstand hos

tjenestemottakere. I tillegg vil kommunen få ny kunnskap fra de øvrige arbeidspakkene.

Ivareta brukere med behov for ressurskrevende tjenester

Prosjektet Styrke koordinerende enhet  ble avsluttet ved utgangen av året. Prosjektet har klarlagt oppgavene og

rollen til koordinerende enhet, og vist hvor viktig det er at koordinatorrollen tildeles fagpersoner som jobber tett på

brukeren. Opplæringsprogram for koordinatorer og rutiner for ansvarsgrupper er utarbeidet.

Tiltak for sosialhjelpsmottakere og flyktninger

Ulike nasjonale koronaordninger har gitt arbeidssøkere tilgang til flere tiltak enn de hadde før pandemien. I tillegg

har varigheten på tiltakene blitt forlenget. Færre, også langtidsmottakere, har hatt behov for økonomisk sosialhjelp.

Utplasseringer og arbeidstrening i private bedrifter har vært mer krevende å få til, fordi bedriftene har måttet

prioritere egne permitterte ansatte. Kommunen har derfor jobbet med andre aktører og egne tiltak som Stavanger

Trainee  og Storhaugprosjektet  under delprogrammet Nye veier til arbeid og velferd , for å få til (rask) tilknytning til

arbeidslivet.

Introduksjonsprogrammet har fått nytt obligatorisk innhold etter at Lov om integrering gjennom opplæring,

utdanning og arbeid (integreringsloven) trådte i kraft 1. januar 2021. Flyktningtjenesten har satt sammen

tiltakspakker som sikrer deltakerne progresjon ut fra den enkeltes utdanningsbakgrunn, og sluttmål i

introduksjonsprogrammet. Deltakerne i introduksjonsprogrammet har hatt et svakere resultat enn året før, fordi

kommunen har bosatt mange flyktninger uten utdanning fra hjemlandet. Resultatene kan imidlertid bli bedre på

sikt, fordi flere av deltakerne nå får grunnskoleutdanning som gir grunnleggende kvalifikasjoner de kan bygge

videre på.

https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/decidim/
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711827?agendaItemId=233592


Flere boliger til brukere med behov for heldøgnstjenester

I oktober vedtok kommunestyret en oppdatert temaplan for bygg med tilknyttede tjenester – Plan for

omsorgsbygg 2021-2034 . Planen har en strategisk og overordnet funksjon. Den skal gi overordnede føringer for

investeringer og være et arbeidsredskap i planleggingen av nye omsorgsbygg.

I løpet av 2021 er mulighetsstudier for Blidensol sykehjem og gjenbruk av en boligblokk i Bekkefaret som Omsorg

pluss-boliger, behandlet politisk. I tillegg ble prosjekteringen av nybyggene ved sykehjemmet på Finnøy og

Ramsvigtunet sykehjem ferdigstilt. To nye bofellesskap stod klare til innflytting tidlig på året.

Forslaget om å redusere dekningsgraden for heldøgns omsorg til eldre med 1 prosent i 2021, ble reversert. I 2021

har dekningsgraden vært 23,8 prosent.

I løpet av året er det gjennomført en kartlegging av brukere med funksjonsnedsettelse som står på venteliste til

plass i bofellesskap. Kartleggingen er et ledd i arbeidet med å få et mer treffsikkert bilde av de ulike boligbehovene

fremover.

Det er opprettet ambulerende tjenester til beboere i selvstendige boliger utenfor bofellesskap, som et ledd i

utprøving av differensierte boligtjenester til brukere med ulike funksjonsnedsettelser.

Rekruttere og beholde helsepersonell

I 2021 ble det utarbeidet og vedtatt en overordnet plan for heltidskultur for Stavanger kommune. Denne er

nærmere omtalt i kapittel 6.2.3 Heltidskultur.

Stavanger kommune har systematisert arbeidet med å rekruttere og beholde sykepleiere. En tverrfaglig

arbeidsgruppe jobber med å arrangere fagdager og rekrutteringskampanjer, deltar på yrkesmesser, og jobber aktivt

for å fremme sykepleieryrket. Det er også etablert veiledningsgrupper for nyansatte sykepleiere ute i de ulike

virksomhetene for å styrke kompetansen.

I Stavanger kommune var det i 2021 få ledige plasser på fastlegelistene for innbyggere som ønsket å få eller bytte

fastlege. Kommunen har vedtatt en kommunal tiltakspakke for å bidra til at fastleger ikke slutter før tiden, og for å

sikre bedre rekruttering til fastlegeordningen. Tiltakene gjelder rekrutteringstilskudd, tilskudd til

utdanningsaktiviteter, gjenkjøpsgaranti, samt innløsing av fastlegehjemmel, der fastlegehjemmelen ikke er besatt

etter flere utlysninger. Se nærmere omtale i kapittel 8.19 Legetjenester .

2.5 Regionmotoren

Utvikling og omstilling i næringslivet

Kommunens næringsarbeid er styrket med flere ressurser.  Dette har gitt gode resultater når det gjelder

markedsføringen av Stavangerregionen, omstilling til rollen som energi- og teknologihovedstad og i samarbeidet

med andre kommuner og samarbeidspartnere. Flere prosjekter er etablert for å styrke den regionale

næringsutviklingen.

Stavanger er landets fjerde største havbrukskommune, og arbeidet med havbruk er styrket blant annet når det

gjelder fremtidige rammevilkår. Kommunen har lagt vekt på å være en god vertskapskommune for næringslivet

både lokalt, regionalt og internasjonalt på tross av at koronapandemien satte sitt preg på næringsarbeidet også i

året som gikk. Regionen er løftet fram som et attraktivt bo- og arbeidssted.

Videreutvikling av en sterk og attraktiv kunnskapsregion



Stavanger kommune er opptatt av å være et godt vertskap for forsknings- og utdanningsinstitusjoner, dette som

grunnlag for god næringsutvikling. Beste vertskapskommune  er et av de fire strategiske grepene for å gjennomføre

den nye næringsstrategien (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714668?agendaItemId=230094) kommunestyret

vedtok i sak 49/21.

Stimulere til økt forskning og innovasjon

Det er behov for mer forskningsbasert kunnskap gjennom forskning for, i og med kommunene , som et bidrag til

beslutningstøtte og tjenesteutvikling i kommunene.

Klyngesamarbeidet for forskning innen helse- og omsorgsområdet i Sør-Rogaland , der Stavanger har rollen som

motorkommune, pågår fremdeles. En forutsetning for denne satsingen er at det etableres et formelt samarbeid

mellom kommunene og forsknings- og utdanningsinstitusjonene. Klyngen har i løpet av 2021 hatt drøftinger med

Det helsevitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Stavanger og med ViD Vitenskapelige Høgskole om et

fremtidig samarbeid. Klyngesamarbeidet har etablert et prosjekt om kunnskapsbasert praksis, som system for

tjeneste- og kvalitetsutvikling.

Tjenesteutvikling innen rus- og psykisk helse

Forskningsprosjektet ROP-MUNICIPAL startet opp i august. Prosjektet skal gi ny kunnskap om effektive

tilnærminger og måter å gi botilbud og tjenester på til mennesker med samtidig alvorlig psykisk lidelse og

rusmiddelavhengighet (ROP), voldsrisiko og som tidvis avviser hjelp. Det er blant annet gjennomført en

kunnskapsoppsummering og arbeidet med å forankre forskningen i praksisfeltet. To stipendiater og fem

masterstudenter er knyttet til prosjektet.

I 2020-2021 gjennomførte kommunen et prosjekt som omfatter ambulante oppfølgingstjenester til mennesker

med rusmiddelavhengighet, med eller uten samtidige psykiske lidelser. Prosjektet er en oppfølging av tiltak i

kommunens planer for rus- og psykisk helsearbeid. Formålet med prosjektet var å kartlegge dagens ambulante

oppfølgingstjenester, og å utarbeide forslag til en organisering som i større grad samler tjenestene i en felles enhet.

Beslutning vil bli tatt i løpet av første halvår 2022.

Sentrum og sentrumsnære områder

Byromsstrategien (https://www.stavanger.kommune.no/byrom), som følger opp sentrumsplanen, ligger til grunn for utvikling av by-

og gaterom i sentrum. Planen ble endelig vedtatt i kommunestyret høsten 2021

(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714692?agendaItemId=233215).

Det ble utarbeidet en lysplan for Stavanger sentrum som ble vedtatt av Kommunalutvalget

(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711815?agendaItemId=232942) i 2021. Lysplanen vil legges til grunn for videre

arbeid med belysning i sentrum. Planen vant norsk lyspris (https://www.stavanger.kommune.no/nyheter/lysplan-kan-fa-lyspris/) i regi av

belysningsorganisasjonen Lyskultur .

Stavanger kommune arrangerte i mars 2021 den årlige internasjonale lyskonferansen City under Microscope

(https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/prosjekter/lyskonferansen-city-under-the-microscope/) i samarbeid med lysnettverket LUCI

(https://www.luciassociation.org/city-under-microscope-stavanger-coming-up/). Den digitale konferansen ble filmet i sentrum, og nådde 300

deltakere fra 40 land i hele verden.

Planprogrammet for Holmen og Østre havn, som følger opp sentrumsplanen og samler kunnskap og definerer

prosesser for en kommende utvikling av disse områdene, var på høring fram til slutten av november. Arbeidet med

planprogram Holmen og Østre havn kan følges på denne siden

(https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/horing-reguleringsplan/planprogram-holmen-og-ostre-havn/).

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714668?agendaItemId=230094
https://www.stavanger.kommune.no/byrom
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https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711815?agendaItemId=232942
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Sentrumsarbeidet ble styrket med en ny stilling som sentrumskoordinator

(https://stavangerkommune.sharepoint.com/sites/Bymiljogutbygging/SitePages/Kommunen-styrker-sentrumslaget.aspx?from=SendByEmail&e=tG6ry0C-0EyooSUZb_IX6A&at=9). I 2021

har sentrumskoordinatoren jobbet med bl.a. Akropolisvisjonen, selvkjørende busser, sjøbad i sentrum og

gjennomføring av sentrumsplanens trafikale endringer for biler, busser og sykler. Samarbeid mellom kommunen og

private aktører er viktig for å styrke Stavanger sentrum som regionmotor.

Å leve av kunst og kultur

Det har vært arbeidet med fornying av tilskuddsforvaltningen i 2021.

Kommunal utbygging både innendørs og av uteområder til Tou er ferdigstilt, og 20-årsmarkering er gjennomført

sommeren 2021.

Stavanger 2025

Byens og kirkens 900 års-jubileum, Stavanger 2025, har inngått avtaler med sentrale aktører som skal delta i

jubileumsarbeidet. Kommunikasjon står sentralt i forarbeidet til feiringen.

Akropolis-visjonen

Stavanger kommune arbeider sammen med kulturinstitusjonene, fylkeskommunen og staten med prosjektutvikling

fram mot endelig investeringsbeslutning for Akropolis-visjonen (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711800?

agendaItemId=230652).

2.6 Grønn spydspiss

Gjøre samfunnet mer miljø- og klimavennlig

Stavanger har mål om å redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030 og bli fossilfri innen 2040. For å

redusere klimautslippene og gjøre samfunnet mer miljø- og klimavennlig, er både strategiske og konkrete grep satt

i gang. Kommunens klimagassregnskap for 2020 viser en nedgang i utslipp på 10,2 prosent i forhold til utslippene i

2015 og en nedgang fra året før. Dette er nærmere belyst i kapittel 3 Klimagassregnskapet . Bymiljøpakken er en

viktig del av kommunens arbeid på dette området.

Naturbaserte løsninger

Miljøhensyn tas i mange av kommunens aktiviteter. Ved etablering og vedlikehold av kunstgressbaner legges det

for eksempel til rette for å minimalisere granulatflukt fra kunstgressbaner gjennom bedre vintervedlikehold og

jevnlig tømming av granulatfilter ved avrenningskummer. Konseptet Bare vann  ble videreført i 2021, og kommunen

investerte i nytt utstyr for å bekjempe ugress med vann i stedet for kjemiske sprøytemidler. Torv ble faset ut og

erstattet med torvfri jord på kommunale uteområder, i samarbeid med IVAR. I tillegg har kommunen fortsatt med å

erstatte fossile maskiner og utstyr med elektriske.

Gjøre samfunnet i stand til å håndtere klimaendringer

Tilpasning til klimaendringer handler også om å bruke naturen og naturbaserte løsninger i møte med

konsekvensene av et varmere og fuktigere klima. Stavanger kommune har blant annet bidratt til å gjøre

https://stavangerkommune.sharepoint.com/sites/Bymiljogutbygging/SitePages/Kommunen-styrker-sentrumslaget.aspx?from=SendByEmail&e=tG6ry0C-0EyooSUZb_IX6A&at=9
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711800?agendaItemId=230652


skogsområder mer robust ved å erstatte barskog med edelløvtrær. Dette øker naturmangfoldet. Videre er det

jobbet målrettet med å ta naturen mer i bruk i overvannshåndtering for å minske presset på den tekniske

infrastrukturen, og å øke grøntarealene.

Kommunen har arbeidet med en skybruddsplan, som skal bidra til å håndtere økende utfordringer med overvann.

Planen forventes ferdigstilt i 2022.

Stavanger kommune har hatt stor oppmerksomhet på vurdering av klimarelatert sårbarhet. Det er utarbeidet en

flomvernanalyse for Paradis, der tiltak mot fremtidig flom ved Paradis/Hillevågsvannet er vurdert. Som oppfølging

av tilsvarende flomvernanalyse for Holmen & Østre havn, er flomvernprosjekt del 1 for sentrumsområdet startet

opp. Prosjektet gir føringer for det videre arbeidet med områdeplan og detaljreguleringsplaner.

Styrke samarbeidet med næringslivet og forskning om utvikling av klimasmarte
løsninger

Stavanger kommune har som prosjekteier blitt tildelt kr 3,0 mill. fra Regionalt forskningsfond Rogaland til et treårig

forskningsprosjekt, Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak i Rogaland . I prosjektet deltar syv kommuner,

Rogaland fylkeskommune, Grønn by, fire private næringslivsaktører samt FOU-partnerne Sintef og

Vestlandsforsking. Dette prosjektet arbeider med å utvikle en metode som gjør det mulig å vurdere bærekraften til

forskjellige klimatilpasningstiltak, og å få oversikt over fungerende og ikke fungerende tiltak. Fremgangsmåten gir

en systematikk i arbeidet med å gjennomføre klimatilpasningstiltak som tar høyde for tekniske, økonomiske, og

miljømessige aspekter, samt styresett og samfunnsnytten.

Miljødirektoratet har gitt støtte til prosjektet Formidling og visualisering av klimadata , som utforsker og finner nye

måter å gjøre klimadata tilgjengelig på, samt informere innbyggere, ansatte og andre om klimarelaterte

utfordringer. Prosjektet som er et samarbeid mellom Smartbyen, beredskapsavdelingen og Digi Rogaland, er en

videreutvikling av klimadataplattformen. Denne plattformen brukes til automatisert datafangst, analyse og

presentasjon med sikte på god og tidlig varsling ved ekstremvær. Det er etablert et samarbeid med ulike

næringslivsaktører.

Støtte av omstilling til sirkulærøkonomi

Kommunen har jobbet for at ressursene skal beholdes i kretsløpet gjennom økt satsing på ombruk,

avfallsminimering og materialgjenvinning. Konseptet Brukbrukt , som er utviklet i samarbeid med Sandnes

kommune og IVAR, skal veilede og motivere innbyggerne til å handle smart, kaste mindre og reparere mer. Det ble

satt ut flere nye griller i mye brukte parker, friområder og på badeplasser, for å erstatte bruken av engangsgriller.

Ombygging av rådhuset i Stavanger er et synlig eksempel på omstilling til fossilfrie og delvis utslippsfrie bygge- og

anleggsplasser. Så langt det er mulig, legger alle prosjekter i kommunal regi opp til ombruk av masser og gjenbruk

av materialer.

Kommunen har arbeidet videre med pyrolyseanlegget på Sunde. Lokale tremasser er grunnlag for produksjon av

flis, og restproduktet biokull kan brukes både som jordforbedring og klimavennlig erstatning av torvjord. Dette

arbeidet fortsetter med mål om å finne rett tomt for mottak, rett utstyr for flising, samt klima- og miljøvennlig

logistikk for levering av tilstrekkelige mengder tørr flis til pyrolyseanlegget.

Utviklingen av områdeplanen for Paradis er et eksempel på planarbeid med stor oppmerksomhet på sirkulær

økonomi. Kommunen organiserte sammen med Grønn by og fylkeskommunen et verksted der næringslivet og

offentlig sektor deltok med innspill. I etterkant av verkstedet er det satt i gang et parallelloppdrag med tre ulike

team, hvor et av teamene har som primæroppgave å ivareta sirkulær økonomi på områdeplannivå. Arbeidet vil

munne ut i en plan med plangrep og bestemmelser som tilrettelegger for en sirkulær byutvikling.



Kortreist hverdagsliv

Kommunen har arbeidet med strategi for transport og mobilitet. Det er gjort vurderinger på tvers av transporttilbud

og reisemåter. Reisevaneundersøkelsen viser at det jevnt over er god tilgang til parkering både ved bosted og

arbeidsted, også i sentrale deler av Stavanger. Trenden over tid  er at personbilbruken, spesielt i Stavanger, går ned.

Det er god kapasitet i regionens kollektivtrafikk og potensial for vekst når det gjelder gåing og sykling. For å oppnå

kortreist hverdagsliv er det vurdert hvordan transportsystemet, arealplanlegging, fysisk tilrettelegging og

mobilitetspåvirkende tiltak virker sammen, slik at det blir enkelt å gå, sykle, reise kollektiv og kjøre utslippsfritt.

Dette bygger på målene fra ny nasjonal transportplan, regionalplanen, regionale strategier og kommuneplanens

samfunnsdel.

Stavanger på sykkel har bygget flere anlegg som fremmer bruk av sykkel og har økt både antall og kvalitet på

sykkelparkeringsanlegg. Kommunen opparbeider regulerte turveitraseer, miljøgater og fortau.

Koronapandemien har, i kombinasjon med økende elbilsalg, skapt endringer i reisevaner som kan bli varige.

Smittvernetiltak har ført til reduksjon i totalt antall reiser. Andel kollektivreiser har gått ned og personbilbruken har

økt siste året, men mindre enn ellers i regionen. Dette skyldes blant annet at andelen som går har økt i Stavanger,

og at andelen som sykler har gått mindre ned. Dette kan tyde på at urbanitet har hatt en effekt.

Ta vare på naturen og sikre naturmangfoldet og kulturlandskapet

Grønn plan har vært under utarbeiding i 2021. Den skal være et overordnet strategisk dokument for naturmangfold,

friluftsliv og grønnstruktur. Den beskriver blant annet hvordan Stavanger kommune vil ta vare på og utvikle

naturmangfoldet og landskapet. Planen er en del av kommuneplanrevisjonen og bidrar til at viktige virkemidler for

bevaring av natur og landskap forankres juridisk bindende i kommuneplanens arealdel. Grønn plan vil videre

forankre eksisterende målsetninger, strategier, normer eller virkemidler og vise behov for nye handlingsplaner eller

strategier for videre oppfølging på underordnet nivå.

Arbeid med restaurering av vassdrag har pågått i flere år. I 2020 gikk kommunen inn i et større samarbeid med

Norges jeger- og fiskerforbund, Rogaland sjøørretprosjekt, Jæren vannområde og Norges Vassdrags- og

energidirektorat om restaurering av hele vannområdet omkring Store og Lille Stokkavatnet. Flere viktige

gytebekker i dette området ble i 2020 og 2021 restaurert med resultater som allerede er synlige ved at sjøørreten

har tatt dem i bruk. Mississippibekken, er også restaurert og rehabilitert som gyteområder for sjøørret i

Møllebekken.

Ta vare på og videreutvikle kommunens bygg og anlegg

Jevnt vedlikehold og rehabilitering av bygninger bidrar til å opprettholde kommunens anleggsverdier, samt blir tatt

vare på og i tråd med nye krav og løsninger. Investeringsnivået i 2021 bidrar til å opprettholde en jevn

fornyelsestakt.

Viktige prosjekter for å videreutvikle fellesskapets verdier inkluderer ombygging av rådhuset i Stavanger, utvikling

og bygging av Lervikskvartalet, utvikling av Nytorget og tre nye brannstasjoner, der den på Schancheholen og den

på Judaberg ble ferdigstilt i 2021. Eksempler på andre viktige anleggsprosjekter er Jåttåvågen etappe to og Madla

Revheim, samt tilrettelegging av ny infrastruktur for det nye sykehuset på Ullandhaug og i utbyggingsområdene

Atlanteren på Hundvåg.

Kommunen har bidratt til utvikling av fjernvarmetraseen Paradis-Bjergsted. Det er også utarbeidet en

strekningsanalyse, med tilhørende konsept for strukturering og innredning av gaterommene, der naturbaserte

løsninger er et viktig premiss.



Ledningsfornyelse for både vann og avløp var prioritert. Omtrent 1 prosent av vann- og avløpsledningene ble skiftet

ut, i tråd med målsetningene.

2.7 Kommunen og vi

Samfunnssikkerhet: Samordning og koordinering

Erfaring fra hendelser, viser at samordning og koordinering innenfor samfunnssikkerhet og beredskap ikke er godt

nok forankret i vår region. Stavanger kommune tok høsten 2021 initiativ til en utredning sammen med kommunene

Randaberg, Sandnes og Sola, for å se nærmere på mulige grep for å styrke samarbeidet innenfor

samfunnssikkerhet og beredskap. Det er utarbeidet en skisse til et prosjekt, som blant annet skal vise mulige

kommunale samhandlingsmodeller. Dette utredningsarbeidet pågår, og sluttføres i første kvartal 2022.

Utvikle og gjennomføre oppgavene sammen med innbyggerne

Kommunen henter innspill fra innbyggerne, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv, akademia og folkevalgte

gjennom ulike typer prosjekter og tiltak. Samfunnsdialogen foregår på en rekke ulike arenaer.

Kommunedelsutvalgene har, for å styrke lokaldemokratiet, bl.a. deltatt i flere medvirkningsprosesser i forbindelse

med planer og høringer som direkte angår kommunedelene. Flere kommunedelsutvalg tok for første gang egne

initiativ til saker. Utvalgene har også hatt en økning i aktiviteten på sosiale medier.

Ved utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel ble det gjennomført en medvirkningsrunde

(https://www.stavanger.kommune.no/stavanger2040/nyhetsutlisting/2000-meninger-om-narmiljoet/) i samarbeid med kommunedelsutvalgene. På grunn

av koronapandemien var det i perioder ikke mulig å gjennomføre fysiske arbeidsverksted. Det ble derfor utarbeidet

en spørreundersøkelse der innbyggerne kunne svare på spørsmål om nærmiljøet sitt. Kommunedelsutvalgene

bisto med å få inn og gjennomgå svarene for sin kommunedel, og kom med en formell uttalelse til planarbeidet. De

over 2000 svarene er gjort tilgjengelig for utviklingsarbeid i ulike deler av kommunen, og i kommunedelsutvalgene.

Områdesatsingen på Storhaug og områdeløftene i Hillevåg og Kvernevik

Områdesatsingen på Storhaug samarbeidet med Smartby om å teste ut det digitale verktøyet DecidimStorhaug

Unlimited bidrar med starthjelp til lokale ildsjeler med mål om å skape aktiviteter og tjenester, som løser

samfunnsutfordringer lokalt. I 2021 ble det delt ut ti støttepakker gjennom Storhaug Unlimited.

Forarbeidet til et områdeløft i Kvernevik startet opp i november. I en kartbasert spørreundersøkelse har innbyggere

hatt anledning til å gi sine innspill når det gjelder uteområdene i Kvernevik. Områdeløftet inngår i prosjektet

SOSLOKAL , som tester ut en modell for å styrke sosial bærekraft ved å involvere innbyggere i å utvikle området.

Gjennom områdeløftet i Hillevåg har Ungdom og fritid samarbeidet med ungdomsskoler om å prøve ut prosjektet

Medborgerskap og deltakelse i fritidstilbud og lokalsamfunn . Hensikten var å legge til rette for reell

elevmedvirkning og demokrati i praksis. Pådriv Stavanger  har blitt et nytt møtested for små virksomheter, sosiale

entreprenører og frivillige som ønsker å utvikle kommunedelen.

https://www.stavanger.kommune.no/stavanger2040/nyhetsutlisting/2000-meninger-om-narmiljoet/


Flere eksempler på samskaping og tjenesteutvikling

Det er også prøvd ut forskjellige former for møteplasser på innbyggertorgene og i frivilligsentralene i kommunen.

Eksempler på dette er demokrativerksted med elevrådet på Vikevåg, en samskapnings prosess i forbindelse med

Rennesøydagene og del eit måltid med ein folkevalgt» på Judaberg .

Vigå i mitt ♥  (https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/crowdsensing2/), Mitt Nabolag

(https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/decidim/), Ungt borgerpanel

(https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/ungtborgerpanel/),   Kvikktest

(https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/agile-piloting/) og Lyspunkt

(https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/lyspunkt-2021/), er eksempler på prosjekt for å løse

praktiske utfordringer og forbedre tjenester. Crowdsensing , der Stavanger sammen med fire andre nordiske byer

skal samle store volum sensordata for å kartlegge folkehelsen og hvordan innbyggerne bruker byen, er også et

eksempel på samskaping.

Kommunen har det siste året gjort en betydelig innsats for å nå unge voksne, en målgruppe som vanligvis ikke

følger kommunens kanaler, gjennom for eksempel videokonkurransen UngSiddis  (https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-

fritid/barnas-sommer/ungsiddis/).

Økt endringstakt – digitale løsninger

Kommunen har anskaffet flere nye fagsystem og digitale verktøy, for å gjøre arbeidsprosesser mer effektive og

brukervennlige. Ett eksempel er bestillingsløsninger for kommunens innbyggere når det gjelder influensa- eller

koronavaksinasjon.

Bruk av data som grunnlag for avansert analysearbeid er intensivert. Dette som et ledd i å utarbeide mer

faktabaserte, det vil si databaserte, beslutninger på tvers av datakilder og tjenesteområder. Det er utviklet

prediksjonsmodeller for sykefravær og flomvarsling, for å planlegge håndtering av forventet sykefravær og

flomvarsling.

Forsterke satsingen på e-helse og velferdsteknologi og realisere gevinster

Det er jobbet systematisk for å øke bruk av kjente velferdsteknologiske løsninger som tillegg til eller et alternativ til

helse- og velferdstjenester. En felles innsats på tvers av enheter og sammen med ressurspersoner, har bidratt til økt

bevissthet og kunnskap om hvilke løsninger kommunen kan tilby innbyggerne. Resultatet av denne satsingen er at

bruken av eksempelvis dørsensor, medisindispenser, fallalarm og mobile trygghetsalarmer har økt. Disse

velferdsteknologiske løsningene bidrar til økt selvstendighet, redusert økning i hjelpebehov og utsatt behov for

institusjonsplass. Innføringen av mobil journalløsning bedrer pasientsikkerheten ved å legge til rette for at ansatte

får tilgang til opplysninger også når de er ute på oppdrag.

Utbygging av trådløst nett i omsorgsbygg legger til rette for innføring av teknologi. For sykehjemmene ble

utbyggingen fullført i 2021, og arbeidet med de resterende omsorgsbyggene fortsetter i 2022.

Tilpasse tjenestene til strammere økonomiske rammer

Kommunen leter aktivt etter nye og smartere måter å løse oppgavene på. Dette er nedfelt i mål 4: Utvikle bedre

måter å jobbe på ,  hentet fra Stavangers nye organisasjonsstrategi

(https://stavangerkommune.sharepoint.com/sites/konomiogorganisasjon/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?

id=%2Fsites%2Fkonomiogorganisasjon%2FDelte%20dokumenter%2FOrganisasjonsstrategi%20Stavanger%20kommune%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fkonomiogorganisasjon%2FDelte%20do

kumenter&p=true), som er nærmere omtalt i kapittel 6: Organisasjon og utvikling .

https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/crowdsensing2/
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/decidim/
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/ungtborgerpanel/
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/agile-piloting/
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/lyspunkt-2021/
https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/barnas-sommer/ungsiddis/
https://stavangerkommune.sharepoint.com/sites/konomiogorganisasjon/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fkonomiogorganisasjon%2FDelte%20dokumenter%2FOrganisasjonsstrategi%20Stavanger%20kommune%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fkonomiogorganisasjon%2FDelte%20dokumenter&p=true


Organisasjonens fremtidige omstillingsevne er styrket gjennom tilbakeføring av Sølvberget KF, Stavanger

boligbygg KF, Stavanger natur og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF til basisorganisasjonen. Arbeid med

å bygge en felles kultur er i gang.

Programmet Omstilling  2025  ble opprettet i 2021 for å ta tak i hvordan kommunen skal bruke sine ressurser til det

beste for innbyggerne, også i fremtiden. Høsten ble brukt til å etablere programmet. Arbeidet med Omstilling

2025  er imidlertid satt i bero grunnet høyt sykefravær og kapasitetsbegrensninger i organisasjonen under

koronapandemien.

Kommunene generelt, også Stavanger kommune, står overfor betydelige utfordringer i årene som kommer, blant

annet knyttet til demografiske endringer med større andel eldre, økt andel ungt utenforskap og tydelige klima- og

miljøutfordringer. For å oppnå et økonomisk handlingsrom som er robust fremover, må tjenestetilbudet og

investeringsnivået i Stavanger tilpasses fremtidig inntektsnivå og kommunens økonomiske evne. Prioriteringene og

debatten tas gjennom de årlige rulleringene av handlings- og økonomiplanene, herunder budsjettvedtakene.

Årsrapporten belyser hvilke grep som er tatt, endringer i utviklingstrekk og nye muligheter til å tilpasse tjenestene

fremover.



3 Klimagassregnskapet

Stavanger kommunes klimamål er å redusere utslippene med 80 prosent innen 2030, sammenlignet med

utslippene i 2015. Innen 2040 skal Stavanger kommune være fossilfri. Kommunens klimagassregnskap

(https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=428&sector=-2) for 2020 viser en nedgang i utslipp på 10,2 prosent i

forhold til utslippene i 2015, og innebærer en nedgang fra 2019. For å nå målet er det behov for en raskere

utslippsnedgang fremover.

3.1 Innledning

Miljødirektoratets klimagassregnskap for kommuner

I Handlings- og økonomiplanen 2021-2024 er det for 2021 skissert ulike klimagasstiltak med en samlet reduksjon

på 25 500 tonn CO -ekvivalenter. Disse inngår i kommunens klimabudsjett. Ansvar for tiltakene gjelder både

kommunen selv, samt innbyggere, næringsliv, og andre offentlige aktører som hver for seg og sammen må yte en

innsats for å lykkes. Det er knyttet noe usikkerhet rundt klimabudsjettet og forventede effekter av tiltakene, jamfør

omtale i kapittel 3 i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 .

Til oppfølging av kommunens klimagassbudsjett benyttes data fra Miljødirektoratets klimagassregnskap for

kommuner. Tallene frigis først ett år i etterkant og klimabudsjettet for 2021 kan først følges opp om ett år.

Årsrapporten tar følgelig utgangspunkt i tall for 2020 når det gjelder klimagassutslipp.

3.2 Status for klimagassutslippene i Stavanger

Kommunenes klimagassregnskap (https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=428&sector=-2) for 2020 ble publisert

av Miljødirektoratet 18. januar 2022. Utslippene i Stavanger kommune var 412 785 tonn CO -ekvivalenter i 2020,

som er en nedgang på 9,5 prosent sammenlignet med 2019. I forhold til 2015 er utslippene redusert med 10,2

prosent. Utslipp fra den største utslippskategorien i Stavanger, som er veitrafikk, er imidlertid redusert med 27

prosent fra 2015 til 2020.

Dersom en lineær nedgang fra 2015 mot målet i 2030 forutsettes, vil kravet til nedgang i Stavangers samlede

klimagassutslipp fra 2015 til 2020 være 27 prosent. For å nå målet er det behov for en raskere utslippsnedgang

fremover.
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Referanseår

2015

Regnskap

2018

Regnskap

2019

Regnskap

2020

Mål

2020

Avvik

2020

Mål

2030

Utslipp, tonn CO2-

ekvivalenter
459 671 426 382 456 310 412 785 335 560 77 225 91 934

Prosentvis endring fra

referanseår 2015
-7,2 % -0,7 % -10,2 % -27 % 16,8 % -80 %

Tabell 3.1 Klimagassutslipp, utvikling fra referanseår 2015

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=428&sector=-2
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=428&sector=-2


Metodeendring annen mobil forbrenning

Miljødirektoratet og SSB har gjennomført metodeendringer for utslippskategorien «annen mobil forbrenning».

Denne kategorien omfatter i hovedsak utslipp fra jordbruksmaskiner og bygg- og anleggsmaskiner. Utslippene

beregnes basert på salgstall for avgiftsfri diesel. Utslipp fra annen mobil forbrenning er redusert med 12 prosent

mellom 2019 og 2020 på grunn av lavere salgstall av avgiftsfri diesel fordelt til kommunen.

Utslippene gikk imidlertid kraftig opp i 2019, hovedsakelig på grunn av at en stor videreforhandler har flyttet

leveringsadressen sin fra Vestland til Rogaland. Salget til forhandleren fordeles til kommunene etter befolkning

innenfor fylkesgrensen.

Miljødirektoratet opplyser om at denne økningen medfører spesielt stor usikkerhet, siden det er usikkert hvilke

kommuner videreforhandleren selger drivstoff til.

Dersom man inkluderer de øvrige utslippskategoriene og ser bort fra den usikre kategorien «annen mobil

forbrenning», har det vært en nedgang i kommunens samlede utslipp på 20 % fra 2015 til 2020.

Stavangers andel av utslippene ved de fire punktutslippene på Nord-Jæren – Forus Energigjenvinning

(avfallsforbrenning), Sentralrenseanlegg Nord-Jæren, Stavanger lufthavn Sola og avfallsdeponigass ved Sele – er

beregnet til 49 900 tonn CO -ekvivalenter i 2020. Disse utslippene kommer i tillegg til kommunens utslipp på 412

785 tonn CO -ekvivalenter.

Neste års klimabudsjett vil oppdateres i henhold til nyeste kunnskapsgrunnlag. Ytterligere og forsterkede klima- og

miljøtiltak vil bli vurdert.

3.3 Utviklingstrend fremover

Det er mangel på systemer og faktorer som kan måle effektene fortløpende, komplett og entydig. Ett sett

indikatorer er etablert i et forsøk på å få fram trendene.

3.3.1 Indikatorer som viser utviklingstrend

Indikatorsettet i tabell 3.2 viser utvikling for utvalgte  nøkkelparametere som har tilknytning til hvordan

utslippstallene for 2021 fra Miljødirektoratet kan bli. Alle tallene i tabellen er helårsvirkninger.  Utslippsnivået i

kommunen vil imidlertid avhenge av faktorer som ikke fanges opp av parameterne. Videre vurderinger av

utslippsutvikling fra 2020 til 2021 må derfor avvente publisering av miljødirektoratets utslippsregnskap for

kommuner ved årsskiftet

2

2

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/3-klimabudsjett/3-3-utviklingstrend-fremover/#3-3-1-indikatorer-som-viser-utviklingstrend


Hovedpunkter og merknader til utviklingen

Biltrafikken gjennom bomringene på Nord-Jæren har økt med 1 prosent fra 2020 til 2021. Det forventes imidlertid

at den sterke økningen i elbilandelen vil bidra til fortsatt reduserte utslipp fra veitrafikk også i 2021. Veitrafikk er den

største utslippssektoren i Stavanger kommune, med 32 prosent av klimagassutslippene.

Sjøfart utgjør den nest største utslippskategorien. For sjøfartssektoren har det vært en økning i antall anløp siden

2020, som nå er tilbake på et nivå som før pandemien. Dette skyldes imidlertid en økning i industrirelaterte anløp,

mens cruisetrafikken fortsatt er betydelig redusert. Fartøy som ikke legger til havn i Stavanger fanges ikke opp av

parameteren, og disse kan bidra med betydelige klimagassutslipp i Stavangers farvann, for eksempel fra store skip

eller rigger som har opphold i Åmøyfjorden.

Sektor Indiktator/nøkkeltall 2019 2020 2021

Prosentvis

endring 

2019-

2020

Prosentvis

endring 

2020-

2021

Veitrafikk
Bompasseringer

Nord-Jæren, ÅDT
207 866 187 218 189 928 -10 % 1 % Bymiljøpakken

Elbilandel av

kjøretøyparken,

personbil, Stavanger

14,00 % 17,00 % 21,50 % 21 % 26 %
Opplysningskontoret 

for veitrafikk

Elbilandel av

kjøretøyparken,

varebil, Stavanger

2,20 % 2,90 % 4,30 % 32 % 48 %
Opplysningskontoret 

for veitrafikk

Elbilandel av

nybilsalget av

personbil, Stavanger

55,60 % 60,70 % 69,30 % 9 % 14 %
Opplysningskontoret 

for veitrafikk

Elbilandel av

nybilsalget av

varebiler, Stavanger

8,20 % 8,40 % 21,00 % 2 % 150 %
Opplysningskontoret 

for veitrafikk

Sjøfart
Havner i Stavanger -

utvikling for antall

anløp

22 953 16 293 20 314 -29 % 25 %
Kystverket, 

Havbase.no

Oppvarming
Stasjonært salg av

biogass, GWh
21,4 22,5 19 5 % -15 % Lyse

Stasjonært salg av

naturgass, GWh
202,8 187,8 208,4 -7 % 11 % Lyse

Avfall
Mengde restavfall

levert til IVAR IKS sitt

sorteringsanlegg, tonn

17 875,5 20 464,2 19 059,6 14 % -7 %
Stavanger kommune/

IVAR

Tabell 3.2 Nøkkelparametere per sektor for 2019 til 2021.



Salg av biogass har hatt en nedgang i forhold til året før, mens salg av naturgass har hatt en økning. Volumene vil ha

en variasjon fra år til år, og økt naturgassforbruk kan ses i sammenheng med den kalde vinteren i 2021. Med

bakgrunn i dette ventes en liten økning i klimagassutslipp fra oppvarming i 2021.

Mengde restavfall levert til IVAR IKS sitt sorteringsanlegg er redusert med 7 prosent fra 2020 til 2021.

3.3.2 Nærmere om aktivitetene

I det følgende belyses pågående aktiviteter for noen av tiltakene i klimabudsjettet. Veitrafikk er den største

utslippssektoren i Stavanger, og det pågår flere tiltak for å redusere utslippene.

Veitrafikk:

På plansiden arbeider kommunen med å revidere kommuneplanens arealdel, hvor

plangrunnlagets strategi for bærekraftig transport og mobilitet er utarbeidet. Det pågår også

oppdatering av kommunens ladestrategi.

For å tilrettelegge for nullvekst i personbiltrafikken pågår det blant annet arbeid for å etablere

fire nye mobilitetspunkt, i tillegg til punktet som ble etablert i 2020. I 2021 fikk tre aktører løyve

til å leie ut til sammen 750 elektriske sparkesykler. 27 av 37 planlagte parkeringsplasser for

bildeling er nå reservert, og det er satt i gang et arbeid for å utrede null- og lavutslippssoner i

Stavanger kommune. Sykkelbyen Stavanger utvikles videre, og det har vært aktiviteter for å

motivere befolkningen for endrede vaner, herunder gjennomføring av kampanjen Beintøft  og

mobilitetsuke.

For å tilrettelegge for utslippsfri transport har kommunen i 2021 hatt en støtteordning til

ladeanlegg i borettslag og sameier, samt støtte til elbillading i bedrifter for lading av el-varebiler.

Behovet for videreføring og eventuell revidering av ordningene vil vurderes i forbindelse med

avsetning av midlene i klima- og miljøfondet. Innenfor anskaffelser har det vært en stor økning i

avtaler med krav til utslippsfri varelevering, for eksempel for leveranse av medisinsk

forbruksmateriell hvor to nullutslippslastebiler brukes. Det er også stilt krav om utslippsfri

transport for kommunens tømrertjenester og transport til/fra dagsenter og aktivitetssentre. For

egen bilpark har det vært en økning fra 48 prosent elbilandel i 2020 til 53 prosent i 2021.

Medregnet kjøretøy på biogass er kommunens kjøretøypark 58 prosent fossilfri.

Sjøfart:

For å nå klimamålene for Stavanger er det behov for at utslippene fra sjøfart reduseres, f.eks.

gjennom bruk av landstrømanlegg. Reguleringsplan for landstrømanlegg for cruiseskip, under

Bjergstedparken, er lagt på høring med frist 18. februar 2022.

Prosjekt er igangsatt høsten 2021 for å øke kunnskapsgrunnlaget og kartlegge kommunens

handlingsrom innenfor sjøfart. Prosjektet er delfinansiert av Klimasats.

Oppvarming:

Forprosjekt for Søra Bråde biokullanlegg er ferdigstilt og lagt fram for utvalg for miljø og

utbygging 26. januar 2022.

Lyse Neo AS har sent søknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å innlemme

Stavanger sentrum og Bjergsted i sitt konsesjonsområde for fjernvarme samt å legge

fjernvarmerør fra Paradis til Stavanger sentrum og videre til Bjergsted. Gjennomføring av

prosjektet vil medføre utfasing av naturgassbruk i Bjergsted. Prosjektet kan også føre til

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/3-klimabudsjett/3-3-utviklingstrend-fremover/#3-3-2-naermere-om-aktivitetene


utslippsreduksjoner da det tilbys tilkobling til eksisterende bygg langs infrastrukturen som i dag

benytter naturgass.

Lyse Neo AS opplyser om at flere tidligere kunder av naturgass har gått over til propan i løpet av

vinteren. Bakgrunnen for dette er høy markedspris for naturgass. Propan har noe høyere utslipp

av klimagasser per kWh enn naturgass.

Annen mobil forbrenning:

Stavanger kommune har en målsetning om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser fra 2025, og det

vil kreve betydelig innsats fremover for å nå dette målet. Høsten 2021 ble det gjennomført en

markedsdialog blant leverandørene, og det arbeides videre med å utarbeide tildelingskriterier

og vilkår for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser for bruk i fremtidige prosjektutlysninger innen

bygg- og anleggsarbeid.

Kommunen har fått støtte gjennom Klimasats-ordningen til to prosjekter innenfor utslippsfrie

bygg- og anleggsplasser. Det ene gjelder støtte til merkostnaden ved leasing av elektrisk

gravemaskin, og det andre til gjennomføring av pilotprosjekt for utslippsfri anleggsplass.

Nytt omsetningskrav for biodrivstoff til ikke-veigående maskiner (avgiftsfri diesel/anleggsdiesel)

foreslås innført fra 1. juli 2022. Forskrift var på høring til 13. mars 2022.

Til tross for god fremdrift for klimaarbeidet i 2021, forventes det å være et fortsatt gap for måloppnåelse om 80

prosent utslippsreduksjon fra 2015 til 2030. I forbindelse med pågående revidering av handlingsplan for klima og

miljø kartlegges ytterligere og forsterkede klima- og miljøtiltak. Revidert plan vil bli lagt fram for politisk behandling

i 2022. Måloppnåelse vil også avhenge av faktorer utover kommunens handlingsrom. Dette omtales i årsrapporten

for klima og miljø, som også viser status og måleindikatorer for flere klima- og miljøparametere.

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2022/januar-2022/forslag-til-omsetningskrav-for-avansert-biodrivstoff-til-ikke-veigaende-maskiner-og-okt-omsetningskrav-til-veitrafikk/


4 Økonomisk resultat

Stavanger kommune har i 2021 gode økonomiske resultater, i et år preget av pandemi og lav forutsigbarhet.

Regnskapet viser et netto driftsresultat på kr 988 mill., tilsvarende 7,6 % av samlede driftsinntekter.

Disposisjonsfondet er tilført kr 450 mill. mer enn forventet, blant annet med uventede inntekter på slutten av året

og lavere pensjonsutgifter. Økning av disposisjonsfondet gir et økt handlingsrom på kort sikt, samtidig som

gjeldsgraden og utsatte oppgaver vil utfordre kapasiteten og de økonomiske rammene til kommunen i 2022 og

årene fremover.

4.1 Økonomiske hovedtall

Kapitlet økonomisk resultat omhandler i all hovedsak økonomien i Stavanger kommune eksklusiv kommunale

foretak. Konsoliderte tall er kort omtalt i kapittel 4.7 (https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-7-analyser-konsolidert-

regnskap/), nærmere detaljer for kommunen som en økonomisk enhet foreligger i kapittel 14

(https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/). De kommunale foretakene er omtalt særskilt i kapittel 12

(https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/12-kommunale-foretak/).

Drifts- og investeringsregnskapet til Stavanger kommune er i 2021 gjort opp etter kommuneloven og de nye

reglene i forskrift  om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.

En styrket økonomi i 2021

Årsregnskapet til Stavanger kommune viser et netto driftsresultat på kr 988 mill., tilsvarende 7,6 % av samlede

driftsinntekter. Nivået er høyere enn netto driftsresultat på 3,2 % i justert budsjett.

Netto driftsresultat er disponert med kr 443 mill. i planlagt egenfinansiering av kommunens investeringer og kr 545

mill. i samlet nettooverføring til bundne driftsfond og disposisjonsfond i tråd med forskrifter og politiske vedtak.

Hovedårsaken til et høyere netto driftsresultat enn justert budsjett , er uventede inntekter på slutten av året og

lavere pensjonsutgifter.

I løpet av året er budsjettrammene til tjenesteområdene blitt styrket med kr 390 mill., hvorav størstedelen er

relatert til koronapandemien. Tjenesteområdene brukte kr 52 mill. mindre enn justert budsjett i 2021.

Organisasjonen har vist stor evne til å tilpasse tjenesteutformingen i takt med endringene i pandemien. Endring i

brukerbehov og nye oppgaver er håndtert samtidig med løpende driftsoppgaver. Enkelte utviklingsoppgaver har

likevel vært krevende å gjennomføre, og organisasjonen har noe etterslep.

Forskjøvet fremdrift på investeringene

Investeringsutgiftene i 2021 ble kr 1 488 mill., som er kr 258 mill. lavere enn justert budsjett. Justert for prosjektene i

Bymiljøpakken  og utbyggingsavtaler nytt sykehus, som er regulert i egne avtaler og ikke en del av budsjettet, er

avviket mot budsjett på kr 333 mill. Dette utgjør ca. 20 % av investeringsutgiftene i 2021. Hovedårsaken er endret

fremdrift på flere prosjekter.

Årsrapport 2021

1

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-7-analyser-konsolidert-regnskap/
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/12-kommunale-foretak/
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/


Investeringsinntektene, med unntak av bruk av lån og avdrag på utlån, ble kr 378 mill. og er kr 88 mill. høyere enn

justert budsjett. I merinntektene inngår anleggsbidrag for arbeider ved det nye sykehuset og refusjon tilknyttet

Bymiljøpakken .

Etter foreløpig regnskapsavslutning fremkom et lavere finansieringsbehov for investeringene og bruk av lån på kr

335 mill. er strøket.

Videre i dette kapitlet følger først de overordnede tallstørrelsene og deretter mer detaljerte analyser av drifts-,

investerings- og balanseregnskapet. Etter dette omtales finansforvaltningen for 2021 og det konsoliderte

regnskapet for Stavanger kommune som juridisk enhet.

4.1.1 Finansielle måltall

Kommuneloven stiller krav til å forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid og til

å vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Kommunestyret i Stavanger kommune har

vedtatt fem viktige finansielle målsettinger for arbeidet med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 . Målene

kommer fram av tabell 4.1.

De finansielle målene skal være førende for de økonomiske prioriteringene. De skal bidra til å opprettholde en

bærekraftig økonomi på lang sikt, ivareta handlefrihet, samt unngå at en over tid avsetter et for lavt beløp til

formuesbevaring. Målene kan avvike i det enkelte budsjett- eller regnskapsår, men må oppnås over tid for å skape

en robust og bærekraftig økonomi. Analyser av historiske måltall viser at de overordnede styringsmålene henger

sammen.

Målene gjelder for kommunekassen. Kommunale foretak inngår i den samlede juridiske enhet og kan ikke avvike

vesentlig uten at det påvirker kommunekassens økonomi. Nærmere omtale av konsoliderte måltall finnes i kapittel

4.7.2. Kommunestyret er ansvarlig for den samlede økonomien.

Netto driftsresultat ble på 7,6 % og er betydelige bedre enn budsjettert i 2021. Målet er minimum 2,0 %.

Egenfinansieringsgraden ble 75 % og innfrir kommunens langsiktige målsetning på minimum 50 %. Gjeldsgraden

havnet på 62 % og noe over målet om lavere enn 60 %. Investeringene utgjorde 10 % av driftsinntektene i 2021.

Årsoppgjørsdisposisjonene førte til et styrket disposisjonsfond og nivået havnet på 13,4 % av driftsinntektene.

Samtlige måloppnåelser ble bedre enn budsjettert, og alle utenom gjeldsgraden er på ønsket nivå.

Finansielle måltall Mål
Regnskap

2021

Justert

budsjett

2021

Opprinnelig

budsjett 2021

Regnskap

2020

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene > 2 % 7,6 % 3,2 % 1,9 % 3,8 %

Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene < 11-12 % 10 % 13 % 13 % 9 %

Investeringer, andel egenfinansiering > 50 % 75 % 59 % 46 % 57 %

Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i

prosent av driftsinntektene
< 60 % 62 % 65 % 72 % 65 %

Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene > 6 % 13,4 % 8,5 % 7,1 % 9,0 %

Tabell 4.1 Finansielle måltall (eksklusiv kommunale foretak)

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-1-okonomiske-hovedtall/#4-1-1-finansielle-maltall


4.1.2 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i 2021 ble kr 988 mill. og utgjorde 7,6 % av kommunens driftsinntekter. Budsjettjustert netto

driftsresultat var på 3,2 %. Opprinnelig budsjett tilsa 1,9 % i netto driftsresultat etter en budsjetteringsprosess

preget av usikkerhet rundt forløpet av koronapandemien.

Hovedårsaken til et høyere netto driftsresultat enn justert budsjett er høyere inntekter, lavere pensjonsavregninger,

samt god avkastning av finansforvaltningen.

Netto driftsresultat må også ses over tid. I løpet av de siste 5 år har Stavanger kommune erfart et netto driftsresultat

som i snitt er over målet om minimum 2 %. Høyere skatteinngang nasjonalt enn forventet har særlig bidratt til de

gode resultatene i årene etter omstillingene i 2013-2014. Utviklingen over tid vises i figur 4.1.

Netto driftsresultat for ASSS-kommunene økte fra 2,8 % i 2020 til 4,6 % i 2021, mens gjennomsnitt for alle

kommuner økte fra 2,3 % i 2020 til 4,0 % i 2021. (2021 er ureviderte tall for kommunene eksklusive kommunale

foretak.) For Stavanger kommunes konsoliderte regnskap (kommunekasse inkl. kommunale foretak) er netto

driftsresultat 7,8 % i 2021 (4,1 % i 2020).

4.1.3 Gjeldsgrad
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Figur 4.1 Netto driftsresultat (mill. kroner) og prosent av brutto driftsinntekter for tidligere Stavanger kommune i årene

2012-2019 og ny sammenslått kommune fra 2020.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-1-okonomiske-hovedtall/#4-1-2-netto-driftsresultat
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Gjeldsgrad

Ved utgangen av 2021 hadde kommunen en brutto lånegjeld på kr 10,6 mrd., hvorav startlån utgjorde kr 2,6 mrd.

Dette ga en gjeldsgrad inklusivt startlån på 81 %, og en gjeldsgrad eksklusivt startlån på 62 %. Opprinnelig budsjett

2021 innebar en gjeldsgrad på 72 %. Resultatet ble lavere grunnet høyere inntekter og lavere låneopptak enn

budsjettert. Gjeldsgraden er følgelig også i 2021 i overkant av det langsiktige målet på 60 %.

4.1.4 Egenfinansiering av investeringer

Egenfinansiering

Kommunens langsiktige målsetting er at investeringene over tid bør være minst 50 % egenfinansiert, for å unngå at

for store lånekostnader overlates til kommende generasjoner. Nivået på egenfinansieringsgraden varierer fra år til

år, og er avhengig av størrelsen på de ulike egenfinansieringskildene, samt investeringsnivået.

Egenfinansiering av investeringer i 2021 tilsvarer 75 % av brutto investeringsutgifter (eksklusivt avdrag og utlån til

startlån, Stavanger utvikling KF og avsetninger). Årsaken til den høye graden av egenfinansiering er at

investeringskostnadene ble lavere enn budsjettert, og ga et lavere lånebehov enn forventet.

Figur 4.3 viser egenfinansieringsgrad av investeringer i perioden 2012-2021.
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Figur 4.2 Gjeldsgrad for tidligere Stavanger kommune i årene 2012-2019 og ny sammenslått kommune fra 2020.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-1-okonomiske-hovedtall/#4-1-4-egenfinansiering-av-investeringer


4.1.5 Investeringsnivå

For å bidra til en god balanse mellom de finansielle måltallene og kommunens behov, er det avgjørende å ha et

investeringsnivå som samsvarer med kommunens løpende inntekter. Et høyt investeringsnivå stiller større krav til

overskudd i den ordinære driften for å få til nødvendige overføringer fra drift til investering. Målet er å ha et

investeringsnivå som ikke er høyere enn 11-12 % av driftsinntektene.

Figur 4.4 viser at investeringsnivået i 2021 er på 10 % av driftsinntektene. Utviklingen har vært i ønsket retning siden

de høye nivåene i 2012 og 2013.
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Figur 4.3 Egenfinansiering av investeringer for tidligere Stavanger kommune i årene 2012-2019, og ny sammenslått

kommune fra 2020.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-1-okonomiske-hovedtall/#4-1-5-investeringsniva


4.1.6 Disposisjonsfond

Disposisjonsfond

Kommunestyret i Stavanger kommune har vedtatt at disposisjonsfond bør utgjøre minimum 6 % av

driftsinntektene. Målet har vært gjeldende fra kommunesammenslåingsprosessen i 2019.

Figur 4.4 Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene for tidligere Stavanger kommune i årene 2012-2019, og ny

sammenslått kommune fra 2020.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-1-okonomiske-hovedtall/#4-1-6-disposisjonsfond


Stavanger kommune oppnådde disposisjonsfond på 13,4 % av driftsinntektene ved utgangen av 2021. Økningen

innebærer at driftsinntektene i 2021 i større grad dekket de løpende driftsutgiftene, og i tillegg kunne bidra til å

finansiere investeringene slik kommunestyret forutsatte ved budsjettbehandlingen. Resterende midler har styrket

kommunens fond.

Til sammenligning er gjennomsnittlig nivå på 12,6 % for alle kommunene (ureviderte tall 2021).

Selv om lokalt anbefalt nivå er oppnådd, viser den historiske utviklingen og ikke minst usikkerheten som har rådd i

løpet av koronapandemien hvor viktig det er å bygge opp disposisjonsfond i gode tider, for å skape handlekraft

både nå og i fremtiden. I tillegg skal fondet dekke planlagte, men ennå ikke gjennomførte, oppdrag som

kommunestyret allerede har vedtatt. Herunder at kr 200 mill. av fondsmidlene skal brukes til nedbetaling av gjeld i

2022.

Se nærmere omtale om sammensetningen av fondene og årets bevegelser i avsnitt 4.4.2

(https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-4-analyser-av-balanseregnskapet/4-4-2-egenkapital-og-gjeld/).

4.2 Analyser av investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet omfatter utgifter og inntekter til investeringer i bygg og anlegg, kjøp og salg av

aksjer/andeler, renter og avdrag, videre utlån og utlån av egne midler. I investeringsregnskapet føres i tillegg

avsetninger og bruk av fond til investeringsformål.

Figur 4.5 Disposisjonsfond (tall i mill.) i prosent av driftsinntekter i perioden 2013-2021. Historiske tall er sammenslått til

nye Stavanger kommune.

Regnskap

2021

Justert budsjett

2021
Avvik

Opprinnelig

budsjett 2021

Regnskap

2020

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-4-analyser-av-balanseregnskapet/4-4-2-egenkapital-og-gjeld/


Regnskap

2021

Justert budsjett

2021
Avvik

Opprinnelig

budsjett 2021

Regnskap

2020

Investeringer i varige driftsmidler 1 338 099 1 572 460 -234 361 1 448 750 1 003 720

Tilskudd til andres investeringer 4 238 0 4 238 0 4 307

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 22 575 30 350 -7 775 26 100 26 309

Utlån av egne midler 123 156 143 000 -19 844 271 400 75 330

Sum investeringsutgifter 1 488 068 1 745 810 -257 742 1 746 250 1 109 666

Kompensasjon for merverdiavgift -158 923 -211 528 52 605 -201 728 -99 643

Tilskudd fra andre -194 150 -57 223 -136 927 -28 000 -157 174

Salg av varige driftsmidler og finansielle

anleggsmidler
-25 065 -21 900 -3 165 -16 600 -55 240

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -57 974 -69 070 11 096 -78 870 -63 525

Bruk av lån -465 629 -801 273 335 644 -1 060 994 -521 932

Sum investeringsinntekter -901 741 -1 160 994 259 253 -1 386 192 -897 513

Videreutlån 473 999 520 000 -46 001 320 000 424 160

Bruk av lån til videreutlån -473 999 -520 000 46 001 -320 000 -424 160

Avdrag på lån til videreutlån 203 972 156 000 47 972 129 000 180 396

Mottatte avdrag på videreutlån -222 850 -156 000 -66 850 -129 000 -180 396

Netto utgifter videreutlån -18 878 0 -18 878 0 0

Overføring fra drift -442 566 -440 872 -1 694 -216 114 -252 298

Netto avsetning til eller bruk av bundne

investeringsfond
19 061 0 19 061 0 -2 708

Netto avsetning til eller bruk av ubundet

investeringsfond
-143 944 -143 944 0 -143 944 42 852

Sum overføring fra drift og netto

avsetninger
-567 449 -584 816 17 367 -360 058 -212 153

Fremført til inndekning i senere år (udekket

beløp)
0 0 0 0 0

Tabell 4.2 Oversikt investering 2021. Alle tall i tusen kroner.



Investeringsutgiftene i Stavanger kommune ble kr 1 488 mill. og kr 258 mill. lavere enn budsjettert i 2021. Endret 

fremdrift i gjennomføring av flere investeringsprosjekter, lavere utlån av egne midler til kommunale foretak og

startlån førte til et lavere finansieringsbehov enn forventet.

Strykningsbestemmelser ved avslutning av årsregnskapet 2021

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner med

videre, kapittel 4 Avslutning av årsregnskapet §§ 4.2-4.6 regulerer strykningsbestemmelser ved avslutning av

regnskapet. Ved regnskapsavslutning skal det gjennomføres strykninger i drifts- og investeringsregnskapet

dersom et foreløpig regnskap viser mer-/mindreforbruk i drift og/eller udekket/udisponert i investering. Formålet

med strykninger er at regnskapene skal avsluttes i balanse så langt det er mulig i tråd med forskriftens

bestemmelser.

Ved behov for delvis strykninger er kommunedirektøren i Stavanger delegert myndighet til selv å avgjøre

rekkefølgen innenfor bestemmelsene i kapittel 4 i forskriften, jamfør kommunestyrets vedtak i sak 134/21.

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714695?agendaItemId=233706)

Hovedprioriteringer 2021

Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet har vært bygging og rehabilitering av skoler, barnehager,

omsorgsbygg, bofellesskap, brannstasjoner og administrasjonsbygg. Anskaffelser og utvikling av eiendommer,

rehabilitering og oppføring av nye park- og idrettsanlegg er også blant aktivitetene som har pågått gjennom året.

I tråd med kommunens målsetning ble rundt 1 prosent av vann- og avløpsledningene skiftet ut i 2021.

Brannstasjonene på Judaberg og i Schancheholen og uterommet ved Tou-scene, er blant prosjektene som ble

ferdigstilt i 2021. Byggeaktivitet har også pågått blant annet på brannstasjonen i Lervig, Lervigskvartalet,

Stavanger rådhus, Madlamark skole, Tastaveden skole og Finnøy helse- og omsorgssenter. Det er arbeidet med

mulighetsstudier blant annet for Stavanger legevakt, Blidensol sykehjem, Mosvangen dagsenter/sansehus,

Akropolis-visjonen, Kvernevik skole, Kvalaberg aktivitetshus, Vikevåg sentrum og Nytorget.

Dette samlede budsjettavviket i form av netto merinntekter / mindreforbruk i investeringsregnskapet utgjorde kr

382 mill. ved foreløpig regnskapsavslutning. Gjeldende forskrifter krever at regnskapet blir gjort opp i null. Dette ble

gjort ved å stryke lån til egne investeringer med kr 336 mill. og lån til videreutlån (startlån) med kr 46 mill.

(Sistnevnte strykning følger av et tilsvarende lavere utlån av startlånsmidler enn forventet i 2021.)

Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet har vært bygging og rehabilitering av skoler, barnehager,

omsorgsbygg, bofellesskap, brannstasjoner og administrasjonsbygg. Anskaffelser og utvikling av eiendommer,

rehabilitering og oppføring av nye park- og idrettsanlegg er også blant aktivitetene som har pågått gjennom året. I

tråd med kommunens målsetning ble rundt 1 prosent av vann- og avløpsledningene skiftet ut i 2021.

Brannstasjonene på Judaberg og i Schancheholen og uterommet ved Tou-scene, er blant prosjektene som ble

ferdigstilt i 2021. Byggeaktivitet har også pågått blant annet på brannstasjonen i Lervig, Lervigskvartalet, Stavanger

rådhus, Madlamark skole, Tastaveden skole og Finnøy helse- og omsorgssenter. Det er arbeidet med

mulighetsstudier blant annet for Stavanger legevakt, Blidensol sykehjem, Mosvangen dagsenter/sansehus,

Akropolis-visjonen, Kvernevik skole, Kvalaberg aktivitetshus, Vikevåg sentrum og Nytorget.

4.2.1 Investeringsutgifter

Regnskap

2021

Justert budsjett

2021
Avvik

Opprinnelig budsjett

2021

Regnskap

2020

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714695?agendaItemId=233706
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-2-analyser-av-investeringsregnskapet/#4-2-1-investeringsutgifter


Justert budsjett for investeringsutgifter var kr 1 746 mill. i 2021, mens regnskapet viser utgifter på kr 1 488 mill.

Av dette utgjorde brutto investeringer i varige driftsmidler kr 1 338 mill. i 2021. Dette er kr 234 mill. lavere enn justert

budsjett. I regnskapet inngår også kr 53 mill. tilknyttet prosjekter i Bymiljøpakken  og kr 22 mill. knyttet til

utbyggingsavtaler nytt sykehus. Dette er tiltak som er regulert i avtaler uten å være innarbeidet i

investeringsbudsjettet. Justert for disse forholdene er avviket mot budsjett kr 309 mill. og utgjør om lag 20 %.

Mindreforbruket skyldes blant annet endret fremdrift i gjennomføringen av flere investeringsprosjekter.

Investeringsprosjekter pågår ofte over mer enn ett kalenderår. Budsjett- og regnskapstall må ses samlet over en

periode på 2-3 år, fordi avvikene mellom budsjett og regnskap i det enkelte år i stor grad skyldes tidsforskyvninger.

Fremdriften i enkelte investeringsprosjekter har også vært preget av omorganiseringen, som følge av tilbakeføring

av kommunale foretak i basisorganisasjonen og implementering av nye systemer.

Tilskudd til andres investeringer gjelder overføring til utbygger i forbindelse med justeringsavtalene .

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper gjelder det årlige egenkapitalinnskuddet i KLP (kr 19,4 mill.),

aksjekapitalinnskudd i Marin Energi Testcenter AS (kr 2 mill.) og aksjekjøp til næringsutvikling (kr 0,6 mill.). Avviket

fra budsjett skyldes i stor grad et lavere egenkapitalinnskudd i KLP enn budsjettert. I tillegg er det budsjettert med

kr 3 mill. til kjøp av aksjer i Bioenergi Finnøy AS, jf. kommunestyrets budsjettvedtak og formannskapets vedtak om

tildeling fra vekstfondet 27. august 2020 (sak 131/20 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361355?

agendaItemId=225950)). Inngåelse av aksjonæravtale forutsatte at prosjektet var fullfinansiert. Dette kom ikke på plass i

2021 og kjøpet ble ikke gjennomført.

Utlån av egne midler utgjør kr 123 mill. og gjelder utlån av midler til Stavanger utvikling KF (kr 114 mill.),

Lervigskvartalet Butikkeiendom AS (kr 6 mill.) og Hinna fotball (kr 3,16 mill.). Avviket fra justert budsjett skyldes i

hovedsak lavere behov for utlån av midler til Stavanger utvikling KF.

Investeringsprosjekter 2021

Investeringsprosjekter er ofte flerårige og følges opp mot prosjektets totale kostnadsramme. Likevel skal utgiftene i

investeringsregnskapet følges opp årlig mot bevilgningene. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens

midler og bruken av disse i budsjettåret.

Kommunens brutto investeringsnivå eksklusive finanstransaksjoner de siste 5 årene fremgår av figur 4.6.

Regnskap

2021

Justert budsjett

2021
Avvik

Opprinnelig budsjett

2021

Regnskap

2020

Investeringer i varige driftsmidler 1 338 099 1 572 460 - 234 361 1 448 750 1 003 720

Tilskudd til andres investeringer 4 238 0 4 238 0 4 307

Investeringer i aksjer og andeler i

selskaper
22 575 30 350 - 7 775 26 100 26 309

Utlån av egne midler 123 156 143 000 - 19 844 271 400 75 330

Avdrag på lån 0 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 1 488 068 1 745 810 - 257 742 1 746 250 1 109 666

Tabell 4.3 Utgifter i investeringsregnskapet 2021. Alle tall i tusen kroner.

1
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Gjennomsnittlig årlig investeringsnivå de siste 5 årene har vært på kr 1,11 mrd. Investeringsnivået i 2021 ble kr 230

mill. høyere enn gjennomsnittet for de siste 5 årene. Her inngår også om lag kr 80 mill. i investeringsutgifter som

tidligere lå i de fire kommunale foretakene, som nå er innlemmet i basisorganisasjonen. Investeringskostnader

tilhørende Stavanger utvikling KF og Stavanger parkeringsselskap KF inngår ikke her.

Bevilgningsoversikt investering del 2 (https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/stko_tabell/14-6-bevilgningsoversikt-investering-del-2/) gir en detaljert

oversikt over investeringsprosjekter i 2021 og forbruket per prosjekt. Prosjektenes merforbruk / mindreforbruk

skyldes i stor grad tidsforskyvninger, og er et avvik i forhold til årets budsjett på prosjektene. Det betyr ikke at

investeringsprosjektene går utover vedtatt ramme. Følgelig er slike avvik ikke nærmere begrunnet i rapporteringen.

Figur 4.7 viser hvordan investeringene i varige driftsmidler for kommunen fordeler seg etter formål i 2021 .

Regnskap Gjennomsnitt

0 mill.

250 mill.

500 mill.

750 mill.

1 000 mill.

1 250 mill.

1 500 mill.

Figur 4.6 Investeringer i varige driftsmidler for tidligere Stavanger kommune i årene 2017-2019, og ny sammenslått

kommune fra 2020.
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Diverse bygg, anlegg og felles investeringer

Investeringene under kategorien diverse ble på kr 362 mill. i 2021, kr 5 mill. under budsjett.

I regnskapet inngår kr 53 mill. tilknyttet prosjekter i Bymiljøpakken , og kr 22 mill. knyttet til utbyggingsavtaler nytt

sykehus. Dette er tiltak som er regulert i avtaler uten å være innarbeidet i investeringsbudsjettet. Justert for disse

forhold er utgiftene kr 80 mill. lavere enn budsjettert, som vist i figuren ved søylen Diverse bygg og anlegg justert .

I denne investeringsgruppen har det i 2021 påløpt kostnader til blant annet Schancheholen brannstasjon (kr 88

mill.), Lervig brannstasjon (kr 53 mill.) rehabiliteringen av rådhuset (kr 29,3 mill.), og andre prosjekter knyttet til

Lervigskvartalet (kr 22,3 mill.). Det er også flere mindre prosjekter i denne kategorien, blant annet Akropolis

mulighetsstudie (kr 1,5 mill.), Søra Bråde biokullanlegg (kr 1,3 mill.) og byggemodning Madla/Revheim (kr 2,9 mill.).

Få prosjekter i denne kategorien hadde et merforbruk mot budsjett i 2021. Blant de større prosjektene hadde

Judaberg brannstasjon og IT – datasenter ny arkitektur en forbruksprosent på henholdsvis 103,7 og 110,8. Av

prosjekter med mindreforbruk mot årsbudsjett finnes for eksempel ENØK tiltak på kommunale bygg og

Schancheholen brannstasjon som endte med en forbruksprosent på henholdsvis 5,2 og 89,8.

Skole

Investeringene i skolebygg i 2021 utgjorde om lag kr 228 mill. og endte noe under budsjettet på kr 284 mill. De

største investeringsprosjektene som inngår her er Madlamark skole (kr 150,3 mill.), Tastaveden skole rehabilitering

(kr 30 mill.) og Lervig skole (kr 27,6 mill.). Tastaveden og Lervig skole havnet like under budsjett, mens Madlamark

skole hadde et mindreforbruk på kr 38,8 mill.

Idrett og utemiljø

Idrett og utemiljø har gjennomført investeringer for kr 205 mill. i 2021. Det gir et mindreforbruk på kr 85 mill. fra

budsjett. Her inngår en rekke prosjekter, som for eksempel uteområde på Kannik skole (kr 12,4 mill.), utskiftning av

Budsjett Regnskap Diverse bygg og anlegg justert

0

Figur 4.7 Brutto investeringer 2021 per formål. Alle tall i millioner kroner.



gatelysarmatur (kr 12 mill.) Tou scene uteområde (kr 4,6 mill.) og Lervig idrettshall (kr 5,2 mill.). Det er også flere

prosjekter knyttet til kunstgressbaner, blant annet på Lassa (kr 5,7 mill.), Hundvåg (kr 5,6 mill.) og Jarlabanen (kr 5,6

mill.).

Eksempler på prosjekter med avvik mot årsbudsjett er sykkelstrategi / rehabilitering av sykkelruter, som hadde et

mindreforbruk på kr 4,5 mill. mot årsbudsjettet på kr 30 mill., og gang- og sykkelsti ved Austre Åmøy, som hadde et

forbruk på kr 2 mill. mot budsjettert kr 13,7 mill. Tou scene uteområde hadde et merforbruk på kr 0,7 mill., mens

utskifting av gatelysarmatur hadde en merkostnad på kr 1,8 mill. Lervig park hadde også et merforbruk mot

årsbudsjettet på kr 2,5 mill.

Vann, avløp og renovasjon (VAR)

Investeringsutgiftene innen vann, avløp og renovasjon er på kr 174 mill. og i tråd med budsjett. De største

investeringsprosjektene i 2021 er byomforming, avløp (kr 59,9 mill.), fornyelse og renovering, avløp (kr 37,7 mill.) og

fornyelse og renovering, vann (kr 37 mill.).

Helse og velferd

Investeringsutgifter knyttet til helse og velferd utgjorde om lag kr 117 mill. i 2021, noe under budsjettet på kr 131 mill.

Her inngår blant annet Solborg-prosjektet (kr 37,1 mill.), Finnøy helse og omsorgssenter (kr 20,3 mill.), utvidelse av

Ramsvigtunet (kr 16,3 mill.) og trådløst nettverk for sykehjem (kr 5,8 mill.). Finnøy helse og omsorgssenter har et

merforbruk på kr 5,3 mill. mot årsbudsjett, mens prosjekter med mindreforbruk er eksempelvis Solborg-prosjektet

med kr 0,7 mill., Ramsvigtunet utvidelse med kr 1,7 mill. og velferdsteknologi, som hadde et mindreforbruk på kr 6,3

mill.

Kirke

Investeringer i kirkebygg i 2021 utgjorde kr 92,5 mill. Kostnadene gjelder rehabilitering av Domkirken og Hundvåg

kirke. Domkirken hadde et årsforbruk på kr 59,7 mill. og et mindreforbruk mot årsbudsjett på kr 15,6 mill. Hundvåg

kirke fikk et årsforbruk på kr 32,9 mill., som gav et mindreforbruk på kr 8 mill. Tre andre prosjekter hadde også

budsjettmidler i 2021, uten at det påløp kostnader for disse i løpet av året. Det gjaldt Tjensvoll og Revheim gravlund

og utskiftning av ventilasjonsanlegg på kirker. Samlet budsjett for disse prosjektene var kr 10,7 mill.

Barnehage

I 2021 utgjorde investeringer i barnehager kr 85,5 mill. Kostnadene er i hovedsak knyttet til Teknikken barnehage,

med tilhørende kjøp av tomt. Samlet kostnad for prosjektet og tomten var kr 66,8 mill., like under budsjett. Blant de

andre prosjektene var barnehagene i Lervig og Strømvik, med et årsforbruk på henholdsvis kr 7,1 mill. og kr 4,1 mill.

Prosjektene med størst mindreforbruk sammenlignet med årsbudsjettet var grovgarderober (kr 6,7 mill.) og

barnehagen i Strømvik (kr 3,4 mill.).

Bolig

Under kategorien bolig ble det kostnadsført kr 75 mill. i 2021. En stor del av investeringene utgjør kjøp av boliger til

vanskeligstilte (kr 47,8 mill.) innenfor budsjettert ramme (avvik på kr 2,2 mill.). Andre prosjekter det ble investert i var

bofellesskap i Stokkaveien 33 (kr 7,1 mill.), kjøp av bolig til oppvekst og utdanning (kr 6,1 mill.) og kjøp av bolig fra

Stavanger utvikling (kr 7,8 mill.).

Miljø



Prosjekt Forurenset sjøbunn har et årsbudsjett på kr 2,9 mill., men ingen kostnader har påløpt i 2021.

4.2.2 Investeringsinntekter

I investeringsinntektene inngår kompensasjon for merverdiavgift, refusjoner og overføringer fra staten og andre,

inntekter fra salg av eiendom og anlegg, avdrag på utlån av egne midler og bruk av lån. Samlede

investeringsinntekter i 2021 ble på kr 902 mill. og dermed kr 259 mill. lavere enn justert budsjett. Sett bort fra bruk

av lån er investeringsinntektene kr 76 mill. høyere enn budsjettert.

Mottatt kompensasjon for merverdiavgift ble kr 159 mill. og var kr 53 mill. under justert budsjett. Ett lavere

investeringsnivå gir lavere kompensasjon.

I 2021 mottok Stavanger kommune kr 194 mill. i tilskudd fra andre. Dette er kr 137 mill. mer en budsjettert. Her

inngår refusjoner, tilskudd og overføringer. Årsaken til at inntektene ble høyere enn forventet i 2021 er

innbetalinger som kom 1-2 år tidligere enn forventet og inntekter som er regulert i egne avtaler og ikke inngår i

budsjettet. Sistnevnte gjelder prosjektene Bymiljøpakken (kr 53 mill.) og anleggsbidrag for nytt sykehus (kr 16 mill.).

Kommunen har i 2021 blant annet mottatt inntekter knyttet til arbeidet med Urban Sjøfront (kr 18 mill.) og

Byggemodning Madla Revheim (kr 19 mill.) som var forventet på et senere tidspunkt.  I tillegg mottok kommunen

tilskudd fra Husbanken for flere gjennomførte prosjekter enn forutsatt i budsjettet for 2021.

Salgsinntektene fra arealer og bygninger ble kr 25 mill. ved utgangen av året. I salgsinntektene inngår blant annet

mottatt oppgjør for salg av to areal på Madla (kr 7,8 mill.), en eiendom på Tasta (kr 1,1 mill.) og to eiendommer i

Oltesvik (kr 2,4 mill.). I tillegg er det regnskapsført kr 10,7 mill. i salg av kommunale boliger.

Budsjettert bruk av lån er kr 801,3 mill. Etter foreløpig regnskapsavslutning fremkom et lavere finansieringsbehov

for investeringene og bruk av lån på kr 335 mill. ble strøket.

4.2.3 Videreutlån/startlån

Regnskap

2021

Justert budsjett

2021
Avvik

Opprinnelig budsjett

2021

Regnskap

2020

Kompensasjon for merverdiavgift -158 923 -211 528 52 605 -201 728 -99 643

Tilskudd fra andre -194 150 -57 223 -136 927 -28 000 -157 174

Salg av varige driftsmidler -25 005 -21 900 -3 105 -16 600 -55 020

Salg av finansielle anleggsmidler -60 0 -60 0 -220

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne

midler
-57 974 -69 070 11 096 -78 870 -63 525

Bruk av lån -465 629 -801 273 335 644 -1 060 994 -521 932

Sum investeringsinntekter -901 741 -1 160 994 259 253 -1 386 192 -897 513

Tabell 4.4 Inntekter i investeringsregnskapet 2021. Alle tall i tusen kroner.
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Budsjett for startlån er i 2021 på kr 520 mill. Gjennom strykninger etter foreløpig regnskapsavslutning er bruk av lån

til startlån regnskapsført med kr 474 mill. Årsaken til dette er lavere utlån i 2021 enn forventet.

I tillegg til utbetalte startlån i 2021 har Stavanger kommune forhåndsgodkjent kr 113,1 mill. i startlån per 31.

desember 2021. Basert på historiske data anslås det at om lag 40 % av forhåndsgodkjente lån kommer til

utbetaling. Det avhenger blant annet av tilgang på boliger i markedet innenfor tidsrommet med

forhåndsgodkjenning.

Avviket mellom mottatte og innbetalte avdrag på kr 18,9 mill. er mottatte avdrag som kom i desember. Avdragene

er avsatt på bundne investeringsfond og vil innbetales til Husbanken påfølgende år.

4.2.4 Overføring fra drift og avsetninger

Regnskap

2021

Justert budsjett

2021
Avvik

Opprinnelig budsjett

2021

Regnskap

2020

Videreutlån 473 999 520 000 - 46 001 320 000 424 160

Bruk av lån til videreutlån - 473 999 - 520 000 46 001 - 320 000 - 424 160

Avdrag på lån til videreutlån 203 972 156 000 47 972 129 000 180 396

Mottatte avdrag på

videreutlån
- 222 850 - 156 000 - 66 850 - 129 000 - 180 396

Netto utgifter videreutlån - 18 878 0 18 878 0 0

Tabell 4.5 Videreutlån 2021. Alle tall i tusen kroner.

Regnskap

2021

Justert budsjett

2021
Avvik

Opprinnelig

budsjett 2021

Regnskap

2020

Overføring fra drift - 442 566 - 440 872 - 1 694 - 216 114 - 252 298

Netto avsetning til eller bruk av bundne

investeringsfond
19 061 0 19 061 0 - 2 708

Netto avsetning til eller bruk av ubundet

investeringsfond
- 143 944 - 143 944 0 - 143 944 42 852

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0

Sum overføring fra drift og netto
avsetninger

- 567 449 - 584 816 17 367 - 360 058 - 212 153

Fremført til inndekning i senere år (udekket

beløp)
0 0 0 0 0

Tabell 4.6 Overføring fra drift og avsetninger i investeringsregnskapet 2021. Alle tall i tusen kroner.
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Overføring fra drift og bruk av ubundne investeringsfond utgjorde kr 587 mill. i 2021. Om lag kr 19 mill. er satt av på

bundne investeringsfond og vil benyttes til nedbetaling av startlån som omtalt i kap 4.2.3. Samlet ga dette kr 567

mill. til finansiering av investeringene.

Budsjettert overføring fra drift er økt med kr 225 mill. gjennom året, fra kr 216 mill. til kr 441 mill. I tillegg er det

regnskapsført en teknisk justering på kr 1,7 mill.

Bruk av ubundne investeringsfond på kr 144 mill. er regnskapsført i tråd med budsjett. Dette er ubrukte midler fra

foregående år som er avsatt til finansiering av investeringer i 2021. Det er ikke avsatt nye midler til 2022.

4.3 Analyser av driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser kommunens løpende inntekter og utgifter til driftsformål, samt hvor mye av dette som bidrar

til å finansiere investeringer. I tillegg kommer bruk av og avsetninger til ulike driftsfond. Regnskapet er avlagt i tråd

med nye regler fra 2020.

I det følgende presenteres driftsregnskapet for 2021 i form av utdrag fra de økonomiske oversiktene og tilhørende

analyser. Vesentlige avvik mellom regnskapet og budsjett 2021 samt vesentlige endringer mellom regnskapet for

2021 og 2020 er kommentert.

Sammenligninger av regnskap 2020 og 2021 vil være preget av at foretakene Stavanger byggdrift KF, Stavanger

boligbygg KF, Stavanger natur- og idrettsservice KF og Sølvberget KF er overført til basisorganisasjonen.

Avvik som relateres til virksomhetene omtales i tjenestekapitlene i årsrapportens kapittel 7-11. I tillegg er

økonomiske forhold rundt koronapandemien omtalt nærmere i kapittel 5.

Driftsinntektene i 2021 ble høyere enn driftsutgiftene og bidrar til å dekke finanstransaksjoner, fondsavsetninger og

overføringer til investeringer.

Hovedårsaken til et høyere netto driftsresultat enn justert budsjett er høyere skatteinntekter, lavere

pensjonsutgifter, kompensasjon for koronautgifter og mindreforbruk på tjenesteområdene.

Resultatene fremkommer i tabell 4.7.

Økonomisk oversikt drift
Regnskap

2021

Justert budsjett

2021
Avvik

Opprinnelig

budsjett 2021

Regnskap

2020

Driftsinntekter - 13 012 356 - 12 416 444 - 595 912 - 11 393 854 - 11 763 047

Driftsutgifter 12 514 231 12 407 831 106 400 11 301 817 11 684 769

Brutto driftsresultat - 498 125 - 8 613 - 489 512 - 92 037 - 78 278

Eksterne finanstransaksjoner 88 774 175 469 - 86 695 210 123 160 593

Motpost avskrivninger - 578 610 - 560 339 - 18 271 - 336 144 - 530 203

Netto driftsresultat - 987 961 - 393 483 - 594 478 - 218 058 - 447 888

Netto driftsresultat i % 0 0 0 0 0



4.3.1 Driftsinntekter

Kommunens samlede driftsinntekter eksklusive finansinntekter ble kr 13 mrd. i 2021. Dette gir kr 0,6 mrd. i

merinntekter sammenlignet med justert budsjett for 2021. Herav utgjør kr 0,17 mrd. i merinntekter fra skatter og

rammetilskudd, integrering og salg, og kr 0,43 mrd. i økte overføringer og tilskudd fra andre enn staten. Sistnevnte

merinntekter har i stor grad tilsvarende koblinger til merkostnader i drift, hvor økte sykepenger og foreldrepenger

dekker økte kostnader til vikar, merinntekter fra merverdiavgiftskompensasjonsordningen er identiske med

tilsvarende merkostnader, samt at andre økte tilskudd og refusjoner i praksis skal dekke tilsvarende økte kostnader i

driften.

Driftsinntektene i 2021 har økt med kr 1,25 mrd. sammenlignet med 2020. Økningen skyldes hovedsakelig økt

inntekts- og formueskatt på kr 0,75 mrd. og økte salgs- og leieinntekter på kr 0,39 mrd. Tilbakeføringen av de fire

kommunale foretakene til basisorganisasjonen påvirker kommunens inntektsnivå i 2021.

Figur 4.8 viser de ulike kildene til inntekter og deres andel av driftsinntektene. Inntekts- og formuesskatt er den

største inntektskilden og utgjør om lag 48 % av de totale driftsinntektene i 2021. Rammetilskudd utgjør om lag 22 %

av driftsinntektene, mens overføringer og tilskudd fra andre er på 11 %.

Økonomisk oversikt drift
Regnskap

2021

Justert budsjett

2021
Avvik

Opprinnelig

budsjett 2021

Regnskap

2020

Overført til investeringsregnskapet 442 566 440 872 1 694 216 114 252 298

Netto avsetninger, fond 545 395 - 47 389 592 784 1 944 195 590

Fremført til inndekning senere år

(merforbruk
0 0 0 0 0

Tabell 4.7 Sammendrag av økonomisk oversikt drift 2021. Alle tall i tusen kroner.

Figur 4.8 Forholdet mellom de ulike artene av driftsinntekter for Stavanger kommune i 2021.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-3-analyser-av-driftsregnskapet/#4-3-1-driftsinntekter


Tabell 4.8 viser de ulike kildene til inntekter som kommunen har og hvordan disse ble sammenlignet med justert

budsjett for 2021, samt regnskap 2020. Frie inntekter, som består av rammetilskudd og inntekts- og formuesskatt,

er belyst nærmere under eget punkt til slutt i delkapitlet.

Eiendomsskatt

Et viktig premiss for eiendomsskatten i 2021 var å få ferdigstilt et omfattende takseringsarbeid på alle eiendommer i

kommunen og få skrevet ut eiendomsskatten innen 30. juni 2021. Dette lyktes kommunen med. Over 50 000

eiendommer ble besiktiget i forbindelse med takseringen, og ca. 60 000 eiendommer fikk nye takster. Klagefristen

var 25. august. Om lag 500 klager ble mottatt. Mye av dette arbeidet ble ferdigstilt før nyttår. Samtidig gjenstår de

mer komplekse sakene, og saksbehandlingsarbeidet vil pågå fram mot høsten 2022.

Kommunestyret behandlet i mai sak 69/21 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714669?agendaItemId=230695) om

endring av eiendomsskattesatser for 2021 – 2023, hvor en lik eiendomsskattesats på 2,3 promille er målet når

overgangsperioden er omme i 2023. Dette er noe lavere enn hva som opprinnelig ble lagt til grunn i budsjett for

2021. I tillegg bygget budsjettet for 2021 på meget foreløpige anslag i påvente av forestående taksering.

Inntektsnivået ble justert opp med kr 5 mill. i andre tertial.

Ved årsslutt utgjør eiendomsskatten kr 307 mill. Dette er kr 5 mill. høyere enn justert budsjett, og kr 91 mill. høyere

enn inngangen i 2020, som ble rammet av regelendringer.  Om lag kr 226 mill. eiendomsskatt gjelder bolig- og

fritidseiendommer, mens rundt kr 81 mill. gjelder annen eiendom (blant annet næring).

Linje Driftsinntekter
Regnskap

2021

Justert

budsjett

2021

Avvik
Regnskap i %

av budsjettet

Opprinnelig

budsjett 2021

Regnskap

2020

1 Rammetilskudd - 2 883 062 - 2 850 445 - 32 617 101 - 2 751 297 - 2 948 128

2
Inntekts- og

formuesskatt
- 6 300 773 - 6 230 000 - 70 773 101 - 5 857 000 - 5 548 456

3 Eiendomsskatt - 306 912 - 302 000 - 4 912 102 - 297 000 - 215 890

4
Andre overføringer og

tilskudd fra staten
- 322 260 - 296 051 - 26 209 109 - 219 643 - 369 902

5
Overføringer og tilskudd

fra andre
- 1 484 934 - 1 057 190 - 427 744 140 - 886 861 - 1 338 085

6
Mottatte

konserininterne avdrag
- 2 500 - 2 550 50 98 - 23 700 - 23 652

7 Brukerbetalinger - 447 256 - 450 090 2 834 99 - 507 970 - 442 139

8 Salgs- og leieinntekter - 1 264 659 - 1 228 118 - 36 541 103 - 850 383 - 876 796

Sum driftsinntekter - 13 012 356 - 12 416 444 - 595 912 105 - 11 393 854 - 11 763 047

Tabell 4.8 Driftsinntekter 2021. Alle tall i tusen kroner.

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714669?agendaItemId=230695


Andre overføringer og tilskudd fra staten

Andre overføringer og tilskudd fra staten gjelder både inntekter til noe friere prioriteringer, og inntekter som

kommer med særskilte føringer og til konkrete tiltak. En del av disse inntektene er ikke kjente på

budsjetteringstidspunktet og innarbeides i rapporteringene gjennom året. Det har i 2021, som en del av statlige

tiltakspakker tilknyttet koronapandemien, vært tildelt kompensasjonsmidler til lokalt næringsliv på kr 83,4 mill. I det

påfølgende er også andre inntekter belyst nærmere, herunder integreringstilskudd, inntekter fra statlig

havbruksfond, samt en oppfølging av øremerket tilskudd mottatt i 2020 til økt sysselsetting lokalt.

Integreringstilskudd fra staten

Integreringstilskuddene utgjør samlet kr 189,8 mill. i 2021 og er kr 24,3 mill. høyere enn budsjettert. I desember ble

det innbetalt kr 14,5 mill. i integreringstilskudd og i særtilskudd for bosetting av enslige mindreårige for perioden

2019-2021. I tillegg mottok kommunen integreringstilskudd for bosettinger sent i 2020, utover forutsatt i

budsjettet for 2021.

Inntekter fra statlig havbruksfond

Tilskudd fra statlig havbruksfond

Stavanger kommune mottok kr 18,5 mill. i overføring fra statens havbruksfond og kr 1,2 mill. av dette ble utbetalt til

Hjelmeland kommune med bakgrunn i grensejusteringsavtalen.

Sammenlignet med budsjett førte dette til kr 0,7 mill. lavere nettoinntekter. I tråd med budsjettet er kr 13 mill. satt

av på kommunens disposisjonsfond, merket havbruk.

Øremerket tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal

infrastruktur

Stavanger kommune fikk i juni 2020 tildelt kr 67,5 mill. fra regjeringens økonomiske tiltakspakke i forbindelse med

koronapandemien. Formålet med tilskuddet var å skape sysselsettingsaktivitet gjennom å bidra til økt aktivitet i

bygg- og anleggsbransjen, og samtidig å hente inn noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunene. Fordeling

av tiltakspakken ble behandlet i utvalg for miljø og utbygging sak 95/20

(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1364123?agendaItemId=225548), jamfør fullmakt gitt av kommunestyret i sak

28/20 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361171?agendaItemId=225401).

Inntekter fra statlig havbruksfond
Regnskap

2021

Justert budsjett

2021
Avvik

Opprinnelig

budsjett 2021

Regnskap

2020

Inntekter fra statlig havbruksfond -18 502 -19 000 498 -19 000 -41 969

- Utbetaling iht. avtale med Hjelmeland

kommune
1 199 1 000 199 1 000 2 742

= Netto sum Stavanger kommune -17 303 -18 000 697 -18 000 -39 228

Tabell 4.9 Inntekter fra statlig havbruksfond 2020 og 2021. Alle tall i tusen kroner.

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1364123?agendaItemId=225548
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361171?agendaItemId=225401


Som følge av nødvendig tid til planlegging og anbudsprosesser ble det kun brukt kr 12,8 mill. i 2020 og resterende

ble overført til 2021 som øremerkede midler. I 2021 fremkommer midlene dermed som bruk av bundne fond og ikke

som en driftsinntekt.

I 2021 ble kr 51,8 mill. kostnadsført på prosjektene fordelt på både drift og investering. Resterende ubrukte midler

på kr 2,9 mill. er overført til 2022 og vil bli benyttet til resterende prosjektutgifter eller tilbakebetales i tråd med

forutsetningene for tilskuddet. Det øremerkede tilskuddet er inntektsført fullt ut i 2020.

Overføringer og tilskudd fra andre

Overføringer og tilskudd fra andre er knyttet til refusjonsordninger for å dekke tilsvarende utgifter, eller det er

knyttet en motytelse til inntekten. I 2021 utgjør inntektene kr 1 485 mill. og viser kr 428 mill. mer enn budsjettert.

Årsaken til dette er blant annet kr 181,1 mill. i høyere refusjonsinntekter knyttet til fødselspenger og sykefravær og kr

90,5 mill. i høyere momskompensasjon enn budsjettert. Refusjonsinntektene ble kr 52,9 mill. høyere enn i 2020,

som også var preget av koronasituasjonen.

I regnskapet for 2021 er tilskudd til ressurskrevende tjenester foreløpig estimert til kr 227 mill. Dette er kr 15 mill.

høyere enn i 2020. En nærmere gjennomgang av kravet før innsendingsfristen til staten har ført til at kravet er økt

til kr 245 mill. før revisjonen gjennomgår grunnlagene. Antall brukere har økt med 9, noe som tilsvarer en vekst på

5,4 %. Fjorårets revisjon nedjusterte kravet med kr 6 mill. Det hefter noe usikkerhet rundt størrelsesorden på

inntekten inntil staten har godkjent de kommunale kravene, vanligvis rundt juni – juli 2022. Merinntekten må sees i

sammenheng med merutgiften på utgiftssiden.

I 2021 har Stavanger kommune mottatt koronarelaterte tilskudd til ulike formål som del av inntekten under

overføringer og tilskudd fra andre. Det vises til kapittel 5 for videre omtale.

Brukerbetalinger

Ved slutten av året ble brukerbetalingene om lag kr 2,8 mill. lavere enn justert budsjett. Brukerbetalingen er kr 8

mill. høyere i 2021 enn i 2020. Gratis SFO ble innført fra august 2020, og har dermed fått helårsvirkning inn i 2021

og påvirket inntektsnivået. Koronapandemien har påvirket inntektene fra brukerbetalingene også i 2021, selv om

det ikke har vært totale nedstengninger av barnehager SFO slik som var gjeldende i 2020. Tapte inntekter på

idrettsanleggene våre har vært gjeldende både for 2020 og 2021.

Salgs- og leieinntekter

Salgs- og leieinntekter er kr 36,5 mill. høyere enn budsjettert, og kr 387,8 mill. høyere enn i 2020. Økningen fra

2020 til 2021 skyldes i all hovedsak at leieinntektene på sosiale boliger er overført fra kommunale foretak til

kommunen, i størrelsesorden kr 292 mill. Salgsinntekter tilknyttet VAR-området er tilnærmet i tråd med budsjett,

og om lag på samme nivå som i 2020 for vann og avløp. Renovasjonsinntektene er betydelig høyere i 2021 enn i

2020. Inntektene inngår i egne selvkostregnskap og nærmere omtale finnes i note 14 og i kapittel 10.7 i for bymiljø

og utbygging. Det er også høyere inntekter tilknyttet energisentralen enn budsjettert.

Frie inntekter

Frie inntekter (linje 1 og 2 i tabell 4.8) i kommunen består av skatteinntekter og rammetilskudd. Inntektene kan

disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Gjennom inntektssystemet

fordeles de frie inntektene til kommunene og til fylkeskommunene. Nærmere utdypning av tallene følger nedenfor.



Frie inntekter i Stavanger kommune ble kr 9 188 mill. i 2021 og dermed kr 103,4 mill. høyere enn justert budsjett.

Nivået er kr 579,4 mill. høyere enn opprinnelig budsjett.

Av merinntektene utgjør kr 53,7 mill. nettoeffekten av skatt og utjevning og kr 49,7 mill. er mottatt i ekstra

utbetalinger av rammetilskudd og skjønnsmidler til koronarelaterte (mer-) kostnader i driften.

I 2021 er det mottatt betydelige koronatilskudd. Av de frie inntektene utgjorde kr 266,7 mill. koronarelaterte

ramme- og skjønnstilskudd. Dette er en økning på om lag kr 48 mill. fra 2020.

Øvrig rammetilskudd utgjorde kr 3 315 mill. i 2021 og dermed kr 84 mill. lavere enn året før.

Frie inntekter per innbygger ble kr 63 469 for Stavanger kommune i 2021. Stavanger kommune har tredje størst frie

inntekter per innbygger av ASSS-kommunene, og inntektene ligger like under landsgjennomsnittet. Oslo ligger

høyest av ASSS-kommunene og utgjør en vesentlig andel inn i landsgjennomsnittet. Figur 4.9 viser frie inntekter

(skatt og rammetilskudd) per innbygger i 2021 og foreløpige regnskapstall for 2021 i ASSS-kommunene og

gjennomsnitt for landet. I inntektssystemet blir skatteinntektene utjevnet. I tillegg foregår en tildeling av øvrige

elementer i rammetilskuddet etter nærmere bestemte kriterier.

Frie inntekter Regnskap
Justert

budsjett
Avvik

Opprinnelig

budsjett
RegnskapFrie inntekter Regnskap

Justert

budsjett
Avvik

Opprinnelig

budsjett
Regnskap

(hele tusen kroner) 2021 2021 2021 2021 2020

Skatt - 6 300 773 - 6 230 000 - 70 773 - 5 857 000 - 5 548 456

Skattevekst 13,6 % 12,3 % 0,0 % 5,6 % -0,4 %

Rammetilskudd inkl inntektsutjevn.

Rammetilskudd (inkl. skjønn) - 3 315 264 - 3 314 297 - 967 - 3 296 097 - 3 399 131

Rammetilskudd og skjønn -

koronarelatert
- 266 732 - 217 978 - 48 754 - 121 900 - 218 576

Inntektsutjevning 698 934 681 830 17 104 666 700 669 579

Prosjektskjønn - 3 900 - 3 900 0 0 - 3 750

Delsum - 2 886 962 - 2 854 345 - 32 617 - 2 751 297 - 2 951 878

Sum frie inntekter - 9 187 735 - 9 084 345 - 103 390 - 8 608 297 - 8 500 334

Tabell 4.10 Frie inntekter 2021. Alle tall i tusen kroner.



Samlet skatteinngang til Stavanger kommune i 2021 ble kr 6 301 mill., hvilket utgjør en økning på 13,6 %

sammenlignet med 2020. Skatteinngangen er kr 70,8 mill. høyere enn det justerte årsbudsjettet, som forutsatte en

økning på 12,3 % i økonomirapporten per 31. oktober 2021. Økningen skyldes at skattytere har betalt inn ekstra mye

tilleggsskatt på slutten av året. Dette kan skyldes tilpasninger på grunn av økt utbyttebeskatning i 2022.

Den økte skatteveksten mot slutten av året gir ikke grunnlag til et varig høyere inntektsnivå og vil være å anse som

engangsinntekter. Merinntektene for skatt må også ses i sammenheng med inntektsutjevningen (se eget punkt).

Sammensetning skatteinngang

Kommunene fikk en meget god skatteinngang i 2021. Høsten 2020 besluttet Stortinget å tildele en større andel av

skattepengene til kommunene for å ta høyde for antatt dårligere økonomiske tider i etterkant av koronapandemien.

Statlige stimuli ble opprettholdt og aktiviteten i næringslivet ble mye høyere enn forventet i 2021. I tillegg ble

innbetalinger av restskatter historisk høyt. For 2022 har staten nedjustert kommunenes skatteandel igjen.

Utvikling i lokal og nasjonal skatteinngang i 2021 for kommunene fremkommer i figur 4.10.
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Figur 4.9 Frie inntekter per innbygger i ASSS-kommunene 2020-2021.



Samlet skatteinngang for kommunene i 2021 ble på kr 196 mrd. Inngangen er om lag kr 27 mrd. høyere (16 %) enn i

2020 og kr 7,6 mrd. høyere enn regjeringen sitt høstanslag for 2021. Anslaget for 2022 ligger kr 4,2 mrd. lavere enn

faktisk inngang i 2021.

Med bakgrunn i endret vekstnivå på skatteinngangen i 2021 for både Stavanger kommune og kommunene i landet,

endres også skatteutjevningen for Stavanger kommune. Dette innebærer at Stavanger kommune får et trekk på kr

698,9 mill. i 2021 og at trekket blir kr 17,1 mill. høyere enn budsjettert.

Stavanger kommune hadde skatteinntekter på kr 43 711 per innbygger i 2021, en økning på 13,1 % fra 2020. På

landsbasis økte skatteinntektene per innbygger med 15,5 % til kr 36 346 per innbygger.

Utviklingen i 2021 gir en gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger på 120,3 % av landsgjennomsnittet og

dermed en liten nedgang fra 122,8 % i 2020. Trenden fremkommer i figur 4.11 og viser skatt per innbygger i prosent

av landsgjennomsnittet over tid (tall for sammenslått kommune).

Justert budsjett Stavanger 2021, jf. 3. rapport
Lokalt anslag årsvekst Norge 2021 (nov.)
Prosentvis samlet vekst Stavanger fra 2020 til 2021
Prosentvis vekst landet fra 2020 til 2021
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Figur 4.10 Akkumulert skattevekst per måned i 2021.



Figur 4.12 viser skattevekst i ASSS-kommunene og nabokommunene. Stavanger kommune ble ASSS-byen med

den laveste veksten i 2021. Skattenivået i Stavanger ble 13,6 % høyere i 2021 sammenlignet med 2020, og

tilsvarende for Sandnes kommune ble en vekst på 16,3 %. Sola kommune oppnådde en vekst på 13,9 %. Seks ASSS-

kommuner erfarte nivåer som lå over landsgjennomsnittet i 2021. Av disse hadde Asker, Bærum og Oslo høyest

skattevekst, mens Fredrikstad, Trondheim og Sandnes havnet like over landsgjennomsnittet. Snittet for ASSS-

kommunene ble 16,5 %, like over landsgjennomsnittet på 16 %.

Beregnet skatt per innbygger i Stavanger i % av landsgjennomsnittet
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Figur 4.11 Skatteinntekt per innbygger i Stavanger i prosent av landsgjennomsnittet. Utvikling fra 2012 til 2021.
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Figur 4.12 Skattevekst ASSS-kommuner, nabokommuner og landsgjennomsnittet 2021.



Fjorårets skattevekst medførte at Stavanger kommune gikk opp til en attende plass i 2021 (tjuende plass i 2020) på

kommunelisten over skatteinntekt per innbygger. Det er samme plass som i 2019. Av storbyene ligger Bærum

kommune fortsatt høyest som nummer seks på listen over skattesterke kommuner i 2021 (med et snitt på 167 %),

mens Oslo kommune har gått opp til en åttende plass med 137,7 %. Øverst står de fire kraftkommunene Bykle,

Modalen, Eidfjord og Sirdal, samt havbrukskommunen Frøya.

4.3.2 Driftsutgifter

Samlet viser driftsutgiftene et merforbruk i forhold til budsjett på kr 106,4 mill. Dette må sees i sammenheng med

merinntektene. Disse sammenhengene beskrives under de ulike avsnittene både i forhold til driftsinntekter og

driftsutgifter. Den mest betydningsfulle sammenhengen i 2021 er sammenhengen mellom økte utgifter til vikarer

og refusjonsinntektene tilknyttet sykefravær.

Hver virksomhet innen tjenesteområdene forholder seg til netto driftsrammer hvor både utgifter og inntekter er en

del av totalbildet. Se kapittel 4.3.6 for nærmere omtale av tjenesteområdene.

Overføringen av de fire kommunale foretakene til basisorganisasjonen i 2021 gjør sammenligninger mellom 2020

og 2021 mindre relevante.

Lønn og sosiale utgifter

Lønnsutgifter (linje 1) viser et merforbruk på kr 262,5 mill. sammenlignet med justert budsjett 2021, og viser en

vekst fra 2020 på kr 525 mill. Den betydelige veksten fra 2020 skyldes i all hovedsak overføringen av de fire

kommunale foretakene til basisorganisasjonen. Lønnsveksten tilknyttet dette forholdet er i størrelsesorden kr 320

mill.

Det har vært en vridning mellom fastlønn og lønn til ekstrahjelper, vikarer og overtid. Fastlønn har økt relativt mye

mindre sammenlignet med 2020. Dette skyldes det økte sykefraværet i under koronapandemien, samt midlertidige

ansettelser til blant annet vaksinasjon og smittesporingsarbeid. Denne situasjonen gjenspeiles på inntektssiden i

forhold til refusjonsinntektene.

Linje Driftsutgifter
Regnskap

2021

Justert

budsjett 2021
Avvik

Regnskap i % av

budsjettet

Opprinnelig

budsjett 2021

Regnskap

2020

1 Lønnsutgifter 5 897 625 5 635 096 262 528 105 5 291 168 5 373 497

2 Sosiale utgifter 1 453 666 1 556 435 - 102 770 93 1 395 454 1 276 222

3
Kjøp av varer og

tjenester
3 537 531 3 769 260 - 231 729 94 3 477 323 3 479 650

4
Overføringer og

tilskudd til andre
1 046 799 886 700 160 099 118 801 728 1 025 198

5 Avskrivninger 578 610 560 339 18 271 103 336 144 530 203

Sum driftsutgifter 12 514 231 12 407 831 106 400 101 11 301 817 11 684 769

Tabell 4.11 Driftsutgifter 2021. Alle tall i hele tusen kroner.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-3-analyser-av-driftsregnskapet/#4-3-2-driftsutgifter


Forslag til statsbudsjett 2021 la til grunn en lønnsvekst i kommunal sektor på 2,2 %. I revidert nasjonalbudsjett i mai

2021 ble anslaget for lønnsveksten for 2021 oppjustert fra 2,2 % til 2,7 %.  Forhandlingene for kommunesektoren

endte med en årslønnsvekst på 2,7 %, det samme som resultatet i det såkalte frontfaget.

Sosiale utgifter (linje 2) viser et mindreforbruk på kr 102,8 mill. i all hovedsak på grunn av lavere pensjon i 2021. Se

punkt 4.3.3 for nærmere omtale rundt pensjon.

Avvik må også ses i sammenheng med kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen, da

virksomhetene har en viss frihet til å styre innenfor disse rammene samlet.

Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester (linje 3) viser et samlet mindreforbruk på kr 231,7 mill., men er kr 57 mill. høyere enn i

2020.

Mindreforbruket må i all hovedsak sees i sammenheng med merforbruket på overføringer og tilskudd til andre (linje

4), og merforbruket på lønn (linje 1).

Energiutgiftene har på grunn av de økte strømprisene gått fra kr 74,4 mill. i 2020 til kr 125,7 mill. i 2021. Dette er en

økning på kr 51 mill. (69 %). Kr 16 mill. av veksten skyldes at de fire kommunale foretakene som er overført til

basisorganisasjonen er med i tallene i 2021. Viser til nærmere omtale av dette i kap. 8.

Innenfor helse og velferd identifiseres også økt kjøp fra eksterne leverandører av helse og velferdstjenester,

herunder BPA ordningen, mens barnevernstjenesten kjøper mindre fra eksterne leverandører i 2021 enn i 2020.

Overføringer og tilskudd til andre

Overføringer og tilskudd til andre (linje 4) viser et merforbruk på kr 160 mill. sammenlignet med justert budsjett.

Hovedårsaken til avviket skyldes kr 90 mill. i økt merverdiavgiftskompensasjon som har en motpost på

inntektssiden, og kr 54 mill.  har en sammenheng med linje 3.

Avskrivninger

Avskrivninger (linje 5) er kr 18 mill. høyere enn budsjettert. Dette har imidlertid ingen praktisk betydning på

resultatlinjene til kommunen da avskrivninger nulles ut før netto driftsresultat beregnes.

4.3.3 Pensjonsutgifter

Lønnsoppgjøret var skissert til 2,2 % i vedtatt Handlings – og økonomiplan 2021-2024.  Resultatet ble 2,7 %. I tillegg

er beregningsreglene for regulering av opptjente rettigheter og justering av pensjon for pensjonister endret i 2021.

Dette førte til en sterkere oppregulering av grunnlaget til 2021 enn forutsatt. Reguleringspremiene økte med kr

96,2 mill. mer enn budsjettert, til kr 398,3 mill. I 2020 var tilsvarende reguleringspremie kr 80,4 mill. (eksklusiv

foretak til basis).

Økningen i reguleringspremien førte til en tilsvarende økning i de samlede pensjonspremiene med kr 313,1 mill. (50

% økning) sammenlignet med 2020. Pensjonspremier på kr 928,9 mill. er i 2021 tilført pensjonsleverandørene til

kommunen etter at kr 159,9 mill. er betalt av premiefond (se note 11 (https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-

noter/#not11)). Bruken av premiefondet i KLP gjelder den årlige tilførselen til fondet i form av tilbakeført premie og

overskudd, samt en andel av særskilt frigjorte reserver.

Betydelige pensjonsreserver ble frigjort grunnet endrede regler i offentlig tjenestepensjon fra 01.01.2020. KMD har

i kommuneproposisjonen 2022 lagt til grunn at kommunene bruker 1/7 av midlene årlig fremover, og at dette

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-3-analyser-av-driftsregnskapet/#4-3-3-pensjonsutgifter
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not11


reduserer sektorens finansieringsbehov. Stavanger kommune har på denne bakgrunn brukt 1/7 av frigjorte midler, kr

86,3 mill., til å dekke inn økte premier i 2021. I 2021 ble pensjonskostnadene i Stavanger kommune beregnet til å

være kr 352,2 mill. lavere enn netto pensjonspremier. Differansen kalles positivt premieavvik og er inntektsført i

regnskapet. Amortisering av tidligere års premieavvik utgjør kr 123,5 mill. og er kostnadsført med kr 4,8 mill. mindre

enn budsjettert. Samlet effekt av årets premieavvik (inntektsføring) og tilbakeføringer av tidligere premieavvik

(utgiftsføring) i driftsregnskapet utgjør en inntekt på kr 260,9 mill. i 2021 når arbeidsgiveravgiften inkluderes.

Samlet netto inntektsføring  av premieavvik i 2021 er kr 260,9 mill. når arbeidsgiveravgiften inkluderes. Til

sammenligning ga ordningen i 2020 en netto utgiftsføring på kr 33 mill. Forskjellen utgjør kr 293,9 mill. i

resultatforbedring.

Historisk har pensjonspremiene vært gjennomgående høyere enn de beregnede pensjonskostnadene. Dette har

ført til betydelige inntektsføringer av premieavvik over flere år og tilsvarende finansiering av tjenestene i driften,

også i 2021.

Akkumulert premieavvik for Stavanger kommune utgjør kr 814,7 mill. per 31. desember 2021, (inkludert

arbeidsgiveravgift) og viser en økning på kr 260,9 mill. fra 1. januar 2021. Akkumulert premieavvik er utgifter som må

tilbakebetales og dekkes inn i driftsbudsjettene over de neste 7 årene.

Stavanger kommune har satt av kr 305,9 mill. i eget disposisjonsfond for å dekke opp deler av denne forpliktelsen.

Resultatforbedringen i 2021 vil føre til framtidig lavere resultater og en ytterligere oppbygging av fondet kan

vurderes.

Premieavvik og amortisering

Avviket mellom pensjonspremien og beregnede pensjonskostnader føres som premieavvik. Dersom

pensjonspremien er høyere enn pensjonskostnader, betyr dette et positivt premieavvik som inntektsføres i det

aktuelle regnskapsåret og utgiftsføres deretter med like store årlige beløp over 7 år. Negativt premieavvik

fremkommer når premien er lavere enn pensjonskostnadene. Negativt premieavvik utgiftsføres i det aktuelle

regnskapsåret og inntektsføres deretter over 7 år. Hensikten med ordningen er å sikre jevnere belastning av

pensjonsutgifter i regnskapene. På kort sikt er det beregnet pensjonskostnad som får resultateffekt, mens det på

lang sikt er pensjonspremien som får resultateffekt. Over tid har regelverket blitt endret når det gjelder antall år et

premieavvik kan tilbakeføres på. Premieavvik som har oppstått før 2011 amortiseres over 15 år. Premieavvik

opparbeidet fra og med 2014 tilbakeføres over 7 år, mens avvik i årene mellom skal føres over 10 år.

Føringsprinsippene ble innført med effekt fra 2002.

Amortisering er tilbakeføringen av premieavviket med faste årlige beløp.

Akkumulert premieavvik samlet for kommunene har økt fra nivået på kr 26,7 mrd. i 2020 til kr 33,39 mrd. i 2021.

4.3.4 Eksterne finanstransaksjoner

Tabell 4.12 gir en oversikt over kommunens finansinntekter og -utgifter, som består av rente- og avdragsutgifter,

renteinntekter, utbytte og avkastning fra finansforvaltningen. Summen av eksterne finanstransaksjoner utgjør en

mindreutgift på kr 86,9 mill. mot justert budsjett 2021. Mindreutgiften er i stor grad knyttet til lavere rentekostnad

og avdrag på investeringslån og høyere avkastning fra finansforvaltningen.

Linje

Eksterne finanstransaksjoner

Alle tall i 1000 kr

Regnskap

2021

Justert

budsjett

2021

Avvik

Regnskap i

% av

budsjett

Opprinnelig

budsjett

2021

Regnskap

2020

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-3-analyser-av-driftsregnskapet/#4-3-4-eksterne-finanstransaksjoner


Koronapandemien satte sitt preg på norsk økonomi også i 2021. Historisk lavt rentenivå, vaksinasjonsprogram og

gjenåpning av samfunnet har bidratt til en markert oppgang i aktiviteten og en lavere arbeidsledighet enn fryktet.

Økte strømpriser ga høy konsumprisvekst og den underliggende inflasjonen steg mer enn ventet og nærmet seg

inflasjonsmålet. Dette førte til at Norges Bank satte opp styringsrenten fra 0 % til 0,5 % i løpet av høsten 2021.

Norges Bank varslet også at renten mest sannsynlig vil bli satt videre opp i løpet av 2022. Renteutgifter på

kommunens innlån, inkludert nettoeffekt av rentebytteavtaler, ble likevel kr 10,1 mill. lavere enn budsjettert.

Avdragsutgiftene ble kr 5,5 mill. lavere enn budsjettert. Netto renteinntekter knyttet til startlån ble kr 4,5 mill.

høyere enn budsjettert.

Stavanger kommune mottok kr 291,6 mill. i utbytte i 2021, hvorav utbyttet fra Lyse AS  utgjorde kr 288,1 mill.

(eierandel på 45,735 %). Samlet utbytte ble kr 3,4 mill. lavere enn justert budsjett. Dette skyldes delvis at

budsjettert utbytte i forbindelse med etableringen av et nytt felles driftsselskap, Folkehallene IKS, og konvertering

av de eksisterende selskapene til rene eiendomsselskap, ikke ble utbetalt som forutsatt i 2021.

Renteinntekter fra bankinnskudd ble på kr 37,1 mill., noe som er kr 5,7 mill. høyere enn budsjettert. Gjennomsnittlig

likviditet på konsernkonto var på kr 2,83 mrd. i 2021. Renteinntekter fra ansvarlig lån i Lyse AS  ble kr 1,2 mill. høyere

enn budsjettert. Urealisert gevinst på kr 64,2 mill., netto realisert gevinst på kr 14,1 mill. og direkteavkastning på kr

18,2 mill. ga en samlet netto avkastning fra finansforvaltningen på kr 96,9 mill. i 2021. For en nærmere omtale av

finansforvaltningen vises det til kapittel 4.6 (https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-6-finansforvaltning/) og Årsrapport

2021 – Likviditets- og låneforvaltning .

4.3.5 Netto driftsresultat og disponering

Netto driftsresultat fremkommer med kr 988 mill. Dette er kr 594,5 mill. høyere enn justert budsjett, se linje 1 i tabell

4.13. Til sammenligning hadde Stavanger kommune et netto driftsresultat i 2020 på kr 447,9 mill. (3,2 % av

driftsinntektene).

Linje

Eksterne finanstransaksjoner

Alle tall i 1000 kr

Regnskap

2021

Justert

budsjett

2021

Avvik

Regnskap i

% av

budsjett

Opprinnelig

budsjett

2021

Regnskap

2020

1
Renteinntekter, utbytte og gevinst

på finansielle omløpsmidler
- 478 950 - 407 923 - 71 027 117 % - 418 683 - 430 931

2
Rente- og avdragsutgifter og tap

på finansielle omløpsmidler
567 724 583 392 - 15 668 97 % 628 806 591 524

3 Netto finansutgifter 88 774 175 469 - 86 695 51 % 210 123 160 593

Tabell 4.12 Eksterne finanstransaksjoner. Alle tall i tusen kroner.

Drift
Regnskap

2021

Justert

budsjett

2021

Avvik

Opprinnelig

budsjett

2021

Regnskap

2020

1 Netto driftsresultat - 987 961 - 393 483 - 594 478 - 218 058 - 447 888

2
Overføring til investering i henhold til

årsbudsjettet og fullmakter
442 566 440 872 1 694 216 114 252 298

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-6-finansforvaltning/
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-3-analyser-av-driftsregnskapet/#4-3-5-netto-driftsresultat-og-disponering


Midlene er benyttet til egenfinansiering av årets investeringer (jf. overføring til investeringsregnskapet) med kr

442,6 mill., netto bruk av bundne driftsfond med kr 2,6 mill. og en netto avsetning til disposisjonsfond med kr 161,6

mill. i tråd med budsjettet og fullmakter.

Etter disse føringene fremkommer kr 386,4 mill. som årets samlede budsjettavvik i form av netto merinntekter /

mindreforbruk i driften. Gjeldende forskrifter krever at regnskapet blir gjort opp i null og Stavanger kommunestyre

har gitt nærmere føringer i sak 134/21 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714695?agendaItemId=233706). Årets bruk av

disposisjonsfond er dermed strøket med kr 73,3 mill. og resterende midler, kr 313,1 mill., er satt av til

disposisjonsfond for fremtidig bruk.

Kommunestyret behandler årsregnskapet og årsrapporten for 2021 i løpet av våren.

Nærmere detaljer om bruken av netto driftsresultat

Overføringen til investeringene utgjør om lag 3,4 % av driftsinntektene i 2021 (tilsvarende 2,1 % i 2020), og er et

viktig bidrag til å holde egenfinanseringsgraden oppe og skape en bærekraftig økonomi på sikt.

Ubrukte øremerkede midler er avsatt til bundne driftsfond, jf. regelverket, med kr 172,8 mill. (linje 2). Her inngår

pliktige avsetninger innen selvkostområdene (kr 31,5 mill.), ubrukte øremerkede tilskudd (kr 127,1 mill.) og rest

ubrukte tilskuddsmidler til engangskostnader i forbindelse med kommunesammenslåingen (kr 14,2 mill.).

Drift
Regnskap

2021

Justert

budsjett

2021

Avvik

Opprinnelig

budsjett

2021

Regnskap

2020

3 Netto avsetning og bruk av bundne driftsfond - 2 578 - 144 796 142 218 5 716 101 378

3a Herav avsetninger til bundne driftsfond 172 855 9 459 163 396 14 851 199 336

3b Herav bruk av bundne driftsfond - 175 433 - 154 255 - 21 178 - 9 135 - 97 958

4
Netto avsetning og bruk av disposisjonsfond i

henhold til årsbudsjettet og fullmakter
161 575 97 407 64 168 - 3 772 28 663

4a
Herav avsetninger til disposisjonsfond i henhold

til årsbudsjettet og fullmakter
234 875 170 707 64 168 20 578 380 099

4b
Herav bruk av disposisjonsfond i henhold til

årsbudsjettet og fullmakter
- 73 300 - 73 300 0 - 24 350 - 351 436

5 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 0 - 167 924

6
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før

strykninger)
- 386 398 0 - 386 398 0 - 233 473

7 Strykning av bruk av disposisjonsfond 73 300 0 73 300 233 473

8
Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til

disposisjonsfond
313 098 0 313 098 0

9 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0

Tabell 4.13 Netto driftsresultat 2021 og disponering / dekning i driftsregnskapet. Alle tall i tusen kroner.

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714695?agendaItemId=233706


I løpet av året er både bruk og avsetning til disposisjonsfond behandlet i tertialsakene og økonomirapporten per 31.

oktober 2021. Samlet planlagt (disponert i henhold til budsjettvedtak) utgjør dette en netto avsetning til

disposisjonsfond med kr 97,4 mill. I tillegg er kr 64,2 mill. i urealisert gevinst knyttet til finansforvaltningen satt av til

kursreguleringsfondet (disposisjonsfond) i tråd med tidligere kommunestyrevedtak om finansforvaltningen.

4.3.6 Økonomisk resultat – tjenesteområdene

Innledning

Regnskapet for 2021 viser at tjenesteområdene hadde et mindreforbruk på kr 52,1 mill. sammenlignet med justert

budsjett. Dette gir en forbruksprosent på 99,4. Tjenesteområdene har gjennomgående vist god økonomistyring i et

uforutsigbart år. I 2021 er det særlig to forhold som preger tallgrunnlagene; prosjektet Foretak til basis  og

koronapandemien.

Arbeidet med å tilbakeføre Sølvberget KF, Stavanger boligbygg KF, Stavanger natur og idrettsservice KF og

Stavanger byggdrift KF til basisorganisasjonen er nærmere omtalt i kapittel 6.4.2. (https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/6-

organisasjon-og-utvikling/6-4-organisering-og-omstilling/6-4-2-foretak-til-basis/) Endringsprosessene førte til at regnskaps- og budsjett-tall tidlig

på høsten ble oppdatert i tråd med ny struktur. Særlig tjenesteområdene bymiljø og utbygging og innbygger- og

samfunnskontakt ble berørt.

Koronasituasjonen har også i 2021 preget økonomien på to måter; både i form av økt aktivitet for å håndtere

pandemien i samfunnet og i form av å tilpasse de ordinære tjenestene til de til enhver tid gjeldende

smittevernrestriksjonene. Dette har ført til høyere kostnader, og økte statlige kompensasjonsinntekter (se kapittel 5

Koronapandemien for nærmere omtale). Tjenesteområdene er delvis styrket gjennom året på bakgrunn av denne

situasjonen, men skillet mellom de koronarelaterte utgiftene og den ordinære driften er ikke like entydig på alle

områdene.

I tillegg har høyt sykefravær, særlig mot slutten av året, betydning for virksomhetenes rammestyring. Vikarutgiftene

har økt relativt mer enn fastlønnsutgiftene. Dette gjenspeiles med økte refusjonsinntekter.

Regnskap

2021

Justert budsjett

2021

Avvik i

kr

Forbruk

i %

Opprinnelig

budsjett 2021

Regnskap

2020

Oppvekst og utdanning 3 635 959 3 647 817 - 11 858 99,7 % 3 533 312 3 593 100

Helse og velferd 3 413 513 3 382 711 30 802 100,9 % 3 126 992 3 229 353

By- og samfunnsplanlegging 80 247 78 325 1 922 102,5 % 71 854 72 581

Bymiljø og utbygging 568 331 606 908 - 38 577 93,6 % 606 187 638 958

Innbygger- og samfunnskontakt 287 115 304 280 - 17 165 94,4 % 294 675 293 977

Kommunedirektør, stab og

støttefunksjoner
354 260 371 496 - 17 236 95,4 % 361 953 357 721

Sum 8 339 425 8 391 537 - 52 112 99,4 % 7 994 973 8 185 691

Tabell 4.14 Tjenesteområdene 2021. Alle tall i tusen kroner.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-3-analyser-av-driftsregnskapet/#4-3-6-okonomisk-resultat-tjenesteomradene
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/6-organisasjon-og-utvikling/6-4-organisering-og-omstilling/6-4-2-foretak-til-basis/


Oppvekst og utdanning

Regnskapet for 2021 viser et mindreforbruk på kr 11,9 mill. av en netto budsjettramme på kr 3,65 mrd. for oppvekst

og utdanning. Dette utgjør en forbruksprosent på 99,7. Budsjettrammen til oppvekst og utdanning har blitt styrket

med kr 114,5 mill. gjennom året, hvorav kr 17,5 mill. er koronarelatert. I tillegg til kompensasjon for lønnsoppgjøret

har tjenesteområdet fått budsjettstyrkinger tilknyttet tilskudd til private barnehager, skolemat, tilskudd til STOLT

avdelinger, kommisjonen for ungt utenforskap, KADÅITTEPÅ med mer.

Virksomhetene i oppvekst og utdanning har gjennomgående vist god økonomistyring i 2021. Koronapandemien

har preget året gjennom høyt sykefravær. Det har i perioder vært utfordrende å rekruttere vikarer.

Budsjettrammene har vært kompensert noe for økte utgifter tilknyttet denne situasjonen, men det er likevel ikke et

entydig skille mellom kostnader tilknyttet ordinær drift og kostnader tilknyttet koronasituasjonen.

Fra august 2021 er arbeidet med styrket barnehagetilbud i Stavanger organisert i ny struktur. Merforbruket på

ressurssenteret for styrket barnehagetilbud kan til dels ses i sammenheng med mindreforbruket på

barnehageområdet. Regnskapet på skoleområdet viser et marginalt merforbruk på kr 6 mill. Gratis SFO for

førsteklassinger ble dyrere enn først beregnet og SFO-rammen er derfor styrket gjennom året, og for kommende

år. Totalt sett viser regnskapet for virksomhetene innenfor barn, unge og familie et mindreforbruk på kr 11,9 mill.

Dette skyldes i all hovedsak reduserte barnevernsutgifter. Det har i 2021 vært færre omsorgsplasseringer enn

Regnskap

2021

Justert budsjett

2021

Avvik i

kr

Forbruk

i %

Opprinnelig

budsjett 2021

Regnskap

2020

Stab oppvekst og utdanning 36 358 39 730 - 3 372 91,5 % 37 179 36 077

Barnehage 1 200 591 1 209 759 - 9 168 99,2 % 1 151 630 1 182 931

Ressurssenter for styrket

barnehagetilbud
60 511 52 519 7 992 115,2 % 86 097 104 451

Grunnskole 1 667 671 1 661 683 5 988 100,4 % 1 608 415 1 593 680

Johannes læringssenter 109 398 110 024 - 626 99,4 % 98 822 112 785

Stavanger kulturskole 47 493 47 706 - 213 99,6 % 44 394 43 613

Pedagogisk-psykologisk

tjeneste
60 639 61 313 - 674 98,9 % 48 433 49 655

Ungdom og fritid 58 849 61 032 - 2 183 96,4 % 74 802 63 563

Helsestasjon og

skolehelsetjenesten
107 947 105 936 2 011 101,9 % 86 492 97 309

EMbo 37 442 37 762 - 320 99,2 % 36 959 44 731

Barnevernstjenesten 249 060 260 353 - 11 293 95,7 % 260 089 264 305

Sum oppvekst og utdanning 3 635 959 3 647 817 - 11 858 99,7 % 3 533 312 3 593 100

Tabell 4.15 Oppvekst og utdanning 2021. Alle tall i tusen kroner.



forventet, noe som er i tråd med intensjonene i oppvekstreformen som trer i kraft fra 2022. Merforbruket på

helsestasjon og skolehelsetjenesten skyldes i all hovedsak flytte- og leieutgifter til nye lokaler.

Helse og velferd

Regnskap

2021

Justert budsjett

2021

Avvik i

kr

Forbruk

i %

Opprinnelig

budsjett 2021

Regnskap

2020

Helse og velferd

Stab helse og velferd 57 459 53 713 3 746 107,0 % 39 137 63 679

Helse- og velferdskontor 339 088 315 590 23 498 107,5 % 318 674 322 166

Nav 354 723 350 885 3 838 101,1 % 332 659 348 946

Fysio- og

ergoterapitjenesten
75 171 75 158 13 100,0 % 69 969 77 390

Helsehuset i Stavanger 21 479 22 847 - 1 368 94,0 % 22 262 23 734

Hjemmebaserte tjenester 467 862 465 304 2 558 100,6 % 373 741 455 216

Oppsøkende behandlings-

teamet
4 950 5 032 - 82 98,4 % 4 856 5 616

Bofellesskap 569 173 563 270 5 903 101,1 % 548 550 528 982

Alders- og sykehjem 890 891 896 394 - 5 503 99,4 % 864 025 868 555

Helse- og omsorgssenter 90 872 87 393 3 479 104,0 % 87 247 89 938

Stavanger legevakt 97 193 93 104 4 089 104,4 % 66 221 76 202

Vaksinasjon 50 351 55 070 - 4 719 91,4 % 0 0

Rehabiliteringsseksjonen 59 311 62 006 - 2 695 95,7 % 58 358 58 988

Arbeidstreningssenteret 15 429 15 574 - 145 99,1 % 15 697 14 610

Boligkontoret 8 548 8 644 - 96 98,9 % 7 954 8 304

Flyktningtjenesten 78 396 84 476 - 6 080 92,8 % 97 020 102 348

Dagsenter og avlastning 219 915 224 468 - 4 553 98,0 % 186 603 209 728

Tekniske hjemmetjenester 5 895 7 961 - 2 066 74,1 % 7 251 7 135

Krisesenteret i Stavanger 13 905 13 885 20 100,1 % 13 157 12 991

Sentrale midler levekår - 158 630 - 161 751 3 121 98,1 % - 109 234 - 176 204

Legetjeneste 151 532 143 688 7 844 105,5 % 122 845 131 031



Regnskapet for 2021 viser et merforbruk på kr 30,8 mill. av en netto budsjettramme på kr 3,38 mrd. for helse og

velferd.  Dette utgjør en forbruksprosent på 100,9. Samlet sett har budsjettrammen blitt styrket med kr 255,7 mill.,

der kr 83,1 mill. er koronarelatert.

Helse og velferd var også i 2021 sterkt preget av koronapandemien. Dette gjelder spesielt gjennom TISK-strategien

hos legevakten og kommunale legetjenester, samt vaksinasjon. Arbeidet har vært ressurskrevende og ført til høye

kostnader, og utgiftsnivået ligger betydelig høyere enn 2020, som også var et koronaår. Mer informasjon om TISK,

vaksinasjon og kostnader forbundet med koronapandemien fremkommer i kapittel 5 (https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/5-

koronapandemien/).

Virksomhetene har vist god økonomistyring i en krevende situasjon. Økende sykefravær og utfordringer med å få

tak i vikarer og kvalifisert personell har satt press på tjenestene. Dette vises igjen i utgiftsnivået, med redusert bruk

av vikarbyrå, men en betydelig økning i overtid. Mer informasjon om sykefravær fremkommer i kapittel 6

(https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/6-organisasjon-og-utvikling/).

Det største merforbruket på tjenesteområdet er knyttet til helse- og velferdskontorene og skyldes økte kostnader

til kjøp av bo- og omsorgstjenester og brukerstyrt personlig assistent fra private leverandører. Økningen er relatert

til nye brukere, brukere med økt behov for tjenester, samt prisvekst på tjenestene, og må ses i sammenheng med

tilskudd for ressurskrevende tjenester der kommunen får refundert deler av kostnadene.

Foreløpige prognoser for tilskudd for ressurskrevende tjenester indikerer vekst i tilskuddet som kommunen mottar.

Tilskuddet for 2021 er forventet å bli kr 15 mill. høyere enn i 2020, blant annet grunnet flere brukere.

Brukergruppen som er omfattet av ordningen ressurskrevende tjenester mottar i all hovedsak tjenester fra

virksomhetene dagsenter og avlastning, bofellesskap og helse- og velferdskontorene. Merforbruket i disse

virksomhetene kan til dels ses i sammenheng med økning i utgiftene knyttet til denne brukergruppen.

Det største mindreforbruket på tjenesteområdet ligger hos flyktningtjenesten. Over halvparten av mindreforbruket

skyldes færre deltakere i introduksjonsprogrammet, og dermed lavere utbetaling av introduksjonsstønad enn

budsjettert.

By- og samfunnsplanlegging

Regnskapet for 2021 viser et merforbruk på kr 1,9 mill. av en netto budsjettramme på kr 78,3 mill. for by- og

samfunnsplanlegging.  Dette gir en forbruksprosent på 102,5.

I 2021 er netto styrkning av budsjettrammen på kr 6,5 mill. Årsaken til endringen i budsjettrammen er at byutvikling

i 1. tertial fikk tilført kr 2,4 mill. i prosjektmidler til områdereguleringer i Paradis og Hillevåg, samt at områdeløft

Hillevåg og Folkehelse fikk styrket rammen med til sammen kr 4,7 mill. Områdesatsing Storhaug og Folkehelse

tildeler budsjettmidler til andre tjenesteområder som medfører at rammen innenfor tjenesteområdet reduseres i

løpet av året.

Regnskap

2021

Justert budsjett

2021

Avvik i

kr

Forbruk

i %

Opprinnelig

budsjett 2021

Regnskap

2020

Sum helse og velferd 3 413 513 3 382 711 30 802 100,9 % 3 126 992 3 229 353

Tabell 4.16 Helse og velferd 2021. Alle tall i tusen kroner.
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https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/5-koronapandemien/
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/6-organisasjon-og-utvikling/


Staben i by- og samfunnsutvikling har et mindreforbruk på kr 1,5 mill., hovedsakelig grunnet et underforbruk i

prosjektet Eiendomsskatt og taksering i nye Stavanger . Det kom inn betydelig færre klager enn forventet, og

følgelig ble utgifter til konsulenter/advokater adskillig lavere.

Byutvikling har er merforbruk på kr 4,6 mill. Årsaken til overforbruk på lønn på kr 3,6 mill. skyldes kapasitetsstyrking

av arbeidet med områdereguleringsplaner i tråd med vedtatt arbeidsprogram. Avdelingen har også hatt kr 1 mill.

lavere inntekter enn budsjettert.

Koronapandemien båndla store ressurser for beredskap og samfunnsutvikling også i 2021. På grunn av høyt

arbeidspress ble noen planlagte oppgaver utsatt eller nedprioritert.

Bymiljø og utbygging

Regnskapet for 2021 viser et mindreforbruk på kr 38,6 mill. av en netto budsjettramme på kr 606,9 mill. for bymiljø

og utbygging. Dette utgjør en forbruksprosent på 93,6. Budsjettrammen er styrket med kr 23,2 mill. som følge av

koronarelaterte kostnader eksklusiv øremerkede midler fra vedlikeholdspakken 2020. I tillegg er de tidligere

kommunale foretakene Stavanger natur- og idrettsservice KF, Stavanger boligbygg KF og Stavanger byggdrift KF

konsolidert inn i 2021 med en netto inntektsramme. Dette fører til at budsjettrammen kun er styrket med kr 0,7 mill.

i 2021.

Mindreforbruket samlet beror på mindreforbruk i de fleste enhetene, særlig i eiendom og idrett og utemiljø, og

utgjør om lag kr 58 mill. Dette trekkes ned av renovasjonstjenesten, som også i 2021 har underskudd.

Regnskap

2021

Justert budsjett

2021

Avvik i

kr

Forbruk i

%

Opprinnelig budsjett

2021

Regnskap

2020

By- og

samfunnsplanlegging

Stab by- og

samfunnsplanlegging
9 144 10 673 - 1 529 85,7 % 7 648 11 819

Byggesaksavdelingen 4 143 4 054 89 102,2 % 4 660 3 936

Byutvikling 37 208 32 591 4 617 114,2 % 25 255 27 698

Beredskap og

samfunnsutvikling
11 150 11 499 - 349 97,0 % 16 990 11 726

Kart og digitale tjenester 18 602 19 508 - 906 95,4 % 17 301 17 401

Sum by- og

samfunnsplanlegging
80 247 78 325 1 922 102,5 % 71 854 72 581

Tabell 4.17 By- og samfunnsplanlegging 2021. Alle tall i tusen kroner.
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Eiendom har det største mindreforbruket med om lag kr 37 mill. Hovedårsakene er redusert vedlikehold og økte

inntekter for energisalg. Inntektene fra energisentralen ble kr 10,3 mill. høyere enn budsjettert, som følge av høye

priser i energimarkedet. Det leveres energi til flere av kommunens administrasjonsbygg, i tillegg til DNB arena, IMI-

kirken og andre bygg i Forum-området. Det er også et mindreforbruk knyttet til de nye driftsavdelingene, hvor

ledige lønnsmidler grunnet vakanser i stor grad er brukt til kjøp av eksterne vedlikeholdstjenester. Dette har også

ført til mindre kjøp av utstyr, mat, kursing med mer. Mindreforbruket på eiendom må i tillegg ses i sammenheng

med at det har vært et år med koronapandemi. Innlemming av to foretak i enheten eiendom har også krevd tid og

ressurser og ført til at man har kommet senere i gang med anbudskonkurranser på planlagt vedlikehold.

Boligbygg trekker ned mindreforbruket hos eiendom. Mye inn- og utflytting har ført til økt vedlikehold av boligene,

og leietapet har vært høyere enn ventet, på grunn av periodevis lang oppussingstid.

Idrett og utemiljø har under koronapandemien hatt flere vakante stillinger. Med stengte svømmehaller og

idrettsanlegg har det vært et redusert behov for ekstrahjelp på kveldstid og i ferier. Dette har ført til lavere

lønnskostnader. I tillegg er det også lavere kostnader til vedlikehold av anlegg og bygg enn budsjettert. Dette

skyldes blant annet at det er brukt mye tid på omorganisering i 2021, da tidligere Stavanger natur- og idrettsservice

KF ble en del av idrett og utemiljø. Omorganiseringen har ført til at enkelte prosesser har kommet senere i gang.

Inntektene er også totalt sett lavere som følge av at også utførerne har kommet senere i gang. Samtidig er det noe

høyere inntekter enn budsjettert knyttet til utleie av lokaler og billettinntekter svømmeanlegg. Sammenlignet med

et «normalår» er billettinntektene mer enn halvert. Inntektsbudsjettet ble imidlertid nedjustert i forbindelse med

tertialrapportene. I et år med varierende smitte og tiltak har det vært utfordrende å beregne inntektsnivået.

For stab bymiljø og utbygging er det brukt mindre på kjøp av eksterne tjenester. Mindreforbruket hos klima og miljø

skyldes i hovedsak noe høyere inntekter fra piggdekkgebyr samt mindre kostnader til klima- og miljøtiltak som

følge av korona. Dette er justert opp mot klima- og miljøfondet og fremkommer under bruk og avsetning til

disposisjonsfond sentralt.

I 2021 er det satt av henholdsvis kr 28,2 mill., kr 4,9 mill., og kr 0,14 mill. på selvkostfondene til avløp, vann og slam.

Den høye fondstilførselen fra avløp skyldes mindre nedbør enn normalt og dermed lavere avløpsleveranser til IVAR

IKS, noe mindre drift og vedlikehold som følge av koronapandemien, samt høyere inntekter som følge av

Regnskap

2021

Justert budsjett

2021

Avvik i

kr

Forbruk i

%

Opprinnelig

budsjett 2021

Regnskap

2020

Stab bymiljø og utbygging 5 731 8 250 - 2 519 69,5 % 11 310 7 654

Klima og miljø 8 162 10 789 - 2 627 75,7 % 8 387 1 298

Juridisk 10 907 11 881 - 974 91,8 % 11 040 386

Eiendom 213 830 250 774 - 36 944 85,3 % 302 211 296 942

Idrett og utemiljø 296 549 311 433 - 14 884 95,2 % 268 859 295 325

Utbygging 13 161 13 650 - 489 96,4 % 4 249 8 661

Vann, avløp, slam og

renovasjon
19 992 131 19 861 15261,3 % 131 28 693

Sum bymiljø og utbygging 568 331 606 908 - 38 577 93,6 % 606 187 638 958

Tabell 4.18 Bymiljø og utbygging 2021. Alle tall i tusen kroner.



etterfakturering av tilkoblingsgebyr fra tidligere år. Samtidig ble det et merforbruk på renovasjonstjenestene med

kr 17,7 mill. inklusive renter. Dette fører til at det fremførbare underskuddet er kr 50,5 mill. ved årsslutt 2021.

Merforbruket i 2021 og det fremførbare underskuddet fra tidligere år skyldes at prisene for levering av avfall til IVAR

IKS sitt etter-sorteringsanlegg på Forus og biogassanlegget på Hå har hatt en markant økning de siste årene, også i

2021. I tillegg har det under koronapandemien vært en økt avfallsmengde. For å kompensere for underskuddet og

økningen i kostnader, økte renovasjonsgebyret med 17 % fra 2020 til 2021, og ytterligere økning er vedtatt til 2022.

Innbygger- og samfunnskontakt

Regnskapet for 2021 viser et mindreforbruk på kr 17,2 mill. av en netto budsjettramme på kr 304,3 mill. for

innbygger- og samfunnskontakt.  Dette utgjør en forbruksprosent på 94,4. I 2021 ble budsjettrammen styrket med

netto kr 9,6 mill. Årsaken til endringen i budsjettrammen er blant annet at næring i tertialrapportene ble tilført

midler for å styrke Stavanger som energihovedstad, samt Stavanger sitt arbeid med arrangementer og kongresser.

Budsjettrammen ble også styrket med ekstra midler til koronarelaterte kostnader. Det tidligere foretaket

Sølvberget KF ble overført til tjenesteområdet fra og med 1. januar 2021.

Mindreforbruket i 2021 beror på ulike årsaker. Hovedbegrunnelsene angår lavere eller annerledes aktivitetsnivå

under koronapandemien, utfordringer rundt rekruttering, samt utsatte oppgaver.

De største avvikene er omtalt i det påfølgende.

Mindreforbruket på kr 9,2 mill. i næringsavdelingen skyldes i hovedsak vakante stillinger. Situasjonen med

hjemmekontor og at mye ressurser gikk til å behandle og betale ut statlige koronatilskudd til lokalt næringsliv,

Regnskap

2021

Justert budsjett

2021

Avvik i

kr

Forbruk

i %

Opprinnelig

budsjett 2021

Regnskap

2020

Innbygger- og

samfunnskontakt

Stab innbygger- og

samfunnskontakt
7 623 5 841 1 782 130,5 % 4 285 4 327

Smartby 13 450 14 039 - 589 95,8 % 13 838 11 842

Næring 31 741 40 891 - 9 150 77,6 % 34 510 34 381

Kommunikasjon 12 384 13 176 - 792 94,0 % 10 550 10 995

Kultur 152 781 155 003 - 2 222 98,6 % 188 269 192 339

Innbyggerdialog 25 426 28 936 - 3 510 87,9 % 27 736 29 202

Politisk sekretariat 11 298 15 995 - 4 697 70,6 % 15 487 10 892

Sølvberget 32 411 30 399 2 012 106,6 % 0 0

Sum innbygger- og

samfunnskontakt
287 115 304 280 - 17 165 94,4 % 294 675 293 977

Tabell 4.19 Innbygger- og samfunnskontakt 2021. Alle tall i tusen kroner.



gjorde rekrutteringsarbeidet krevende. Landbruk og havbruk har et mindreforbruk som følge av vakante stillinger

og at prosjektarbeid kom senere i gang enn planlagt.

Politisk sekretariat har et mindreforbruk på kr 4,7 mill. grunnet vakante stillinger og forsinket anskaffelse av en

digital plattform for gjennomføring av politiske møter.

Mindreforbruket hos innbyggerdialog (kr 3,5 mill.) kommer hovedsakelig av lavt aktivitetsnivå hos frivilligsentralene

og innbyggertorgene. Dette skyldes koronarelaterte restriksjoner som gjorde at det ikke var anledning til å avholde

fysiske møter og aktiviteter.

Merforbruket på Sølvberget skyldes i hovedsak økte utgifter og bortfall av leie- og billettinntekter i forbindelse med

koronapandemien. Sykefraværet har vært høyt og ført til økte vikarutgifter.

Merforbruket på stab må ses i sammenheng med mindreforbruk på lønnsutgifter på andre enheter innen

tjenesteområdet.

Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner

Regnskapet for 2021 viser et mindreforbruk på kr 17,2 mill. av en netto budsjettramme på kr 371,5 mill. for

kommunedirektør, stab og støttefunksjoner. Dette utgjør en forbruksprosent på 95,4. Samlet sett har

budsjettrammen blitt styrket med kr 9,5 mill., der kr 4,3 mill. er knyttet til koronarelaterte kostnader.

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig økte salgsinntekter knyttet til økt oppdragsmengde for innovasjon og

støttetjenester, samt økte refusjonsinntekter på grunn av svangerskap og langtidssykefravær. I tillegg har det vært

færre aktiviteter innenfor organisasjons- og personalområdet som gjelder hele kommunen. Kurs- og

opplæringstilbud har blitt gjennomført digitalt i stedet for fysiske samlinger. Videre har det vært lavere forbruk på

prosessutgifter som kommunen pådrar seg i forbindelse med krevende personalsaker, og arbeidsutprøving for

ansatte, som på grunn av sykdom ikke kan stå i opprinnelig stilling.

Det har også vært vakante stillinger i deler av året innenfor flere av avdelingene i stabs- og støtteområdene.

4.4 Analyser av balanseregnskapet

Regnskap

2021

Justert

budsjett 2021

Avvik i

kr

Forbruk

i %

Opprinnelig

budsjett 2021

Regnskap

2020

Kommunedirektør, stab og

støttefunksjoner

Kommunedirektør 10 563 10 396 167 101,6 % 3 845 14 374

Kommuneadvokat 7 184 7 421 - 237 96,8 % 7 244 6 233

Innovasjon og støttetjenester 258 612 267 490 - 8 878 96,7 % 261 138 268 505

Økonomi og organisasjon 77 900 86 189 - 8 289 90,4 % 89 726 68 609

Sum kommunedirektør, stab og

støttefunksjoner
354 260 371 496 - 17 236 95,4 % 361 953 357 721

Tabell 4.20 Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner 2021. Alle tall i tusen kroner.



Balanseregnskapet viser den bokførte verdien av kommunens eiendeler per 31. desember 2021 og hvordan

eiendelene er finansiert med egenkapital og gjeld. Økonomisk oversikt balanse er vist i tabell 4.21.

Økonomisk oversikt - Balanse Noter Regnskap 31.12.2021 Regnskap 01.01.2021

EIENDELER

A Anleggsmidler 33 820 521 31 531 232

1 Faste eiendommer og anlegg 4 16 535 520 14 811 111

2 Utstyr, maskiner og transportmidler 4 851 035 794 221

1 Aksjer og andeler 5,15 1 002 677 962 051

2 Utlån 6 3 316 305 3 125 869

3 Konserninterne langsiktige fordringer 6,23 334 336 889 079

III. Pensjonsmidler 11 11 780 648 10 948 900

B Omløpsmidler 1 5 145 098 3 837 973

I. Bankinnskudd og kontanter 2 903 975 2 068 223

1 Obligasjoner 7 628 259 568 024

1 Kundefordringer 22 263 250 149 568

2 Andre kortsiktige fordringer 22 514 250 482 251

3 Konserninterne kortsiktige fordringer 22,23 20 715 42 794

4 Premieavvik 11,22 814 648 527 112

SUM EIENDELER 38 965 619 35 369 205

EGENKAPITAL OG GJELD

C Egenkapital 14 509 610 12 361 456

1 Disposisjonsfond 1 741 959 1 058 646

I. Varige driftsmidler 4 17 386 555 15 605 332

II. Finansielle anleggsmidler 4 653 318 4 977 000

II. Finansielle omløpsmidler 7 628 259 568 024

III. Kortsiktige fordringer 22 1 612 864 1 201 726

I. Egenkapital drift 1 997 437 1 294 600



4.4.1 Eiendeler

Økonomisk oversikt - Balanse Noter Regnskap 31.12.2021 Regnskap 01.01.2021

2 Bundne driftsfond 13,14 255 478 235 954

1 Ubundet investeringsfond 134 330 274 620

2 Bundne investeringsfond 13 68 170 49 109

1 Kapitalkonto 2 12 352 125 10 785 579

2 Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift 3 - 42 451 - 42 451

D Langsiktig gjeld 22 323 817 21 217 277

1 Gjeld til kredittinstitusjoner 2 867 119 2 966 621

2 Obligasjonslån 7 630 000 6 930 000

3 Sertifikatlån 99 000 0

II. Pensjonsforpliktelse 11 11 727 699 11 320 656

E Kortsiktig gjeld 1 2 132 192 1 790 472

1 Leverandørgjeld 519 741 443 921

2 Annen kortsiktig gjeld 1 612 451 1 346 551

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 38 965 619 35 369 205

MEMORIAKONTI

F Memoriakonto 0 0

I. Ubrukte lånemidler 880 548 499 196

II. Andre memoriakonti 72 615 21 066

III. Motkonto til memoriakontiene - 953 163 - 520 262

II. Egenkapital investering 202 500 323 729

III. Annen egenkapital 12 309 673 10 743 128

I. Lån 9,23 10 596 119 9 896 621

I. Kortsiktig gjeld 2 132 192 1 790 472

Tabell 4.21 Økonomisk oversikt balanse. Alle tall i tusen kroner.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-4-analyser-av-balanseregnskapet/#4-4-1-eiendeler


Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 39 mrd. per 31. desember 2021, noe som er kr 3,6 mrd. (10,2 %)

høyere enn per 1. januar 2021.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene består av faste

eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, transportmidler og lignende. Bokført verdi av anleggsmidlene var på kr 33,8

mrd. ved utgangen av 2021. Dette er en økning på kr 2,3 mrd. (7,3 %) fra 1. januar 2021.

Bokført verdi på faste eiendommer, anlegg, maskiner mv. (varige driftsmidler) ble samlet økt med kr 1,78 mrd. i 2021.

Den store økningen skyldes hovedsakelig at foretakene Stavanger boligbygg KF, Natur- og idrettsservice KF,

Stavanger Byggdrift KF og Sølvberget KF er ført inn i basis organisasjonen.

I 2021 økte aksjer og andeler med kr 40,6 mill., utlån økte med kr 190,4 mill., mens konserninterne langsiktige

fordringer ble redusert med kr 554,7 mill. Denne reduksjonen er knyttet til tilbakeføringen av fire kommunale

foretak til basisorganisasjonen. Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og startlån, som

per 31. desember 2021 var på henholdsvis kr 777,5 mill. og kr 2,5 mrd. Startlån økte med kr 250 mill. fra 2020 til

2021. Pensjonsmidlene økte med kr 831,7 mill.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene omfatter bankinnskudd, finansielle omløpsmidler og kortsiktige fordringer. Bokført verdi av

omløpsmidlene var på kr 5,15 mrd. per 31. desember 2021, noe som er en økning på kr 1,3 mrd. (34 %) fra 1. januar

2021. Bankinnskudd økte med kr 0,83 mrd. til kr 2,9 mrd. Finansielle omløpsmidler, bestående av obligasjoner, økte

med kr 60,2 mill. til kr 628,3 mill. Kortsiktige fordringer ble økt med kr 0,41 mrd. til kr 1,6 mrd. I kortsiktige fordringer

inngår akkumulert premieavvik på kr 814,6 mill. Premieavviket, som er fremtidige pensjonskostnader som skal

utgiftsføres de neste 7 årene, ble økt med kr 287,5 mill. Premieavviket er nærmere omtalt i kapittel 4.3.3

(https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-3-analyser-av-driftsregnskapet/4-3-3-pensjonsutgifter/) og note 11

(https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/stko_tabell/note-11/).

4.4.2 Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Bokført egenkapital var per 31. desember 2021 på totalt kr 14,5 mrd., noe som er kr 2,15 mrd. (17,4 %) høyere enn per

1. januar 2021. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 1,74 mrd., bundne driftsfond kr 255 mill.,

samt ubundne og bundne investeringsfond på henholdsvis kr 134,3 mill. og kr 68,2 mill. Den resterende

egenkapitalen representeres av kapitalkonto. Aktivering, avskrivning og nedskrivning av varige driftsmidler føres

mot kapitalkonto. I tillegg føres blant annet kjøp/salg av aksjer og andeler, avdrag på lån og netto endring i

pensjonsforpliktelse. Kapitalkonto var per 31. desember 2021 på kr 12,4 mrd., noe som utgjør en økning på kr 1,57

mrd. fra 1. januar 2021 (14,5 %). For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto vises det til note 2

(https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/) i årsregnskapet.

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner , gjeldende

fra 1. januar 2020, regulerer avslutning av årsregnskapet. I den nye forskriften skal årsregnskapene ikke lenger

avsluttes med et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i drift eller udekket/udisponert i investering. Forskriften

regulerer strykninger av regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i drift og strykning av udekket/udisponert i

investering. Se avsnitt 4.3.5 (https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-3-analyser-av-driftsregnskapet/4-3-5-netto-driftsresultat-og-

disponering/) og tabell Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner  i årsregnskapet, for nærmere

informasjon om strykninger som er gjennomført ved årsavslutning 2021 i drift og investering.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-3-analyser-av-driftsregnskapet/4-3-3-pensjonsutgifter/
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/stko_tabell/note-11/
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-4-analyser-av-balanseregnskapet/#4-4-2-egenkapital-og-gjeld
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-3-analyser-av-driftsregnskapet/4-3-5-netto-driftsresultat-og-disponering/


Fond

Samlede fond er i løpet av 2021 styrket med netto kr 581,6 mill. Investeringsfond har blitt redusert med kr 121,2 mill.,

bundne driftsfond er økt med kr 19,5 mill. og disposisjonsfond er økt med kr 683,3 mill.. Kr 135,3 mill. av dette er

tilført fondskapital fra de fire tilbakeførte foretakene.

Disposisjonsfondet har økt betydelig mer enn planlagt. Mindreforbruket i driftsregnskapet i 2021 utgjorde kr 386,4

mill. før årsavslutningsdisposisjoner. Regnskapet er gjort opp ved å stryke tilsvarende planlagt bruk av

disposisjonsfond på kr 73,3 mill. samt å sette av resterende beløp. Dette fremkommer som en styrking av fondet, jf.

tabell 4.22.

Disposisjonsfond

Samlede disposisjonsfond utgjør kr 1 742 mill. per 31. desember2021 og er inndelt som følger av tabell 4.23.

Fond
Disposisjons-

fond

Bundet

driftsfond

Ubundet

investerings-

fond

Bundet

investerings-

fond

Sum fond

Åpningsbalanse 1.1. 1 058 646 235 954 274 620 49 109 1 618 329

Tilført fondskapital fra tilbakeførte foretak 135 340 22 102 3 654 0 161 096

Avsetning til fond i henhold til

årsbudsjettet og fullmakter
234 875 172 855 0 21 218 428 948

Bruk av fondsmidler i henhold til

årsbudsjett og fullmakter
- 73 300 - 175 433 - 143 944 - 2 157 - 394 834

Strykninger av bruk av fondsmidler ved

avslutning av årsregnskapet
73 300 0 0 0 73 300

Avsetning til disposisjonsfond ved

avslutning av årsregnskapet
313 098 0 0 0 0

Utgående balanse 31.12. 1 741 959 255 478 134 330 68 170 1 886 839

Tabell 4.22 Oversikt over ulike fond som Stavanger kommune har i 2021 og årets bevegelser. Alle tall i tusen kroner.

Disposisjonsfond Regnskap 31.12.2021 Regnskap 01.01.2021

Vekstfond 6 800 7 750

Pensjonsfond 305 935 277 081

FOU-fond ROP-lidelser 5 309 8 361

Miljøfond 24 887 32 452

Nye Stavanger - Kompetanse 3 239 3 239



Disposisjonsfond kan etableres og benyttes til drifts- og investeringsformål etter vedtak av kommunestyret eller

ved delegert fullmakt. Eventuell bruk til investeringsformål må fremgå som bruk av disposisjonsfond i drift og

deretter overføres til investeringsregnskapet. Måloppnåelser er nærmere omtalt i kapittel 4.1.6

(https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-1-okonomiske-hovedtall/4-1-6-disposisjonsfond/). Ved årets strykning er bruk av fond gjort

opp mot det generelle disposisjonsfondet.

Disposisjonsfondet ble tilført kr 135,3 mill. gjennom tilbakeføringen av de fire kommunale foretakene Stavanger

Boligbygg KF, Natur- og idrettsservice KF, Stavanger byggdrift KF og Sølvberget KF til basisorganisasjonen. Herav

er kr 28,9 mill. tilført pensjonsfondet.

Ved årsavslutningen er kr 64,2 mill. av urealiserte gevinster fra finansforvaltningen satt av til kursreguleringsfondet i

henhold til kommunestyrets retningslinjer for finansforvaltning. I tillegg er kr 10,7 mill. av realiserte gevinster satt av i

tråd med vedtak i 1. og 2. tertial 2021. Se nærmere omtale om risikoanalyse i kapittel 4.6.

(https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-6-finansforvaltning/)

Øvrige fond

Bundne drifts- og investeringsfond har midler knyttet til bestemte formål som ikke kan endres. Ved utgangen av

2021 utgjør bundne driftsfond kr 255,5 mill. Herav utgjør selvkostfond om lag kr 113,9 mill. (økt med kr 38,7 mill.) og

kommunesammenslåingsprosjektet nye Stavanger kr 14,2 mill. (redusert med kr 5,5 mill.). Øremerkede fond er

redusert med kr 35,9 mill. til en beholdning på kr 119,5 mill. Nærmere spesifikasjon av bundne fond finnes i

regnskapets note 13. (https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/)

Ubundet investeringsfond er til fri disposisjon til investeringsformål. Ved inngangen av året står kr 134,3 mill. igjen

som ubrukte ubundne investeringsmidler, mens det på bundne investeringsfond står kr 68,2 mill. Bundne

investeringsfond utgjør hovedsakelig utbyggerbidrag på kr 36,1 mill. og startlån på kr 10,6 mill., begge uendret fra

2020, samt en avsetning av mottatte avdrag på startlån fra 2021 på kr 18,9 mill.

Disposisjonsfond Regnskap 31.12.2021 Regnskap 01.01.2021

Digitaliseringsfond 68 418 79 018

Øyfastfond 3 905 3 905

Havbruksmidler 52 228 39 228

Flyktning - Integreringsmidler 23 814 26 314

Flørli, framtidige kostnader 11 000 11 000

Kursreguleringsfond 150 736 75 868

Disposisjonsfond - generelt 1 080 938 491 944

Disposisjonsfond - kommunale foretak 2 264 0

Disposisjonsfond - justeringsrett Rennesøy 2 486 2 486

Sum disposisjonsfond 1 741 959 1 058 646

Tabell 4.23 Oversikt over disposisjonsfond i Stavanger kommune. Alle tall i tusen kroner.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-1-okonomiske-hovedtall/4-1-6-disposisjonsfond/
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-6-finansforvaltning/
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/


Gjeld

Langsiktig gjeld var per 31. desember 2021 på kr 22,3 mrd. Dette er en økning på kr 1,1 mrd. (5,2 %) fra 1. januar 2021.

Lån økte med kr 699,5 mill., mens pensjonsforpliktelsene ble økt med kr 407 mill. Det vises til note 11

(https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not11) i regnskapet for en nærmere redegjørelse for endringen i

netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at pensjonsforpliktelsene per 31. desember 2021 var kr 53 mill. lavere enn

pensjonsmidlene. Avviket mellom pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler er endret med kr 424,7 mill. siden 1.

januar 2021, slik at det nå er mer pensjonsmidler enn pensjonsforpliktelser. Kortsiktig gjeld er økt med kr 341,7 mill.

Det gjenstod kr 880,5 mill. i ubrukte lånemidler per 31. desember 2021, noe som er en økning på kr 381,4 mill. fra 1.

januar 2021, og kan tilskrives strykning av bruk av lån i forbindelse med årsoppgjørsdisposisjonene.

4.5 Likviditet og soliditet

4.5.1 Likviditet

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad. Nøkkeltallene forteller noe om

kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser med utgangspunkt i alle eller de mest likvide

omløpsmidlene.

Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Her bør nøkkeltallet være større enn 2, fordi noen av

omløpsmidlene kan være mindre likvide. Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og

her bør nøkkeltallet være større enn 1. De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte

plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler, og som raskt kan omgjøres i kontanter.

Tabell 4.24 viser at likviditetsgrad 1 og 2 var på henholdsvis 2,41 og 1,66 per 31. desember 2021. Likviditeten er

følgelig styrket fra nivået per 1. januar 2021. Likviditeten vil imidlertid kunne svinge betraktelig i løpet av året.

Likviditetssituasjonen gjennom året er nærmere omtalt i kapittel 4.6 (https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-6-

finansforvaltning/) og Årsrapport 2021 – Likviditets- og låneforvaltning . Likviditeten vil svekkes dersom det korrigeres for

akkumulert premieavvik (Likviditetsgrad 1 er da på 2,03).

4.5.2 Soliditet

Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle fremtidige underskudd eller tap. Gjeldsgraden og

egenkapitalprosenten gir informasjon om soliditeten. Egenkapitalprosenten gir informasjon om hvor stor andel av

kommunens samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital. Den resterende andelen er finansiert med

fremmedkapital/lån. Som det fremgår av tabell 4.25 så var egenkapitalprosenten per 31. desember 2021 på 37,2 %.

Likviditetsgrad Regnskap per 31.12.2021 Regnskap per 01.01.2021

Likviditetsgrad 1 2,41 2,14

Likviditetsgrad 2 1,66 1,47

Tabell 4.24 Likviditetsgrad 1 og 2

Egenkapitalprosent Regnskap per 31.12.2021 Regnskap per 01.01.2021

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not11
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-5-likviditet-og-soliditet/#4-5-1-likviditet
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-6-finansforvaltning/
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-5-likviditet-og-soliditet/#4-5-2-soliditet


I kommuneloven med forskrifter er det ikke fastsatt krav til hvor stor egenkapitalprosenten, likviditetsgraden og

gjeldsgraden bør være. Man bør imidlertid være oppmerksom på utviklingen i nøkkeltallene. Et betydelig

investeringsnivå med tilhørende høyt låneopptak vil over tid bidra til å svekke soliditeten.

4.5.3 Arbeidskapital

Kommunen må ha en viss likvid beholdning siden inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tidspunkt.

Størrelsen på denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på inn- og utbetalinger. Likviditeten til

kommunen er preget av stor variasjon gjennom året. Kommunen benytter likviditetsbudsjettering for å styre

likviditeten så optimalt som mulig gjennom året. I perioder med god likviditet kan likvide midler plasseres

eksempelvis i verdipapirmarkedet med ulik tidshorisont.

Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet gir også uttrykk for

kommunens likvide situasjon. I tabell 4.26 vises endringer i omløpsmidler, kortsiktig gjeld og arbeidskapital i løpet

av 2021. Arbeidskapitalen var på kr 3,01 mrd. per 31. desember 2021. Arbeidskapitalen ble styrket med kr 965 mill.

som følge av at omløpsmidlene økte og kortsiktig gjeld ble redusert.

Siden ordningen med premieavvik ble innført i 2002, har de innbetalte pensjonspremiene hovedsakelig vært

høyere enn de beregnede pensjonskostnadene. Differansen betegnes som premieavvik. Som følge av at det er

pensjonskostnadene som utgiftsføres i regnskapene, har regnskapsresultatene de senere år ofte vist for positive

beløp. Akkumulert premieavvik balanseføres som omløpsmidler. Som følge av at premieavviket ikke representerer

reelle verdier, har utviklingen i arbeidskapital/likviditet også vist for gunstige tall.

Arbeidskapitalen per 31. desember 2021 var på kr 2,2 mrd. dersom det korrigeres for premieavviket på kr 815 mill. En

økning i akkumulert premieavvik på kr 288 mill. førte til at den korrigerte arbeidskapitalen økte med kr 678 mill. i

2021. Per 31. desember 2021 var premieavviket ca. 16 % av omløpsmidlene.

Egenkapitalprosent Regnskap per 31.12.2021 Regnskap per 01.01.2021

Egenkapitalprosent 37,2 % 34,9 %

Tabell 4.25 Egenkapitalprosent

Arbeidskapital (Alle tall i 1000 kr) Regnskap per 31.12.2021 Regnskap per 01.01.2021

Omløpsmidler 5 145 098 3 837 973

Kortsiktig gjeld 2 132 192 1 790 472

Arbeidskapital 3 012 906 2 047 501

Endring i arbeidskapital 965 405

Herav premieavvik 814 648 527 112

Korrigert arbeidskapital 2 198 257 1 520 389

Endring i korrigert arbeidskapital 677 868

Tabell 4.26 Endring i arbeidskapital. Alle tall i tusen kroner.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-5-likviditet-og-soliditet/#4-5-3-arbeidskapital


4.5.4 Utvikling i kommunens lånegjeld

Kommunens langsiktige lånegjeld øker når årlige låneopptak er høyere enn årlige avdrag. Et høyt investeringsnivå

og lav egenfinansiering vil bidra til at låneopptaket blir høyere enn avdragene. Tabell 4.27 gir en oversikt over

langsiktig gjeld per 31. desember 2021, eksklusive pensjonsforpliktelser, startlån og ubrukte lånemidler.

Brutto lånegjeld var på kr 10,6 mrd. per 31. desember 2021, noe som er en økning på kr 0,7 mrd. i løpet av året.

Lånegjelden var på kr 7,13 mrd. per 31. desember 2021 dersom det korrigeres for startlån og ubrukte lånemidler.

Inkludert i lånegjelden er lån der staten dekker kapitalutgiftene.

Figur 4.13 viser utviklingen i brutto lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) i perioden 2014-2019 for tidligere

Stavanger kommune og for nye Stavanger kommune i 2020-2021. Stavanger kommune hadde i 2021 en brutto

lånegjeld eksklusiv startlån på kr 55 352 per innbygger. Inkludert startlån ble brutto lånegjeld på kr 73 229 per

innbygger.

Utvikling i lånegjeld, tall i mill. kr Regnskap per 31.12.2021 Regnskap per 01.12.2021

Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser 10 596 9 897

- Videre utlån / startlån 2 587 2 271

- Ubrukte lånemidler 881 499

Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner 7 129 7 127

Tabell 4.27 Utvikling i lånegjeld. Alle tall i millioner kroner.

Brutto lånegjeld ekskl. startlån
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Figur 4.13 Utvikling i brutto lånegjeld per innbygger for tidligere Stavanger kommune i årene 2011-2019 og ny

sammenslått kommune fra 2020.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-5-likviditet-og-soliditet/#4-5-4-utvikling-i-kommunens-lanegjeld


4.6 Finansforvaltning

Økonomibestemmelsene i ny kommunelov trådte i kraft 1. januar 2020. Forskrift om finans- og gjeldsforvaltning i

kommuner og fylkeskommuner  trådte i kraft fra samme tidspunkt. Kommunestyret vedtok nytt Finansreglement

(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1236418?agendaItemId=223306) for nye Stavanger kommune den 16. desember

2019.

Det følger av kommuneloven at finansreglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen i å ta en

vesentlig finansiell risiko, og som sikrer at løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall. Finansreglementet

skal også inneholde bestemmelser om hvilke avkastningsmål som skal ligge til grunn for finansforvaltningen.

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om forvaltningen av finansielle

midler og gjeld, samt etter årets utgang legge fram en rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved

utgangen av året. I det følgende gis det en redegjørelse for sentrale element i finansforvaltningen. Det vises til

Årsrapport 2021 – Likviditets- og lånforvaltningen for en nærmere redegjørelse.

Formål med finansforvaltningen:

Finansreglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnyttelse av

kommunens tilgjengelige ressurser, med sikte på å kunne gi best mulig tjenestetilbud. Stavanger kommunes

finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet, hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid

samtidig som det sikres størst mulig forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Etiske retningslinjer

Stavanger kommunes investeringsstrategi skal ivareta hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter,

miljø og etiske forretningsprinsipper, i samsvar med Global Compact FNs PRI (Principles for responsible

investments).

Alle nye finansplasseringer kontrolleres mot at de ikke bryter med kommunens etiske retningslinjer. 

Gjennomgangen per 31. desember 2021 har ikke avdekket noen plasseringer som er i strid med kommunens

reglement på dette området.

Finansforvaltningen i 2021

Den totale porteføljen endte opp 14,7 %, mot referanseindeksen som var opp 3,3 % for 2021. Den «grønne» delen av

finansforvaltning bidro med 57,8 % i avkastning og utgjør nå over 24 % av den totale porteføljen. Gjeldsporteføljen

hadde en gjennomsnittsrente på 1,89 %, det samme som i 2020. Porteføljen har tilfredsstillende sikkerhet og

midlene er plassert i henhold til gjeldende finansreglement. Tabell 4.28 gir en oversikt over sentrale nøkkeltall i

finansforvaltningen.

2021 2020

Realiserte poster 14 mill. -1,7 mill.

Avkastning 14,70 % 4,30 %

Referanseindeks 3,30 % 4,30 %

Plasseringer til markedskurser 727 mill. 631 mill.

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1236418?agendaItemId=223306


[1] Inkludert kommunale Foretak

[2] Brutto lånegjeld før avsatte avdrag

Likviditet

Gjennomsnittlig innskudd på konsernkonto, eksklusive finansplasseringer, var ved utgangen av desember på kr 2,8

mrd. Dette inkluderer låneopptak i 2021. I henhold til kapittel 4 i finansreglement kan overskuddslikviditeten

plasseres i markedet, men til lav finansiell risiko og høy likviditet. Alternative plasseringer som kan være aktuelle er

pengemarkedsfond og sertifikatlån. Disse alternativer er ikke valgt, da betingelsene i gjeldende bankavtale gir

bedre avkastning. Stavanger kommune inngikk ny hovedbankavtale med Sparebank 1 SR-bank for perioden 1.

januar 2021 – 31. desember 2023 med opsjon på ytterligere 1 år.

Låneporteføljen

Tabell 4.29 gir en oversikt over kommunens låneportefølje per 31. desember 2021. Rentedurasjonen sier noe om

hvor følsom låneporteføljen er overfor en endring i rentenivået.

I henhold til kommunestyrets vedtak om årsbudsjett 2021 (sak 111/20

(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361177?agendaItemId=228523)) og vedtak i forbindelse med økonomiske

rapporteringer i løpet av året , er det budsjettert med følgende lånerammer i 2021:

kr 664,273 mill. til finansiering av egne investeringer

2021 2020

Gjennomsnittlig bankinnskudd [1] 2 814 mill. 2 189 mill.

Brutto lånegjeld [2] 10 596 mill. 9 832 mill.

Rentesensitivitet ved 1 % endring – etter 1 år 26 mill. 25 mill.

Gjennomsnittlig lånerente 1,89 % 1,89 %

Tabell 4.28 Nøkkeltall fra finansforvaltningen i 2020 og 2021

Kreditor Gjeld pr. 31.12.21 % av totalgjeld Rente Durasjon

Kommunalbanken AS 1 880 18 % 1,89 % 1,65

Husbanken 2 587 24 % 0,88 % 0,31

Obligasjonslån 6 030 57 % 1,21 % 1,51

Sertifikatlån 99 1 % 0,72 %

Rentebytteavtaler (-2990) (-2,41%) (-3,5)

Netto gjeld eks. swap 10 596 1 1,89 %

Tabell 4.29 Låneporteføljen for 2021. Alle tall i millioner kroner.

1

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361177?agendaItemId=228523


kr 520 mill. i startlån til videre utlån

kr 137 mill. i låneramme til Stavanger utvikling KF

Tabell 4.30 gir en oversikt over faktisk låneopptak og avdrag i 2021.

[1] Det avsettes avdrag på obligasjons- og sertifikatlån. Ved beregning av avdrag benyttes 30 års nedbetalingstid.

Langsiktige finansielle aktiva

Stavanger kommunes finansportefølje hadde en avkastning i 2021 på 14,7 % mot indeks på 3,3 %. I løpet av året er

markedsverdier benyttet ved hver rapportering, men for årsrapporten benyttes oppgitte ligningskurser fra VPS.

Sett i lys av porteføljens struktur, diversifisering og innhold opp mot referanseindeksen, samt de nasjonale og

globale markeder med høyere risiko, så må avkastningen sies å ha vært tilfredsstillende for året. Tabell 4.31 gir en

oversikt over avkastningen i 2021.

Stresstest

Det skal i henhold til finansreglementet gjennomføres stresstest for å beregne porteføljens mulige tapsrisiko og

størrelsen på bufferfondet (kommunens kursreguleringsfond). Tabell 4.32 viser mulig tap og størrelsen på fondet.

Låneopptak i 2021

Obligasjonslån, 5 års FRN januar 700

Startlån, mars 320

Startlån, september 200

Sertifikatlån, november 99

Avdrag

Sum avdrag 01.01.-31.12.21 - 556

Brutto lånegjeld per. 31.12.21(1) 10 596

Tabell 4.30 Status gjeld og avdrag per 31. desember 2021. Alle tall i millioner kroner.

2021 2020

Endring urealisert gevinst 64,7 8,4

Realisert gevinst 14 -1,7

Direkte avkasting 18,2 19,2

Sum 96,9 25,9

Tabell 4.31 Avkastning for 2020 og 2021 Alle tall i millioner kroner.



Stresstesten viser et mulig tap på kr 54,4 mill. for 2021 (kr 46,3 mill. i 2020) for kommunens samlede

finansforvaltning. Stresstesten ser på total brutto lånegjeld opp mot kommunens aktiva, inkludert utlån til Lyse AS.

Lån knyttet til VAR-sektoren og startlån er inkludert i våre finanspassiva, men er ikke tilsvarende med på aktiva-

siden.

Bufferfondet til Stavanger kommune er på kr 150,7 mill. Rentemarkedet vurderes kontinuerlig for beste gjeldende

«innlåns-/utlånsverktøy» som gir god forutsigbarhet. Dette vil redusere det totale behovet for bufferfondet. I

henhold til vedtatt finansreglement skal eventuelle realiserte kursgevinster avsettes, dersom bufferfondet er lavere

enn det stresstesten viser.

4.7 Analyser konsolidert regnskap

4.7.1 Konsolidert regnskap

Konsolidert årsregnskap er regulert i kapittel 10 i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og

årsberetning for kommuner og fylkeskommuner . (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-07-714#KAPITTEL_10) Det konsoliderte

årsregnskapet skal vise kommunen som én økonomisk enhet. Årsregnskapene til enhetene som skal inngå i

konsolideringen slås sammen. Transaksjoner og mellomværende mellom enhetene skal elimineres, men bare så

langt det følger av god kommunal regnskapsskikk. Årsregnskapet til kommunale foretak som fører regnskap etter

regnskapsloven skal omarbeides før konsolideringen, så langt det er nødvendig etter god kommunal

regnskapsskikk.

Bestemmelser om årsavslutning i kapittel 4 i forskriften, knyttet til strykninger av mer-/ mindreforbruk i drift og

udekket/udisponert i investering, gjelder ikke for det konsoliderte regnskapet.

Følgende enheter inngår i konsolidert regnskap:

Stavanger kommune

Stavanger Parkeringsselskap KF

Stavanger utvikling KF

De tidligere kommunale foretakene Stavanger byggdrift KF, Stavanger natur- og idrettsservice KF, Sølvberget KF

og Stavanger boligbygg KF ble i 2021 tilbakeført til basisorganisasjonen. Dette innebærer at virksomheten til de

forannevnte foretakene inngår i årsregnskapet for kommunekassen.

Tabellene 4.33-4.35 viser hovedposter i Økonomisk oversikt drift , Bevilgningsoversikt investering  og Økonomisk

oversikt balanse  i henholdsvis årsregnskap for kommunekassen og konsolidert regnskap.

Stresstest - utvikling 2021 2020

Mulig tap vil utgjøre 54,4 46,3

Utvikling bufferfond 150,7 75,9

Tabell 4.32 Stresstest Stavanger kommune. Alle tall i millioner kroner.

Økonomisk oversikt drift
Regnskap 2021 -

Kommunekasse

Regnskap 2021 -

Konsolidert

Konsoliderte

transaksjoner

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-7-analyser-konsolidert-regnskap/#4-7-1-konsolidert-regnskap
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-07-714#KAPITTEL_10


Økonomisk oversikt drift
Regnskap 2021 -

Kommunekasse

Regnskap 2021 -

Konsolidert

Konsoliderte

transaksjoner

Driftsinntekter - 13 012 356 - 13 134 532 - 122 176

Driftsutgifter 12 514 231 12 599 083 84 852

Brutto driftsresultat - 498 125 - 535 450 - 37 324

Eksterne finanstransaksjoner 88 774 104 436 15 662

Motpost avskrivinger - 578 610 - 592 657 - 14 047

Netto driftsresultat - 987 961 - 1 023 670 - 35 709

Overført til investeringsregnskapet 442 566 464 323 21 757

Netto avsetninger, fond 545 395 559 347 13 952

Framført til inndekning i senare år

(merforbruk)
0 0 0

Tabell 4.33 Hovedposter i økonomisk oversikt drift. Alle tall i millioner kroner.

Bevilgningsoversikt investering
Regnskap 2021 -

Kommunekasse

Regnskap 2021 -

Konsolidert

Konsoliderte

transaksjoner

Sum investeringsutgifter 1 488 068 1 529 762 41 694

Sum investeringsinntekter - 901 741 - 901 741 0

Netto utgifter videreutlån - 18 878 - 18 878 0

Overføring fra drift - 442 566 - 464 323 -21757

Netto avsetninger til eller bruk av bundne

investeringsfond
19 061 19 061 0,055000000000291

Netto avsetninger til eller bruk av ubunde

investeringsfond
- 143 944 - 163 881 - 19 937

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0

Sum overføring fra drift og netto

avsetninger
- 567 449 - 609 143 - 41 694

Framført til inndekning i senere år (udekket

beløp)
0 0 0

Tabell 4.34 Hovedposter i bevilgningsoversikt investering. Alle tall i millioner kroner.



4.7.2 Finansielle mål

Krav til utarbeidelse av konsolidert årsregnskap trådte i kraft fra og med regnskapsåret 2020. Kommunestyret har

ikke fastsatt finansielle måltall for Stavanger kommune som juridisk enhet. Finansielle nøkkeltall vil likevel kunne

bidra til å belyse den økonomiske situasjonen per 31. desember 2021.

Figur 4.14 viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene for kommunekassen og Stavanger kommune som

juridisk enhet. Netto driftsresultat økes med kr 35,7 mill. i konsolidert regnskap 2021, noe som utgjør en økning på

0,2 prosentpoeng.

Økonomisk oversikt

balanse

Regnskap 2021 -

Kommunekasse

Regnskap 2021 -

Konsolidert

Konsoliderte

transaksjoner

Økonomisk oversikt

balanse

Regnskap 2021 -

Kommunekasse

Regnskap 2021 -

Konsolidert

Konsoliderte

transaksjoner

Anleggsmidler 33 820 521 35 204 063 1 383 542

Omløpsmidler 5 145 098 5 272 564 127 466

Sum eiendeler 38 965 619 40 476 627 1 511 008

Egenkapital 14 509 610 15 791 135 1 281 525

Langsiktig gjeld 22 323 817 22 531 657 207 840

Kortsiktig gjeld 2 132 192 2 153 835 21 643

Sum egenkapital og gjeld 38 965 619 40 476 627 1 511 008

Tabell 4.35 Hovedposter i økonomisk oversikt balanse. Alle tall i millioner kroner.

Netto driftsresultat (mill. kr.) Netto driftsresultat (prosent) Anbefalt langsiktig mål i S

0 mill.

250 mill.

500 mill.

750 mill.

1 000 mill.

1 250 mill.

Figur 4.14 Oversikt over netto driftsresultat i kommunekassen og for konsolidert regnskap i Stavanger kommune. Alle

tall i millioner kroner.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/4-okonomisk-resultat/4-7-analyser-konsolidert-regnskap/#4-7-2-finansielle-mal


I konsolidert regnskap er investeringsutgiftene i større grad enn for kommunekassen finansiert med bruk av lån, slik

at egenfinansieringsgraden er 70 %, og dermed noe lavere enn for kommunekassen som er 75 %. Investeringsnivået

er på 12 % av driftsinntektene, mot 10 % i kommunekassen.

I konsolidert regnskap er økningen i driftsinntektene lavere enn for langsiktig lånegjeld, sammenlignet med

regnskapet for kommunekassen. Dette innebærer en økning i gjeldsgraden for Stavanger kommune som juridisk

enhet. Gjeldsgrad ekskl. startlån er på 61,8 % mot 61,6 % i kommunekassen. Tabell 4.36 viser at

egenkapitalprosenten er høyere i konsolidert regnskap. Tabellen viser også at likviditeten per 31. desember 2021

styrkes i konsolidert regnskap.

Regnskap for

kommunekassen

per 31.12.2020

Konsolidert

regnskap

per 13.12.2020

Regnskap for

kommunekassen

per 31.12.2021

Konsolidert

regnskap

per 31.12.2021

Likviditetsgrad 1 2,14 2,45 2,41 2,45

likviditetsgrad 2 1,47 1,54 1,66 1,70

Arbeidskapital 2 047 501 2 293 277 2 198 257 3 118 729

Egenkapitalprosent 34,9 % 37,4 % 37,2 % 39,0 %

Tabell 4.36 Likviditet og soliditet for kommunekassen og konsolidert regnskap



5 Koronapandemien

I 2021 startet vaksineringen mot covid-19 og 91 prosent av befolkningen i Stavanger kommune over 18 år ble

vaksinert med 1. dose. Det er brukt kr 264 mill. på koronarelaterte tiltak, blant annet til vaksinering og TISK-tiltak.

Staten har kompensert dette. Teststasjonene har gjennomført 193 049 PCR tester og har registrert 8 175 smittede.

Smitten har gått i bølgedaler gjennom året. Ved årsslutt økte smitten – og sykefraværet – markant. En ny og mer

smittsom, men mindre alvorlig, virusvariant dominerte.

5.1 Innledning

Koronapandemien preget aktiviteten i kommunen også i 2021. Det har vært viktig å opprettholde og tilpasse

tjenestetilbudet samtidig som kommunen har håndtert vaksinering, smitteverntiltak og andre konsekvenser av

pandemien.

Risikonivået i 2021 er vurdert løpende av kommunens beredskapsorganisasjon og lokale restriksjoner har i stor grad

samsvart med nasjonale restriksjoner, med periodevise unntak.

Vaksinering av befolkningen startet i januar 2021 og fulgte nasjonale føringer. Dette ble skalert opp etter hvert som

tilgangen på vaksiner økte. Tiltaksbyrden var høy gjennom våren, og skole og barnehager var på rødt tiltaksnivå i

april. I september ble det erklært gjenåpning i samfunnet og en ny hverdag med økt beredskap. Ved slutten av 2021

kom en ny smittebølge. I tillegg ble det oppdaget en ny variant av viruset som hadde høyere smittsomhet og

mindre alvorlig sykdom.

Ved årsslutt hadde Stavanger kommune kr 264 mill. i koronarelaterte utgifter og mindreinntekter. Det er delt ut kr

83,4 mill. i kompensasjonsordninger til lokalt næringsliv. Statlige finansieringsordninger har i hovedsak kompensert

koronautgiftene for 2021.

5.2 Vaksinering, smitteutvikling og lokale restriksjoner

5.2.1 Vaksinering

5. januar 2021 satte Stavanger kommune sin første dose med koronavaksine. Vaksineringen startet i alders- og

sykehjemmene, i tråd med nasjonale prioriteringer. Allerede tidlig i januar kom ny informasjon om volum og tidsplan

for vaksinetilgang fra nasjonalt hold. I første halvår var tilgangen på vaksiner en begrensning internasjonalt. Etter

hvert har tilgangen på vaksiner økt og dermed også tempoet i vaksineringen.

Stavanger kommune har tilbudt vaksine til innbyggere over 12 år i 2021. Vaksinering har foregått på ulike lokasjoner.

Massevaksinering av befolkningen foregikk i Forum Expo i hovedsak mellom april og september. Fastlegekontorer

har også hatt en sentral rolle i vaksinering av innbyggere. Vaksinetjenesten har også vaksinert i lokaler i Torgveien 15

og i Ishallen deler av året. Kommunen rigget i tillegg desentraliserte vaksinetilbud på Judaberg (Finnøy

fleirbrukshall) og på Mosterøy (Mastrahallen) i to omganger.

Innbyggerne har i hovedsak bestilt vaksinetime online. Etter hvert ble det også tilbud om drop in. For å øke

tilgjengeligheten, benyttet kommunen også et ambulant vaksinasjonsteam, som dro hjem til innbyggerne ved

behov, og en vaksinebuss som ble tatt i bruk utpå høsten.

Med bakgrunn i den omfattende oppgave- og arbeidsmengden, inkludert detaljplanlegging og drift, etablerte

kommunen en interimvirksomhet – vaksinetjenesten. Gjennom året skalerte kommunen opp og ned

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/5-koronapandemien/5-2-vaksinering-smitteutvikling-og-lokale-restriksjoner/#5-2-1-vaksinering


vaksinetilbudet i tråd med de nasjonale føringene. Det er i 2021 satt til sammen 245 706 doser av Covid-vaksinen.

Ved utgangen av 2021 hadde 91 prosent av alle innbyggere over 18 år fått dose 1 med koronavaksine, 88 prosent

hadde fått dose 2 og 28 prosent hadde fått dose 3. Vaksineringen fortsetter i 2022.

5.2.2 Smitteutvikling

I 2021 var smitteutviklingen svingende fram til og med oktober før smitten steg markant. Året startet med 483

smittede i januar mot 215 smittede i oktober. Høyeste smittetall i første halvår var i april. Det ble også registrert økt

smitte i skoler og barnehager ved oppstart av nytt barnehage- og skoleår. I november steg smitten igjen etter en

periode med færre smitteverntiltak. I desember ble en ny virusvariant Omikron dominerende. Viruset var mer

smittsomt og samtidig mindre farlig enn tidligere mutasjoner av koronaviruset. I desember ble det registrert 3746

smittede.

Figur 5.1 Smitteutvikling i Stavanger 2021 Kilde: FHI

5.2.3 Teststrategier under endring

I 2021 har Stavanger kommune på det meste hatt åpent tre teststasjoner. I løpet av 2021 er det tatt 193 049 PCR –

tester på teststasjonene.

De nasjonale teststrategiene endret seg noe i løpet av året. Stavanger kommune har fulgt retningslinjene som

nasjonale helsemyndigheter har lagt. I første halvdel av 2021 var kravet en kommunal testkapasitet på 5 prosent av

befolkningen per uke. Etter sommeren ble dette justert ned til 1 prosent av befolkningen per uke, i tråd med

fremdriften i vaksinasjonsprogrammet. Det ble planlagt for å ha mulighet til å skalere opp til 5 prosent testkapasitet

innen 5 dager i perioder med høye smittetall. Stavanger kommune løste dette ved å ta i bruk flere teststasjoner når

dette var nødvendig og justere personell etter behov gjennom hele perioden.

Etter sommeren valgte staten å formidle hurtigtester til alle landets kommuner for at innbyggerne selv kunne teste

seg. Stavanger kommune har delt ut gratis hurtigtester til innbyggerne ved fem utdelingsstasjoner. I tillegg har
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barnehager, skoler og studiesteder for høyere utdanning delt ut gratis selvtester fra kommunens lager. Økt smitte

utfordret kapasitetene på kommunens teststasjoner, samtidig som økt bruk av hurtigtester høsten 2021 avlastet

presset på teststasjonene.

5.2.4 Lokale restriksjoner

Risikonivået i 2021 er vurdert løpende av kommunens beredskapsorganisasjon og lokale restriksjoner har i stor grad

samsvart med nasjonale restriksjoner, med unntak av noen perioder hvor Stavanger kommune hadde strengere

lokale innstramminger.

I løpet av 2021 har Stavanger kommune hatt en rekke restriksjoner for å håndtere smittetrykket som har oppstått i

pandemiens ulike faser. Tiltak som skjenkestopp, stengte treningssentre og begrenset aktivitet på svømmehaller og

bowlinghaller, spillehaller og tilsvarende steder, har rammet det lokale næringslivet. Kultur- og idrettslivet har vært

sterkt preget av restriksjoner. Befolkningens mulighet for mobilitet og sosial omgang har også vært sterkt

begrenset i perioder. I tillegg har barnehage og skole drevet på rødt tiltaksnivå etter nasjonale føringer perioden 15.

april til 10. mai.

I takt med gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet for dose 2 og lav smitte, valgte regjeringen å fjerne de fleste

nasjonale restriksjonene fra 25. september 2021. Blant annet falt én meters-regelen, antallsbegrensninger på

arrangementer og restriksjonene for skjenkesteder bort. Stavanger kommune gikk da, som resten av landet, over i

en fase med normal hverdag med økt beredskap. Bortfallet av restriksjonene resulterte i spontan feiring og

folkeansamlinger i store deler av landet. Stavanger kommune arrangerte gjenoppdagelsesfest i november.

Lokal beredskapsstab

Beredskapsstaben har gjennom 2021 fortsatt med å være et sentralt bindeledd mellom det strategiske og

taktiske nivået i kommunen. I første halvår jobbet den mye med koordinering, etablering og logistikk av

vaksinesenter og massevaksinering. Staben har gjennom året jobbet tett med tjenesteområdenes

beredskapskoordinatorer, blant annet for å sikre situasjonsforståelse, oppfølging av kontinuitetsplaner, og etter

hvert med overføring av beredskapsarbeid i linjen. Analysegruppen har foretatt fortløpende vurderinger av

smittesituasjonen og utviklingstrekk, og dermed kunne iverksette tiltak og komme med anbefalinger i forsøk på å

begrense smittespredning i regionen. Stab har også ivaretatt samordning mot nabokommuner, regionale statlige

organ, SUS, storbynettverk, og andre viktige interessenter i regionen.

Den mer normale hverdagen tok slutt med sterk økning i smitte i november. I desember ble det igjen innført

strenge nasjonale tiltak for å begrense smitten. Det ble blant annet innført nasjonalt skjenkestopp, begrensninger

på arrangementer som påvirket kultur og organiserte aktiviteter og redusert sosial mobilitet. Det ble også innført

nasjonalt gult nivå i barnehager og på grunnskoler.

5.3 Økonomiske konsekvenser av koronapandemien

5.3.1 Oversikt

Koronasituasjonen har også i 2021 preget økonomien på to måter; både i form av økt aktivitet for å håndtere

pandemien i samfunnet og i form av å tilpasse de ordinære tjenestene til de til enhver tid gjeldende

smittevernrestriksjonene. Skillet mellom de koronarelaterte utgiftene og den ordinære driften er ikke like entydig

på alle områdene. Følgelig er det krevende å få fullstendig oversikt over de økonomiske konsekvensene som

koronapandemien har for Stavanger kommune.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/5-koronapandemien/5-2-vaksinering-smitteutvikling-og-lokale-restriksjoner/#5-2-4-lokale-restriksjoner
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Samlet utgjør koronarelaterte utgifter kr 264 mill. i 2021. Stavanger kommune har mottatt statlige refusjoner på kr

266 mill.

Økonomiske effekter - korona Årsregnskap 2021

Særskilte TISK tiltak 60 500

Vaksinasjonsprogram 50 900

Tilretteleggingskostnader 7 100

Delsum TISK og vaksinasjon 118 500

Oppvekst og utdanning 45 600

Helse og velferd 78 600

By- og samfunnsplanlegging 4 400

Bymiljø og utbygging 5 600

Innbygger- og samfunnskontakt 6 000

Stab og støttefunksjoner 7 400

Delsum tjenesteområdene (eks TISK) 147 600

Tilrettelegging Stortingsvalg 1 400

Andre fellesutgifter 10 500

Integreringstilskudd netto 6 300

Investering/ombygging 2 700

Delssum felleskostnader 20 900

Sum kostnader 287 000

Refusjon sykepenger - 14 400

Refusjon arbeidsgiveravgift - 300

Delsum besparelser - 14 700

Delsum nettokostnader 272 300

Mindreinntekter ikke regnskapsført 16 400

Justert for omdisponerte ressurser - 24 800

Sum kostnader og mindreinntekter 263 900

Tabell 5.1 Økonomiske effekter korona. Alle tall i tusen kroner.



De samlede koronarelaterte utgifter på kr 264 mill. er justert for omdisponerte ressurser på kr 24,8 mill. Estimert

mindreinntekter på til sammen kr 16,4 mill. inngår i tallene.

Mindreinntektene er i hovedsak knyttet opp mot reduserte billettinntekter på svømmehaller og ettergitt leie av

uteområder, leie ved Forum Expo (jf. brukt til vaksinering) og skjenkeavgifter. Det har i tillegg vært mindreinntekter

på dagsenter for eldre, Sølvberget, Lenden og kulturskolen.

Virksomhetene har levert gode tjenester som er tilpasset stadig skiftende smittevernstiltak. Løpende

driftsoppgaver og nye oppgaver, som blant annet vaksinering, er håndtert under pandemien. I 2020 ble det i større

grad brukt omdisponerte ressurser for å håndtere pandemiens utfordringer, men i 2021 er det hovedsakelig tilført

nye ressurser. Ny virusvarianter med økt smittsomhet ga høyere sykefravær, også for Stavanger kommune,

gjennom vinteren.  Stavanger kommune valgte å slutte seg til KS sin rammeavtale om utvidet kompensasjon for

overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien. Avtalen er gjeldende fra 20. desember 2021 – april

2022. Det forventes at koronaavtalen vil gi økte utgifter i 2022.

Regnskapet viser kr 111 mill. i øremerkede tilskudd knyttet til koronapandemien, blant annet er det utbetalt kr 83,4

mill. i kommunal kompensasjon til lokalt næringsliv og tiltak som fremmer lokal næringsaktivitet. Ubrukte

øremerkede tilskudd i 2021 er overført for videre bruk til 2022.

5.3.2 TISK og vaksinasjon viktige koronatiltak

TISK og vaksinasjon har vært kommunens viktigste tiltak i håndteringen av koronapandemien. Samlet utgjør

utgiftene til dette om lag kr 118,5 mill. i 2021.

TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene)

TISK og vaksinasjon Årsregnskap 2021

Koronasenter 33 400

Refusjoner test - 10 000

Luftveislegekontor 1 800

Luftveislegevakt 13 800

Smittesporing 14 400

Beredskapshotell 2 600

Smittevernsutstyr (sentralt lager) 4 500

Sum TISK 60 500

Sum vaksinasjon 50 900

Tilretteleggingsutgifter 7 100

Sum TISK og vaksinasjon 118 500

Tabell 5.2 TISK og vaksinasjon. Alle tall i tusen kroner

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/5-koronapandemien/5-3-okonomiske-konsekvenser-av-koronapandemien/#5-3-2-tisk-og-vaksinasjon-viktige-koronatiltak


Ansvaret for kommunens TISK-tiltak er delt mellom Stavanger legevakt (koronasenteret og luftveislegevakt) og

kommunens avdeling for sentrale legetjenester (luftveislegekontor og smittesporing). Luftveislegekontoret var i

drift fra mars 2020 til august 2021.

Samlede utgifter på TISK-tiltakene utgjør kr 60,5 mill. i 2021, om lag samme nivå som i 2020. Koronasenteret har

hatt en utgift på kr 33,4 mill. og refusjoner på kr 10 mill. Gjennom året er testkapasiteten skalert opp og ned i takt

med behovet. Smittebølgen som rullet inn mot slutten av året gjorde at koronasenteret likevel ikke kunne skaleres

ned som planlagt. På det meste har tre teststasjoner vært åpne. I perioder med ledig kapasitet har ansatte på

teststasjonene bistått vaksinetjenesten med koronavaksinering i Forum Expo. Etter sommerferien fikk

koronasenteret også ansvar for utdeling av hurtigtester.

Smittesporing kostet kr 14,4 mill. i 2021. Gjennom året har omdisponert personell blitt brukt i mindre grad til

smittesporing. I stedet er det ansatt personell i midlertidige stillinger, noe som har gitt stabil kompetanse i

smittesporingsteamet.

Luftveislegevakten har i 2021 en utgift på kr 13,8 mill. Luftveislegevakten ble opprettet for å kunne skille pasienter

med og uten luftveissymptomer fra hverandre, og hindre spredning av koronasykdom. Luftveislegevakten har vært

i drift i hele 2021.

Kommunen har hatt avtale med to hoteller gjennom hele 2021 for å sikre kapasitet til isolasjon- og

karanteneopphold. Ett av hotellene har vært benyttet til isolasjonsopphold og det andre til karanteneopphold.

Behovet for isolasjons- og karantenerom har variert gjennom året. Avtalene har kostet kr 2,6 mill. i 2021.

Forbruket av smittevernutstyr i 2021 har i all hovedsak vært dekket av leveransene kommunen mottok fra

sykehusinnkjøp i 2020. Kommunen har fortsatt krav om en løpende lagerbeholdning av smittevernutstyr

tilsvarende seks måneders normalforbruk. Utgifter i 2021 knytter seg til nødvendig påfyll for å opprettholde

lagerbeholdning i henhold til krav samt kjøp av selvtester.

Vaksinering

Vaksineringen mot korona kostet kr 50,9 mill. i 2021. Tilbudet har blitt skalert opp og ned gjennom året i takt med

nasjonale føringer. På det meste har rundt 30 årsverk vært i arbeid. Innleie fra vikarbyrå er benyttet for å ha nok

kvalifisert personell. Løsningen har gitt høye utgifter.

Tilretteleggingsutgifter

Det har blitt brukt kr 7,1 mill. på tilrettelegging av teststasjoner og vaksinesenteret ved Forum. Det skyldes i

hovedsak ombygging, rigging av telt og brakker og energiutgifter.

5.3.3 Tjenesteområdene – tilpasset drift og nye oppgaver

Regnskapet viser kr 146,5 mill. på tjenesteområdene, eksklusiv beregnede mindreinntekter, TISK- og

vaksinasjonsutgifter.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/5-koronapandemien/5-3-okonomiske-konsekvenser-av-koronapandemien/#5-3-3-tjenesteomradene-tilpasset-drift-og-nye-oppgaver


Oppvekst og utdanning

Regnskapet for 2021 viser at oppvekst og utdanning har hatt koronarelaterte nettoutgifter på kr 44,5 mill. Største

delen av utgiftene er økte lønnsutgifter for å håndtere smitteverntiltak og sikre forsvarlig drift av skoler og

barnehager. I barnehage og grunnskole er det ansatt i midlertidige stillinger for å håndtere driften på en forsvarlig

måte.  I perioder med mye sykdom og fravær blant de ansatte har det vært utfordrende å opprettholde normal drift.

Skoler og barnehager har vært åpne i 2021, men med redusert tilbud i perioder med rødt tiltaksnivå.

Barnas sommer

Stavanger kommune ble tildelt kr 14,2 mill. i statlig tilskudd til sommerskole i 2021. Midlene er brukt til å tilby gratis

sommeraktiviteter for barn og unge. Utgiftene utgjorde kr 11,5 mill. og resterende kr 2,7 mill. er tilbakebetalt.

KADÅITTEPÅ og kommisjon for ungt utenforskap

For å avhjelpe negative konsekvenser av koronapandemien er det i løpet av 2021 iverksatt en tiltakspakke med

ulike tiltak rettet mot barn og unge; KADÅITTEPÅ. Tiltakspakken har i 2021 hatt en budsjettramme på kr 9,8 mill.,

hvor statlig tilskudd til sårbare barn på kr 3,2 mill. inngår i finansieringen av tiltaket.

Kommunestyret vedtok ved inngangen av 2021 å sette ned en kommisjon for ungt utenforskap innen en

utgiftsramme på kr 4 mill. Ved utgangen av året er kr 2,5 mill. brukt til dette formålet.

Helse og velferd

Regnskapet for 2021 viser koronarelaterte nettoutgifter på kr 78,6 mill. for helse- og velferdstjenestene når TISK og

vaksinering holdes utenfor.  Virksomhetsområder med høye koronautgifter er Nav, alders- og sykehjem og

bofellesskap. De største driftsutgiftene er økte lønnsutgifter, smittevernsutstyr, medisiner, eksternt vakthold og

lisenser. Tjenesteområdet har hatt en økning i sykefraværet, spesielt etter sommeren. Det har tidvis vært vanskelig å

få tak i vikarer og kvalifisert personell. Dette vises igjen i de høye utgiftene til overtid. Koronautgifter hos Nav

gjelder i hovedsak utbetaling av økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad for deltakere i

kvalifiseringsprogrammet. Det vises til kapittel 8.13 mer info om sosialhjelp.

Tjenesteområdene - koronautgifter Årsregnskap 2021

Oppvekst og utdanning 45 600

Helse og velferd 78 600

By- og samfunnsplanlegging 4 400

Bymiljø og utbygging 5 600

Innbygger- og samfunnskontakt 6 000

Stab og støttefunksjoner 7 400

Sum tjenesteområdene 147 600

Tabell 5.3 Tjenesteområdene – koronautgifter. Alle tall i tusen kroner.



Omdisponerte ressurser utgjør kr 9,8 mill. av utgiftene. Omdisponeringen av stabspersonell har ført til

nedprioritering av utviklingsoppgaver og planarbeid.

Helse og velferd mottok i 2021 tilskudd til Lavterskel korona . Prosjektet er en midlertidig styrking av eksisterende

behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid både hos helse og velferd og oppvekst og utdanning. Mottatt

tilskudd er på kr 6,2 mill. Det tar tid å bemanne opp, og midlene er derfor overført til 2022.

By- og samfunnsplanlegging

Årsregnskapet viser koronarelaterte nettoutgifter på kr 4,4 mill., hvor kr 4 mill. er omdisponerte ressurser. Ved

beredskap og samfunnsutvikling har koronapandemien krevd mye ressurser. Dette har påvirket fremdriften og

gjennomføringen av enkelte planlagte prosjekt gjennom året, samt for områdeløft Hillevåg.

Bymiljø og utbygging

Ved årsslutt viser regnskapet netto koronarelaterte utgifter på kr 5,6 mill. når utgifter tilknyttet den statlige

vedlikeholdspakken holdes utenfor. I tillegg er det beregnet kr 13,3 mill. i lavere inntekter hos bymiljø og utbygging

som ikke kommer fram av regnskapet.

Det er brukt kr 2,3 mill. på leie av eksternt vakthold og kr 2,2 mill. i økt renhold ved skoler og gymsaler. Det er i

tillegg brukt midler på vedlikehold av anlegg, brakkerigger med mer.

Innbygger- og samfunnskontakt

Samlet har tjenesteområdet regnskapsført koronarelaterte utgifter på kr 6 mill., hvor kr 5,5 mill. er omdisponerte

ressurser. De største utgiftspostene fremkommer under næring, kommunikasjon og innbyggerdialog.

Kommunikasjonsavdelingen har en nøkkelrolle i informasjonsarbeidet rundt koronasituasjonen og har gjennomført

flere kampanjer. Grunnet høyt arbeidspress er noen planlagte oppgaver utsatt eller nedprioritert.

Stab- og støttefunksjoner

Regnskapet for 2021 viser at stab- og støttefunksjoner har hatt koronarelaterte nettoutgifter på kr 7,4 mill. Kr 4,7

mill. av disse gjelder omdisponering av ressurser. Kurs- og kompetansesenteret har tapte inntekter på kr 0,9 mill.

knyttet til koronapandemien. I tillegg har det påløpt merutgifter på kr 2,6 mill. i forbindelse med testing av

utenlandske studenter, vakthold, beredskapskjøkken og økt bruk av ressurser hos bedriftshelsetjenesten.

5.3.4 Fellesposter

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/5-koronapandemien/5-3-okonomiske-konsekvenser-av-koronapandemien/#5-3-4-fellesposter


Regnskapet ved årsslutt viser at Stavanger kommune har hatt kr 20,9 mill. i fellesutgifter. Dette gjelder blant annet

utgifter knyttet til gjennomføring av stortingsvalg med økte smitteverntiltak og merutgifter på investering knyttet til

håndtering av smittevernstiltak. Se tabell 5.4 for informasjon.

I tillegg har Stavanger kommune hatt merutgifter på kr 2,3 mill. i form av kompensasjon til Stavanger Forum AS. Det

følger av at Forum-området har blitt disponert til luftveislegevakt, vaksinesenter, testsenter med mer. Det er også

foretatt en kommunal bevilgning på kr 1,5 mill. knyttet til den forhåndsgodkjente kommunale ordningen for

kompensasjon til lokale virksomheter. Det vises til kapittel 4.8. for en nærmere omtale.

Beredskapsledelsen i Stavanger kommune besluttet å tilby alle ansatte gratis influensavaksine for å redusere

risikoen for uforsvarlig høyt sykefravær i forbindelse med gjenåpningen av samfunnet. Dette medførte en merutgift

for kommunen på kr 3,3 mill.

Krav om skjenkebevillingsgebyr for 2021 ble frafalt i henhold til sak 13/22

(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025093?agendaItemId=234200) vedtatt i Stavanger formannskap. Dette tilsvarer

kr 2,0 mill.

Grunnet koronasituasjonen og tidvis stengte grenser i mange land, er bosetting av flyktninger markant redusert,

både i 2020 og i 2021. Volumendringene som antas koronarelatert utgjør om lag kr 13,9 mill. i lavere

integreringstilskudd i 2021. Dette må også ses opp mot reduserte utgifter på kr 6 mill. til introduksjonsstønad hos

flyktningetjenesten, som har færre deltakere i introduksjonsprogrammet.  Se også omtale under tjenesteområdene,

kapittel 8.17.

Ordningen med utvidet rett til sykepenger fra dag 4 ble avsluttet 1. oktober 2021 i forbindelse med gjenåpningen av

samfunnet. Økt smitte og flere smitteverntiltak i desember førte til at ordning med utvidet rett til sykepenger igjen

ble innført, da med rett til sykepenger fra dag 6.  Ordningene med utvidet rett til sykepenger i 2021 har gitt

refusjoner på om lag kr 14 mill.

5.4 Statlig finansiering

Stortinget har vedtatt en rekke økonomiske tiltak som retter seg mot kommunene. I 2021 utgjør

samlede kompensasjoner i frie inntekter, det vil si rammetilskudd og skjønnstilskudd, kr 266,7 mill. for Stavanger

Fellesposter Årsregnskap 2021

Stortingsvalg 1 400

Andre fellesutgifter 10 500

Integreringstilskudd netto 6 300

Investering/ombygging 2 700

Delssum fellesutgifter 20 900

Refusjon sykepenger - 14 400

Tabell 5.4 Fellesposter. Alle tall i tusen kroner.

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025093?agendaItemId=234200


kommune. Herav utgjør rammetilskuddet kr 219,2 mill. og skjønnstilskuddet kr 47,5 mill. Midlene skal dekke

koronarelaterte kostnader i forbindelse med TISK, vaksinering, kontrolltiltak, stortingsvalg, samt kompensasjon for

ekstrautgifter og inntektsbortfall.

I tillegg har Stavanger kommune, på lik linje med andre bedrifter, nytt godt av at staten har finansiert en stor andel

av arbeidsgiverperioden i omsorgs- og sykepengeordningene når det gjelder koronarelatert fravær. Dette er tatt

med under de samlede koronautgiftene.

Øremerkede tilskuddsmidler og prosjektmidler inngår ikke i finansieringsbildet. Denne type inntekter skaper en

tilsvarende økning på utgiftssiden.

Stavanger kommune er fullt ut kompensert for utgifter og mindreinntekter knyttet til pandemien i 2021.

Statlige kompensasjoner 

2021 til Stavanger kommune - koronapandemien

Beløp

Rammetilskudd 219 232

Skjønnstilskudd 47 500

Sum kompensasjoner 266 732

Tabell 5.5 Statlige kompensasjoner i 2021 for koronapandemien. Alle tall i tusen kroner.



6 Organisasjon og utvikling

Organisasjonen har også i 2021 måttet balansere pandemihåndtering, driftsoppgaver og utviklingsoppgaver. 

Organisasjonen har vist stor evne til å tilpasse tjenesteutformingen i takt med endringene i pandemien. Mot slutten

av året steg smitten i samfunnet kraftig, og enkelte virksomheter opplevde i perioder et høyt sykefravær. En

formidabel innsats og godt samarbeid på tvers av tjenesteområder har vært avgjørende for å lykkes.

6.1 Innledning

Å rekruttere, utvikle og beholde kvalifisert arbeidskraft blir en viktig oppgave for kommunen fremover. I løpet av

2021 har det kommet på plass viktige strategier og overordnede planer, som skal sikre at det jobbes systematisk

med å utvikle kommunen som organisasjon og arbeidsgiver. Både ny organisasjonsstrategi og overordnet plan for

utvikling av heltidskultur skal bidra til at kommunen jobber målrettet med å beholde og utvikle kompetanse, og

sikrer behov for arbeidskraft i årene fremover.

Digitalisering og ny teknologi åpner for helt nye muligheter for innbyggere, virksomheter og samfunnet ellers. I

2021 ble det startet flere utviklingsprosjekter for å effektivisere manuelle arbeidsprosesser og forenkle og gjøre våre

tjenester mer tilgjengelige for innbyggerne. Kommunens nye Min side-løsning er ett slikt eksempel. Løsningen skal

gjøre det betydelig enklere for innbyggerne å finne informasjon om tjenester som er relevante for dem.

Kommunens satsning på digitalisering har også kommet til uttrykk gjennom nye digitale løsninger i arbeidet med

pandemien, for eksempel bestillingsløsninger, som har håndtert store mengder bestillere på samme tid.

Økt satsing på digitalisering fordrer også en økt satsing på informasjonssikkerhet. Kommunen har i 2021 nådd flere

viktige milepæler innenfor informasjonssikkerhetsområdet, samt vedtatt et nytt styringssystem for

informasjonssikkerhet og bygget et nytt og moderne datasenter.

Koronapandemien har også i 2021 i stor grad påvirket arbeidshverdagen til ansatte i Stavanger kommune. Det er

stilt store krav til fleksibilitet og planlegging, for å tilpasse tjenesteleveransen i en tid med mye sykefravær og økt

belastning på mange ansatte. Dette gjenspeiles også i sykefraværsutviklingen. Det var en økning i samlet

sykefravær på 0,8 prosentpoeng siden i fjor. Sykefraværsarbeidet skal i 2022 styrkes med tre nye stillinger som skal

sikre at det gjøres gode analyser og igangsettes tiltak for å redusere sykefraværet fremover.

6.2 Organisasjonsstrategi

Den nye organisasjonsstrategien Framtidens kompetanse  ble vedtatt i kommunestyret 21. juni i sak 82/21

(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714673?agendaItemId=231069), og ble gjeldende fra september 2021. Underveis i

arbeidet endret strategien navn fra arbeidsgiverstrategi til organisasjonsstrategi for å synliggjøre at både

folkevalgte, ledere og medarbeidere har sentrale roller for å nå målene i strategien. Organisasjonsstrategien skal gi

retning for hvordan kommunen kan sikre nødvendig kompetanse, utvikle og beholde den kompetansen

organisasjonen til enhver tid har, og omsette organisasjonens samlede kompetanse til gode tjenester for

innbyggerne.

Det er fem konkrete mål i strategien, som hver har tre ulike innsatsområder. De fem målene er:

�. Ta i bruk, videreutvikle og beholde kompetanse

�. Rekruttere kompetente arbeidstakere

�. Øke arbeidsdeltakelsen

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714673?agendaItemId=231069


�. Utvikle bedre måter å jobbe på

�. Bygge gode arbeidsfellesskap

I arbeidet med å utarbeide strategien ble det lagt opp til en åpen prosess med stor grad av involvering fra ledere,

tillitsvalgte og ansatte.

De nye verdiene “nær, åpen og nyskapende” ble også vedtatt sammen med organisasjonsstrategien i juni. Verdiene

skal sammen med visjonen Vi bygger fellesskap  gi retning til arbeidet og for hvordan ansatte behandler hverandre,

løser oppgavene og møter innbyggerne.

Høsten 2021 startet arbeidet med å lage en handlingsplan som skal bidra til at organisasjonsstrategien og verdiene

forankres på en god måte i organisasjonen. Gjennom handlingsplanen skal blant annet prioritering av mål og

aktiviteter synliggjøres, og det skal legges til rette for en prosess som gjør at arbeidet med strategien får den

nødvendige fremdriften i organisasjonen.

6.2.1 Arbeidskraftsbehov/rekruttering

Å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft er viktig for at kommunen skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag.

Knapphet på arbeidskraft fører til økt konkurranse på enkelte områder. Det er et spesielt stort behov for kvalifisert

arbeidskraft innenfor helse og omsorg, men også innenfor skole og barnehage merkes en stadig tøffere

konkurranse om arbeidstakere med relevant kompetanse.

Tilgangen på kvalifisert personell er ellers i stor grad uendret innenfor de ulike tjenesteområdene. I

tjenesteområdene bymiljø- og utbygging (BMU) og by- og samfunnsplanlegging (BSP) har det vært tilnærmet

normal aktivitet under pandemien, og ansettelser er hovedsakelig foretatt for å dekke naturlig turnover. BSP har

likevel utfordringer med å rekruttere landmålere og transportplanleggere som følge av knapphet i

arbeidsmarkedet. Den oppadgående trenden i antall søkere til tekniske disipliner har fortsatt. Det kan ha en

sammenheng med hvordan pandemien har påvirket det regionale arbeidsmarkedet.

For å møte behovet for arbeidskraft under koronapandemien har det vært behov for et tett samarbeid i

organisasjonen. For å sikre forsvarlig drift ble det utarbeidet ulike scenarier knyttet til tilpasning av

smittesporingsarbeid, teststasjoner, vaksinering, koronatelefon og omdisponering av personell m.m.

Grunnet høyt koronarelatert fravær i skoler og barnehager høsten 2021, og prognoser om fortsatt høyt fravær for

våren 2022, ble det i desember 2021 iverksatt en kampanje for å skaffe vikarer. Vikarkampanjen rettet seg blant

annet mot pensjonister og studenter. Det var cirka 570 søkere til sammen, og rekrutteringsprosessen med å ansette

aktuelle vikarer fortsetter inn i 2022.

Det var i 2021 en liten økning i andelen pedagoger i stavangerbarnehagen. Fortsatt er det behov for å rekruttere

flere. Et rekrutteringstiltak er at det gis garanti for fast jobb og veiledning for nyutdannede pedagoger i

stavangerbarnehagen. Det er også utarbeidet nytt materiale i rekrutteringskampanjen til bruk både på egne

nettsider, som kinoreklame og i sosiale medier. Gjennom møter med universitetsbarnehagen og praksisbarnehager

blir studenter oppfordret til å velge stavangerbarnehagen som sin fremtidige arbeidsplass.

På skoleområdet var det god søkermasse til hovedutlysningen av lærerstillinger våren 2021, men det er fortsatt

utfordrende for barneskolene å få tak i lærere med undervisningskompetanse på 1.-7. trinn. Det er tidvis også

utfordrende å få tak i nok lærere med spesialpedagogisk kompetanse og kompetanse i fremmedspråk. Fra 2022

tilbys derfor alle med undervisningskompetanse på 1.-7. trinn, fast jobb i stavangerskolen. Gjennom

universitetsskolesatsingen og praksisskoleordningen blir studenter oppfordret til å søke på ledige stillinger i

stavangerskolen.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/6-organisasjon-og-utvikling/6-2-organisasjonsstrategi/#6-2-1-arbeidskraftsbehov-rekruttering


Stavanger kommune har systematisert arbeidet med å rekruttere og beholde sykepleiere gjennom en tverrfaglig

arbeidsgruppe som blant annet jobber med å arrangere fagdager og rekrutteringskampanjer, deltar på yrkesmesser

og jobber aktivt for å bygge opp sykepleieidentitet. Det er også etablert veiledningsgrupper for nyansatte

sykepleiere ute i virksomhetene, for å heve sykepleiekompetansen og styrke rollen som sykepleier.

Rekruttering til fastlegehjemler har vært en utfordring også i 2021. Kommunen har satt i verk flere tiltak for å

rekruttere og beholde fastleger, eksempelvis rekrutteringstilskudd og gjenkjøpsgaranti. Det er inngått 21 avtaler for

leger i allmennspesialisering med kommunalt delfinansiert tilskudd til utdanningsaktiviteter, i kombinasjon med

arbeid i fastlegehjemmel. Innløsing av fastlegehjemmel, med midlertidig allokering av kommunalt ansatt lege i

allmennspesialisering, er et annet tiltak som er tatt i bruk, men bare der en ikke har fått besatt fastlegehjemmel på

ordinær måte og andre rekrutteringstiltak er forsøkt først. Allokering av kommunalt ansatte leger i

allmennspesialisering er i tråd med krav til kommunen som utdanningsvirksomhet. Det forventes at dette vil gi

gevinstrealisering gjennom en innføring i fastlegeyrket i takt med etterspørselen. Styrking av veilederordningen for

utdanningskandidater og bedre vilkår for veiledere, er et annet rekrutteringstiltak for å øke rekrutteringen til

fastlegehjemler.

Det ble i mars 2021 innført ansettelseskontroll i kommunen. Tiltaket sikrer at ansatte med behov for annet passende

arbeid, blir vurdert for ledige stillinger de er kvalifisert for. Dette kan være aktuelt ved omorganisering,

neddimensjonering og i oppfølging av ansatte med redusert arbeidsevne. Hovedregelen er at ledige stillinger skal

lyses ut internt i 14 dager før en eventuell ekstern utlysning. En konsekvens av ansettelseskontrollen er at noen

rekrutteringsprosesser tar lenger tid dersom det ikke er kvalifiserte interne kandidater.

Kommunen har i 2021 opprettet temasider på intranett om rekruttering. Temasidene består av oppdaterte rutiner,

maler og annen relevant informasjon om rekruttering. Det ble også utarbeidet et nettbasert kurs for ledere om

rekruttering. Opplæringen skal bidra til at rekrutteringsprosesser gjennomføres på en profesjonell måte og samtidig

sikre at nyansatte får en god og strukturert innfasing i virksomheten.

For å være bedre rustet for fremtiden, er det startet et arbeid for å kartlegge og analysere det fremtidige

arbeidskrafts- og kompetansebehovet i kommunen. Når dette arbeidet er ferdig i løpet av 2022, vil det være mulig

å gjøre jevnlige vurderinger av rekrutteringsbehovet.

6.2.2 Lønnspolitikk

Kommunedirektøren og fagforeningene ble i januar enige om å lage en midlertidig lønnspolitikk som skulle gjelde

for lønnsforhandlingene i 2021, og utsette arbeidet med ny lønnspolitikk for Stavanger kommune til vinteren 2022.

Årsaken til utsettelsen var at det pågikk store og omfattende utviklings- og endringsprosesser som ny

organisasjonsstrategi og prosjekt Foretak til basis . I samarbeid med fagforeningene ble det utarbeidet en

lønnspolitikk for lokale lønnsforhandlinger i 2021. De lokale partene er ikke omforent om kriteriene for lokale

lønnstillegg.

6.2.3 Heltidskultur

Ved utgangen av 2021 jobbet til sammen 66,6 prosent av alle ansatte i 100 prosent stilling. Dette var en økning på

5,6 prosentpoeng fra 2020. Mens kvinner hadde en heltidsandel på 65,1 prosent, jobbet 71,8 prosent av menn i full

stilling. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse var 84,3 prosent i 2021.
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Det er store forskjeller mellom tjenesteområdene når det gjelder heltidsandelen, og det er innen helse og velferd

at flest ansatte jobber deltid. I 2021 jobbet 45,2 prosent av ansatte i helse og velferd i full stilling, mens den

gjennomsnittlige stillingsstørrelse var 71,8 prosent.
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Figur 6.1 Stillingsstørrelse fordelt på kjønn, 2021
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I turnusbaserte virksomheter i helse og velferd (sykehjem, hjemmebaserte tjenester og bofellesskap), jobbet 39,2

prosent av ansatte i 100 prosent stilling i 2021. Høyest var heltidsandelen i hjemmebaserte tjenester med 45

prosent, etterfulgt av bofellesskapene med 37,3 prosent. Sykehjemmene hadde den laveste andelen heltidsansatte

med 35,1 prosent.

I 2021 ble det utarbeidet en overordnet plan for heltidskultur for Stavanger kommune. Samarbeids gruppen for

heltidskultur, som også består av hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i helse og velferd, gjennomførte

månedlige møter om fremdrift og innhold i planen. For å få økt innsikt i problemstillinger når det gjelder

heltidskultur, deltok prosjektteamet våren 2021 i et faglig nettverk med andre kommuner i regi av KS. Det ble også

etablert et nettverk om heltidskultur med de omkringliggende kommunene, som fremover vil gi mulighet for

erfaringsutveksling og læring på tvers av kommunegrensene.

Høsten 2021 ble det gjennomført en undersøkelse om heltid og deltid blant ledere og medarbeidere i

turnusbaserte virksomheter i helse og velferd. Flesteparten av respondentene mente at kommunen bør ha som mål

at flere ansatte skal jobbe heltid. Mange pekte på at det rammer brukerne og den faglige kvaliteten på tjenestene

når en stor andel ansatte jobber deltid, samtidig som både arbeidsmiljøet og lederes mulighet til å følge opp sine

ansatte påvirkes negativt. For å få en enda bedre forståelse for heltids- og deltidsproblematikken i virksomhetene

er det planlagt intervjuer med ledere våren 2022.

Den overordnede planen for heltidskultur ble vedtatt i formannskapets sak 186/21

(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711941?agendaItemId=233669) i desember 2021. Planen synliggjør en langsiktig

satsing av arbeidet med heltidskultur og strekker seg over perioden 2022 til 2030.

6.2.4 Livsfaseorientert personalpolitikk

Figur 6.2 Stillingsstørrelse fordelt på kjønn i helse og velferd, 2021
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Figur 6.3 Heltidsprosent i turnusbaserte virksomheter fordelt på kjønn, 2021
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Våren 2021 ble det utarbeidet forslag til ny livsfaseorientert personalpolitikk (tidligere kalt livsfasepolitikk). Etter

behandling i utvalg for arbeidsliv og lønn (UAL) og formannskapet, ble kommunedirektøren bedt om å konkretisere

livsfasetiltakene i samarbeid med de ansatte, og legge fram en ny sak til politisk behandling. Saken vil bli lagt fram til

politisk behandling i 2022.

Som erstatning for seniorordningen som opphørte 01.01.2021, ble kommunedirektøren og tillitsvalgte enige om å

innføre en midlertidig ordning for seniorer som skal gjelde fra 01.01.2022.

6.3 Kompetanseutvikling

Stavanger kommune skal være en lærende organisasjon og legger vekt på kompetanseutvikling som er i tråd med

organisasjonens mål og strategier.

For å sikre at alle ledere i Stavanger kommune får nødvendig grunnopplæring i ansvarsområder som inngår i

helhetlig ledelse, fikk alle ledere med personalansvar tildelt en opplæringsplan i januar 2021. De fleste av kursene i

opplæringsplanen er e-læringskurs. Fagområder som er dekket i planen er personal, HMS, økonomi og

administrasjon og systemer og verktøy. Det er også startet et arbeid med å kartlegge behovet for videre fordypning,

og om det er behov for å videreutvikle disse på andre læringsplattformer. På grunn av koronapandemien har det

vært vanskelig å planlegge og gjennomføre lederutvikling i 2021, men planlegging av hvilken innretning og omfang

nytt program skal ha, starter i 2022.

Også alle ansatte i Stavanger kommune fikk tildelt opplæringsplan i 2021. Hensikten med planen er at ansatte skal

få nødvendig grunnopplæring som er generell på tvers av stillingstyper, fag- og tjenesteområder.

Opplæringsplanen inneholder e-læringskurs om ulike tema, eksempelvis informasjonssikkerhet, HMS, regler for

sykefravær og basiskurs om hendelsesrapportering (Si ifra!). Planen inneholder også et program for innfasing av

nyansatte slik at organisasjonen raskt kan ta i bruk den kompetansen som nyansatte har og gi den nyansatte en god

innfasing og opplæring. Opplæringsplanen vil bli bygget ut med flere e-læringskurs etter hvert.

Det er etablert ulike stipendordninger for ansatte som skal bidra til å fremme utvikling og kompetanseheving.

Ansatte kan søke stipend for å ta bachelorutdanning innenfor fagene sykepleie, vernepleie eller barnehagelærer. I

tillegg til dette er det også etablert egen stipendordning for fast ansatte som ønsker å ta relevant etter- og

videreutdanning. For undervisningspersonell på skolene som mangler godkjent lærerutdanning, er det opprettet et

eget utdanningsstipend. For skolene gjelder også at det kan søkes om rekrutteringsstipend til personer som ennå

ikke er ansatt.

6.4 Organisering og omstilling

6.4.1 Bemanningssenter

Gjennom tekstvedtak fra Handlings- og økonomiplanen 2020-2023  ble kommunedirektøren bedt om å etablere

flere bemanningssentre. Ansatte i bemanningssentrene skal ha fast jobb og full stilling. Målet er at Stavanger skal

fase ut bruken av private bemanningsbyråer innenfor tjenesteområdene oppvekst og utdanning og helse og

velferd innen 2023. Det er ikke funnet at etablering og drift av bemanningssentre vil gi økonomiske gevinster, men

det kan gi andre fordeler knyttet til kompetanse og stabilitet, og noe frigjort tid for virksomhetene.

Kommunedirektøren har foreslått at det innledningsvis etableres et bemanningssenter for barnehager, med et

begrenset antall vikarer i faste hele stillinger. Dette ble gjennomført høsten 2021. Utvalg for arbeidsliv og lønn har

bestilt en plan for økning av antall ansatte i bemanningssenteret for barnehager for å nå målet om utfasing av

private bemanningsbyråer i helse og velferd og oppvekst og utdanning innen 2023.
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6.4.2 Foretak til basis

Arbeidet med å tilbakeføre Sølvberget KF, Stavanger boligbygg KF, Stavanger natur og idrettsservice KF og

Stavanger byggdrift KF til basisorganisasjonen, ble organisert i prosjektet Foretak til basis .

Fra 01.01.2021 rapporterte foretakslederne til kommunedirektøren og ikke til foretaksstyrene. Kommunedirektøren

overtok fra dette tidspunktet ansvaret for alle oppgaver og tjenester som før ble ivaretatt av foretakene, samtidig

som alle ansatte ble overført til basisorganisasjonen. De fire foretakenes avslutningsregnskap per 31.12.2020 ble

behandlet i sak 71/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714669?agendaItemId=230697) i kommunestyret 31.05.2021.

Endringsprosessen ble delt opp i to delprosjekter. I delprosjekt 1 ble det etablert en ny organisering av

tjenesteområdet bymiljø og utbygging og foretakene Stavanger boligbygg KF, Stavanger natur og idrettsservice KF

og Stavanger byggdrift KF. Noen av de forretningsmessige oppgavene som lå i Stavanger boligbygg KF ble overført

til foretaket Stavanger utvikling KF. I delprosjekt 2 ble Sølvberget KF overført til tjenesteområdet innbygger- og

samfunnskontakt.

Prosessen med å etablere den nye organisasjonen har hatt bred medvirkning fra ansatte, ledere og tillitsvalgte.

Organiseringen er både drøftet lokalt, behandlet i styringsgruppen (der også tre sentrale tillitsvalgte deltok) og

drøftet sentralt med hovedtillitsvalgte. Ny organisasjonsplan ble ferdigstilt i månedsskiftet april/mai, og arbeidet

med innplassering av ansatte i basisorganisasjonen startet opp etter dette. Fremdriften var i tråd med

prosjektplanen, og 30.06.2021 ble ledere og medarbeidere innplassert.

Målet med tilbakeføring av de fire foretakene har vært å organisere oppgaver og tjenester slik at det gir kommunen

lavere kostnader i tjenesteproduksjon, riktig kvalitet på tjenestene, effektiv gjennomføring av plan og bestilling og

godt koordinerte helhetsløsninger. Kortsiktige gevinster, som for eksempel styrehonorar, ble tatt ut før prosjektet

ble ferdigstilt. Arbeidet med å realisere de langsiktige gevinstene er overført til tjenesteområdene bymiljø og

utbygging og innbygger- og samfunnskontakt.

6.4.3 Omstilling 2025

Kommunedirektøren har over flere år varslet at det er behov for mer grunnleggende endringer for å kunne møte

fremtidige utfordringer. I H andlings- og økonomiplanen 2021–2024  initierte kommunedirektøren derfor

programmet Omstilling 2025 , som skal ta tak i hvordan kommunen skal bruke sine ressurser til det beste for

innbyggerne, også i fremtiden. I sak 49/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711800?agendaItemId=230709) vedtok

kommunalutvalget programmets organisering, roller og ansvar. Kommunalutvalget ble opprettet som politisk

programstyre, og et administrativt programstyre bestående av programeier, kommunedirektørens lederteam (KL)

og fire hovedtillitsvalgte ble etablert. Et programkontor med programsjef og to rådgivere tiltrådte 01.09.2021.

Programkontoret har brukt høsten på å etablere felles mål og utarbeide et programmandat som skisserer

hovedtrekkene for hvordan programkontoret skal styre og lede Omstilling 2025 . Dette ble godkjent i

administrativt programstyre 10.11.2021. Arbeidet med å etablere rammeverk og prosessbeskrivelser for

programstyring, med særlig vekt på gevinstarbeid og endringsledelse, er godt i gang, og maler og verktøy som skal

inngå i en metode- og verktøykasse er under utarbeidelse. Programkontoret vil samarbeide med innovasjon og

digitalisering og smartbyavdelingen når det gjelder å identifisere, samle og foredle ideer.

Da koronapandemien blomstret opp igjen mot slutten av året, økte sykefraværet og resulterte i

kapasitetsbegrensninger i organisasjonen. Arbeidet med Omstilling 2025  er derfor satt i bero fram til august 2022.

6.4.4 Kjønnslikestilling
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Kjønnsfordeling

Stavanger kommune har som målsetning å oppnå en jevnere kjønnsfordeling innenfor de ulike virksomhets- og

tjenesteområdene. Arbeidet med å fornye kommunens strategi for likestilling og mangfold ble startet opp høsten

2021.

Tabell 6.1 viser at det i Stavanger kommune var 77,6 prosent kvinner og 22,4 prosent menn i 2021. Samlet har det

vært en økning i andelen menn på 2,4 prosentpoeng siden 2020. De største tjenesteområdene, oppvekst og

utdanning og helse og velferd, hadde begge en svært høy andel kvinner (81,6 og 81,3 prosent). Tjenesteområdet

bymiljø og utbygging skilte seg ut fra resten av tjenesteområdene med en høy andel menn (58,1 prosent), men har

likevel hatt en reduksjon i andelen menn siden i fjor grunnet overføring av foretaket Stavanger byggdrift KF med

mange kvinnelige ansatte. Det var også økning av andelen menn blant lærlingene og i innbygger- og

samfunnskontakt.

Innen alle de utvalgte virksomhetsområdene er det stor overvekt av kvinnelig ansatte. Det er flest menn i

bofellesskap og i grunnskolen (27,8 prosent), mens kommunale barnehager har den laveste andelen menn (6,9

prosent). Det har vært en økning av andelen menn siden 2020 i både grunnskolen, i hjemmebaserte tjenester og

kommunale barnehager.

Tjenesteområde Andel kvinner % Andel menn % Endring i andel menn 2020-2021 (prosentpoeng)

Oppvekst og utdanning 81,6 18,4 0,4

Helse og velferd 81,3 18,7 0,3

Innbygger- og samfunnskontakt 71,7 28,3 3,1

By- og samfunnsplanlegging 66,4 33,6 - 1,4

Bymiljø og utbygging 41,9 58,1 - 7,3

Stab og støtte 63,0 37,6 - 0,6

Lærlinger 70,6 29,4 5,8

Stavanger kommune samlet 77,6 22,4 2,4

Tabell 6.1 Fordeling kvinner og menn per tjenesteområde, 2021

Utvalgte virksomhetsområder Andel kvinner % Andel menn % Endring i andel menn 2020-2021 (prosentpoeng)

Bofellesskap 72,2 27,8 - 0,3

Grunnskole 76,1 23,9 1,8

Hjemmebaserte tjenester 87,5 12,5 1,8

Sykehjem 87,7 12,3 - 0,3

Kommunale barnehager 93,1 6,9 0,6



Kjønnsfordeling og stillingsgruppe

Tabellen under viser kjønnsfordelingen for de ulike stillingsgruppene i 2021. I stillinger med krav til høyere

utdanning (mastergrad, høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning og høyskoleutdanning) var det en

særlig en høy andel kvinner. Andelen menn var høyest i stillingsgruppene direktører, virksomhetsledere /

avdelingsledere / kommunalsjefer og akademikere.

Kjønnsfordeling og alder

Kvinneandelen var svært høy i de fleste aldersgruppene, men var høyest blant ansatte under 20 år. Aldersgruppen

over 70 år var den eneste hvor andelen menn var høyere enn kvinner.

Tabell 6.2 Fordeling kvinner og menn i utvalgte virksomhetsområder, 2021

Stillingsgruppe Kvinner Menn Alle
Andel kvinner

(%)

Andel menn

(%)

Akademikere 496 242 738 67,2 % 32,8 %

Stilling med krav om mastergrad 85 9 94 90,4 % 9,6 %

Direktører 4 6 10 40,0 % 60,0 %

Fagarbeiderstilling / tilsvarende fagarbeiderstilling 2 275 646 2 921 77,9 % 22,1 %

Mellomleder - lederstilling med krav om høyskole 412 144 556 74,1 % 25,9 %

Stilling m/krav om høyskoleutdanning m/ytterligere

spesialutdanning
867 211 1 078 80,4 % 19,6 %

Stilling med krav om høyskoleutdanning 2 912 626 3 538 82,3 % 17,7 %

Stilling uten særskilt krav til utdanning 1 535 568 2 103 73,0 % 27,0 %

Under utdanning 53 19 72 73,6 % 26,4 %

Virksomhetsledere, avdelingsledere og kommunalsjef 104 55 159 65,4 % 34,6 %

Tabell 6.3 Kvinner og menn fordelt på stillingsgrupper, 2021
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Lønnsfordeling mellom kvinner og menn i ulike stillingsgrupper

Ansatte i Stavanger kommune er lønnet etter reglene i hovedtariffavtalen (HTA) i kommunal sektor. I underkant av

90 prosent av ansatte har stilling med hovedsakelig sentral lønnsdanning (HTA kapittel 4) og lønn i samsvar med KS

garantilønn for de ulike stillingsgruppene og ansiennitetstrinnene. Dette gjelder gruppe 1, 2, 3, 4, og deler av

gruppe 7 og 8. For ansatte i lederstillinger (gruppe 5, 6 og 9), samt enkelte ansatte i gruppe 7, blir lønnen fastsatt

lokalt. Ved lønnsfastsetting skal det tas hensyn til resultatoppnåelse, kompetansen og ansvaret til den enkelte og

kompleksiteten i stillingen. Likelønn er et tema som drøftes med tillitsvalgte før og under forhandlingene. En del av

vurderingsgrunnlaget til arbeidsgiver er også likelønn.

6.5 Arbeidsmiljø og HMS

Kvinner Menn

Figur 6.4 Prosentandel kvinner og menn fordelt på aldersgrupper, 2021

Stillingsgrupper 2021
Gj.snitt

lønn

kvinner

Medianlø
nn

kvinner

Gj.snitt
lønn

menn

Medianlø
nn menn

Kvinners andel
i % av menns

lønn gj.snitt

Kvinners andel i
% av menns

lønn median

Stillinger uten særskilt krav om

utdanning
370 953 374 700 364 330 363 700 101,80 103,00

Fagarbeiderstillinger 441 442 454 000 450 466 454 000 98,00 100,00

Stillinger med krav om

høyskoleutdanning
535 183 528 100 555 662 537 100 96,30 98,30

Stillinger med krav om høyskole

utdanning med ytterligere

spesialutdanning

576 412 580 600 577 210 597 400 99,90 97,20

Mellomleder – lederstilling med

krav om høyskole
680 832 680 000 717 340 721 850 94,90 94,20

Avdelingssjef / kommunalsjef,

virksomhetsleder
870 438 850 000 915 371 880 000 95,10 96,60

Akademikere 675 385 646 100 726 023 632 500 93,00 102,20

Stilling med krav om mastergrad 628 656 646 100 633 667 646 100 99,20 100,00

Under utdanning 384 923 363 700 419 668 420 000 91,70 86,60

Direktører 1 321 250 1 310 000 1 336 967 1 275 000 98,80 102,70

Tabell 6.4 Lønn fordelt på stillingsgrupper og kjønn, 2021



6.5.1 Arbeidsmiljø

Forsvarlig arbeidsmiljø under koronapandemien

Koronapandemien har siden mars 2020 påvirket arbeidshverdagen til ledere og ansatte i Stavanger kommune.

Pandemien krever fortsatt fleksibilitet hos ansatte, ikke minst gjelder dette i sykehjem, skoler og barnehager. På

enkelte arbeidsplasser rapporteres det om økt belastning blant ansatte. Oppgaver har blitt skjøvet på, og det var

ekstra krevende for mange virksomheter da ny smittebølge kom på slutten av 2021.

Ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er fast tema i hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) og

arbeidsmiljøutvalgene (AMU).

Det er utarbeidet retningslinjer for ansatte under pandemien. Retningslinjene er blitt oppdatert fortløpende i tråd

med nasjonale og lokale føringer. Den enkelte arbeidsplass har måttet gjennomføre risikovurdering av smittefare,

og de har utarbeidet tiltak med utgangspunkt i dette. ROS-analyser og veiledere for tilstedeværelse på

arbeidsplassen ble tilpasset de ulike nasjonale og lokale føringene. I store deler av 2021 jobbet ansatte som kunne,

fra hjemmekontor.

I samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeidet arbeidsgiver konkrete råd til ledere og medarbeidere for å

ivareta psykososialt arbeidsmiljø under koronapandemien. For å opprettholde motivasjonen og etterlevelse av

smittevernstiltak blant ansatte, ble det gjennomført en motivasjonskampanje med filmer og intervjuer med ansatte

fra ulike virksomheter.

Utvikling av gode arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap

For å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass, har kommunen startet opp et arbeid for å

kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet. Målet er å videreutvikle og ferdigstille verktøy i 2022. Sammen med 

medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, vil informasjonskampanje, kartlegging og verktøy gi et godt grunnlag for å

utvikle den enkelte arbeidsplass og skape gode arbeidsfellesskap i fremtiden.

6.5.2 HMS-system

HAMU, AMU og HMS-grupper

HAMU (hovedarbeidsmiljøutvalg), AMU (arbeidsmiljøutvalg) og HMS-grupper er en sentral del av kommunens

HMS-system. HMS-grupper har en viktig funksjon som pådrivere til godt arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass.

Som følge av kommunesammenslåingen ble HMS-grupper etablert i nye virksomheter og avdelinger og opplæring

av disse ble gjennomført høsten 2021.

Stoffkartotek

Arbeidsgiver skal opprette stoffkartotek for farlige kjemikalier som kan medføre helsefare (jf. forskrift om utførelse

av arbeid, kapittel 2).

Den 1. august 2021 gikk Stavanger kommune over til ny IT-løsning for stoffkartotek. Systemeierskap og

systemansvar for forvaltningssystemet er plassert i tjenesteområdet bymiljø og utbygging, mens

Bedriftshelsetjenesten ved yrkeshygieniker er hovedfagansvarlig for stoffkartoteket. Ansvaret for HMS på

systemnivå er delegert til tjenesteområdet økonomi og organisasjon, som på vegne av kommunedirektøren har

overordnet ansvar for oppfølging av avtalen med bedriftshelsetjenesten.
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Eksponeringsregister

Arbeidsgiver skal sørge for at det føres register over arbeidstakere som i sitt arbeid eksponeres for farlige

kjemikalier eller biologiske faktorer, herunder koronasmitte (jf. forskrift om utførelse av arbeid kapittel 30). Krav om

register gjelder spesielt der det kan gå lang tid fra den ansatte er utsatt for det skadelige forholdet, til sykdom eller

skade viser seg. Bruk av eksponeringsregisteret har spesielt blitt aktualisert i forbindelse med pandemien.

Eksponeringer registreres via skjema som ligger tilgjengelig for ansatte.

I løpet av 2021 ble det rapport inn totalt 481 eksponeringer, av disse var 479 knyttet til koronapandemien. Omtrent

78 prosent av eksponeringene ble innrapportert fra helse og velferd, 13 prosent fra oppvekst og utdanning og 9

prosent ble innrapportert fra innovasjon og støttetjenester.

6.5.3 HMS-kompetanse

Lovpålagt HMS-opplæring og samarbeid med KS

Under koronapandemien har den lovpålagte HMS-opplæringen for ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og

verneombud blitt utsatt grunnet smittevernhensyn. Opplæringen foregår vanligvis som klasseromsundervisning,

og muligheter for gjennomføring har fortløpende blitt vurdert. Som en midlertidig løsning har det blitt lagt til rette

for å gjennomføre HMS-opplæringen som e-læring. Opplæringsplaner har blitt tildelt både ledere, medlemmer av

arbeidsmiljøutvalg og verneombud. I tillegg ble det i november 2021 gjennomført to dagers fysisk grunnkurs i

HMS-opplæring for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Dette kurset fikk også ledere mulighet til å

delta på.

I 2021 ble det utviklet e-læringskurs i HMS for ansatte som inngår i obligatorisk grunnopplæringsplan. Kurset skal

bidra til å sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i systematisk HMS-arbeid på overordnet nivå. I

tillegg vil dagens e-læringskurs i sykefravær for ansatte bli utvidet for å gi mer dybdekompetanse innen HMS. Det

er leders ansvar å sørge for at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og

sikkerhetsarbeidet for den enkelte arbeidsplass. Dette har blitt satt i system ved bruk av sjekkliste for nyansatte, og

ved å tildele opplæringsplaner til alle ansatte.

Stavanger kommune har siden høsten 2020 samarbeidet med KS og andre storbykommuner om å utvikle et

digitalt grunnkurs i arbeidsmiljø. Målgruppen for kurset er verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, men

også andre vil kunne ha nytte av kurset. E-læringskurset er tilpasset spesielt til arbeidsmiljørisiko i kommunal sektor,

og blir et viktig element i system for HMS-opplæring i fremtiden. E-læringskurset ble ferdigstilt ved årsskiftet

2021/2022 og vil etter planen bli iverksatt i 2022. E-læringskurset dekker deler av tema i den lovpålagte

opplæringen i HMS-grunnkurs. I tillegg vil det bli lagt til rette for fysisk opplæring/kurs i enkelte tema som for

eksempel psykososialt arbeidsmiljø og kommunens HMS-systemer.

Det videre utviklingsarbeidet med en helhetlig gjennomgang og forbedring av all lovpålagt HMS-opplæring vil bli

prioritert i 2022.

6.5.4 Forebygging vold og trusler

Alle ansatte skal oppleve vern mot vold og trusler fra brukere og pårørende (jf. forskrift om utførelse av arbeid,

kapittel 23A). Arbeidet med systematisk forebygging og oppfølging av vold og trusler pågår videre i 2022.

Hendelser med vold og trusler er den hendelsestypen det meldes flest avvik om i avviks- og forbedringssystemet

«Si ifra!».

Prosjektet Trygg til stede har jobbet med å etablere et helhetlig system for opplæring i forebygging av vold og

trusler, samt å systematisk øve på dette. Opplæringen har ulik tilnærming, tilpasset den aktuelle risikoen for vold og

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/6-organisasjon-og-utvikling/6-5-arbeidsmiljo-og-hms/#6-5-3-hms-kompetanse
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trusler i tjenesteområdene. Under pandemien er digital opplæring tatt i bruk.  Kursvirksomhet i MAP (mestring av

aggresjonsproblematikk) har vært skjøvet på under pandemien, men ble startet opp igjen mot slutten av 2021. MAP

prøves ut i seks virksomheter innen helse og velferd. Instruktørutdanningen ble gjennomført i sin helhet og

instruktørene holdt deretter tre kurs i egne virksomheter. Videre opplæring er utsatt av smittevernhensyn i

virksomhetene.

Kommunen har rammeavtale med kursholder i forebygging av vold og trusler. I 2021 ble det gjennomført

nettbasert opplæring for en gruppe av ansatte innen innbygger og samfunnskontakt, samt skole. I tillegg

gjennomførte blant andre STOLT-skolene fysisk opplæring i forebygging og håndtering av vold og trusler på

arbeidsplassen.

6.5.5 Brudd på arbeidstidsreglementet

Virksomhetenes turnusavtale, som er godkjent av tillitsvalgte, danner grunnlag for beregning av antall brudd på

arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML). Telling av brudd gjøres for:

hviletid mellom to arbeidsøkter/vakter (AML §10-8)

lovbestemt ukefridag og dens lengde «F1» (AML §10-8)

arbeidstimer per dag (AML §10-5)

arbeidstimer per uke (AML §10-5).

Av 148 avdelinger med turnusdrift ble syv turnuser kontrollert for AML-brudd i 2021.

Av totalt 26871 avviklede vakter i kontrollerte turnuser i bydekkende tjenester, dagsenter og avlastning,

hjemmebaserte tjenester og sykehjem, ble det registrert 331 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i 2021. Til

sammen utgjorde dette en bruddforekomst på 1,2 prosent.

De fleste brudd oppstod som en direkte årsak av fravær i avdelingen eller på grunn av ledige vakter.

Virksomheter som har mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene følges opp av kommunedirektøren, samtidig

som det gjennomføres årlige kurs i arbeidstidsplanlegging og turnus for ledere.

6.6 Sykefravær

Tjeneste Ant. avviklede vakter i 2021 Antall brudd på AML i 2021 Bruddforekomst i prosent

Bydekkende tjenester 1 147 29 2,5

Dagsenter og avlastning 4 949 42 0,8

Hjemmebaserte tjenester 15 701 201 1,3

Sykehjem 5 074 59 1,2

Totalt 26 871 331 1,2

Tabell 6.5 Brudd på arbeidstidsreglementet i kontrollerte turnuser, 2021

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/6-organisasjon-og-utvikling/6-5-arbeidsmiljo-og-hms/#6-5-5-brudd-pa-arbeidstidsreglementet


Koronapandemien har også i 2021 preget sykefraværsutviklingen i hele kommune-Norge. Analyser av det

legemeldte sykefraværet i Nav viste en økning i flere diagnosegrupper, men særlig sterk økning i koronarelatert

fravær. Analysene viste også at forskjellen mellom kvinners og menns sykefravær økte, noe som kan ha

sammenheng med at kvinnedominerte næringer som undervisning og helse- og sosialtjenester har hatt spesielt

store utfordringer som følge av koronapandemien.

Rogaland har tradisjonelt hatt et lavt sykefravær sammenlignet med landsgjennomsnittet. I 2021 stabiliserte

sykefraværet på landsbasis seg, men økte kraftig i kommunal sektor. Kommuneansatte har hatt store endringer i

arbeidshverdagen i løpet av pandemien, med en uforutsigbar tidshorisont. Mange har hatt en krevende

arbeidssituasjon og økt press i arbeidshverdagen. Det er sannsynlig at det økte fraværet skyldes belastninger

knyttet til denne situasjonen. Mange ansatte kan ikke benytte seg av hjemmekontor og har mindre handlingsrom

når det gjelder tilpasning av arbeidstid og arbeidsoppgaver. I skole og barnehage har ansatte også hatt liten

mulighet til å skjerme seg for smitte.

Samlet sykefravær i Stavanger kommune var i 2021 på 9,1 prosent. Dette var en økning på 0,8 prosentpoeng fra året

før. Måltall for samlet sykefravær i kommunen er 6 prosent eller lavere. Sykefraværet er nå høyere enn ved starten

av koronapandemien i 2020, og er på det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009.

Som figur 6.5 viser var sykefraværet gjennom hele 2021 høyere enn de to foregående årene. Fraværet økte fra

august til november, med en liten reduksjon i desember.

Figur 6.6 gir en oversikt over både korttids- og langtidsfraværet i perioden januar til desember for årene 2020 og

2021. Korttidsfraværet i 2021 var på 3,1 prosent, og var en økning på 0,2 prosentpoeng fra 2020. Langtidsfraværet

var på 6,0 prosent som er en økning på 0,7 prosentpoeng fra 2020. Det var en nedgang i både langtids- og

korttidsfraværet i perioden mars 2021 til juli 2021.
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Figur 6.5 Samlet sykefravær måned for måned i Stavanger kommune. Tallene for desember 2021 er foreløpige.



I hele 2021 har det vært nødvendig for ansatte i Stavanger kommune å ha en lav terskel for å holde seg hjemme ved

symptomer på luftveisplager. Kommunen har under koronapandemien utvidet retten til egenmeldinger til 16

sammenhengende kalenderdager. Mange ansatte har benyttet seg av egenmelding, både ved karantene,

symptomer og koronasmitte. Ansatte med kontorarbeidsplass og administrative oppgaver, har i mindre grad hatt

behov for å ta ut egenmeldinger fordi de har kunnet benytte seg av hjemmekontor. Ansatte i brukerrettede

tjenester har i større grad måtte bruke egenmeldingsdager.
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Figur 6.6 Korttidsfravær (<17 dager) og langtidsfravær (>16 dager) i Stavanger kommune måned for måned 2020 og
2021. Tallene for desember 2021 er foreløpige.



Fram til 1. oktober 2021 fikk arbeidsgiver refundert koronarelatert sykefravær fra Nav fra dag 4 i

arbeidsgiverperioden. I perioden 1. oktober til 1. desember gjaldt vanlige refusjonsregler. På grunn av ny smittetopp

ble refusjon av koronarelatert fravær gjeninnført fra 1. desember 2021, men da med refusjon fra dag 6. I 2021 ble det

gitt refusjon for 12 141 dager som følge av koronarelatert fravær i arbeidsgiverperioden. Sikre tall for november og

desember foreligger ikke.

Figur 6.7 viser samlet sykefravær fordelt på kommunens tjenesteområder. Kommunen har et samlet måltall på 6

prosent, men det er ulike måltall for tjenesteområdene og stab- og støtte. Det er store forskjeller i sykefraværet på

de ulike områdene. Tjenesteområdene varierer i størrelse, og i mindre enheter vil sykefraværet til enkeltpersoner

påvirke statistikken i større grad.

Samtlige områder har hatt en økning i sykefraværet i 2021 sammenlignet med 2020, med unntak av by- og

samfunnsplanlegging. Innen dette tjenesteområdet var sykefraværet 3,8 prosent, som er uendret fra 2020.

Tjenesteområdene helse og velferd og oppvekst og utdanning har høyest sykefravær. Det er også flest ansatte

innen disse to områdene. Helse og velferd utgjør 36 prosent av kommunens årsverk. Her var sykefraværet på 9,7

prosent i 2021, noe som innebar en økning på 0,3 prosentpoeng fra 2020. Oppvekst og utdanning utgjør 52

prosent av kommunens årsverk. Dette tjenesteområdet hadde et samlet sykefravær på 9,6 prosent i 2021, en

økning på 1,3 prosentpoeng fra året før. Sykefraværet i økonomi og organisasjon var 3,8 prosent i 2021, og innebar

en økning på 2,0 prosentpoeng fra i fjor. I bymiljø og utbygging økte fraværet med 1,1 prosentpoeng fra 2020, en

økning fra 4,9 prosent i fjor til 6,0 i 2021. Innbygger og samfunnskontakt hadde en økning i sykefraværet på 1,4

prosentpoeng fra 2020, mens innovasjon og støttetjenester hadde økning på 1,5 prosentpoeng.

6.6.1 Utvalgte områder

Figur 8 viser utviklingen i sykefraværet de tre siste årene i de største tjenesteområdene. Dette er tjenesteområder

som tradisjonelt har et høyt fravær. Måltallet for virksomhetsområdene og lærlinger er 7,5 prosent. I skole er

måltallet 6 prosent.
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Figur 6.7 Utvikling sykefravær 2019-2021 fordelt på tjenesteområder. Tallene for desember 2021 er foreløpige.
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Sykefraværet for lærlingene har etter en nedgang i 2020 økt fra 7,6 prosent til 8,5 prosent i 2021. Dette utgjør en

økning på 0,9 prosentpoeng. Årsaken til økningen er knyttet til koronapandemien, ettersom mange lærlinger i 2021

hadde fravær relatert til karantene og luftveissymptomer.

Sykefraværet på sykehjemsområdet har økt med 1,5 prosentpoeng fra 2020 til 2021, noe som skyldes et økt

langtidsfravær gjennom hele året. Korttidsfraværet har holdt seg på samme nivå som i 2020, men med en økning i

perioden september til desember 2021. Sykefraværet i sykehjemmene var i 2020 lavere enn normalt, mens det i

2021 ligger på samme nivå som det har gjort de siste årene. Dette til tross av forsterket innsats i oppfølging av

sykefravær på flere av sykehjemmene, og prosjektet økt grunnbemanning på to utvalgte sykehjem. Pandemien har

gitt høyt smittetrykk med tydelige smittetopper gjennom 2021, og med smitteutbrudd på flere sykehjem. Terskelen

for å holde seg hjemme med luftveissymptomer har vært lav, og mange ansatte har vært sykmeldte og i karantene.

Ansatte har jobbet under til dels strenge og tidkrevende smittevernrutiner, og de har måtte stå i en svært

uforutsigbar arbeidssituasjon hvor frykten for smitteutbrudd på arbeidsplassen hele tiden har vært til stede.

Bofellesskapene har hatt en nedgang i samlet sykefravær på 0,4 prosentpoeng fra 11,7 prosent i 2020 til 11,3 prosent

i 2021. Det har blitt jobbet målrettet med sykefraværet over lengre tid, noe som nå viser resultater. Dette er en

positiv utvikling da bofellesskapene fra 2019 til 2020 hadde den største økning i sykefraværet blant de store

virksomhetsområdene. De ansatte i bofellesskapene har under pandemien stått overfor mange av de samme

utfordringene som sykehjemmene.

Skolene har hatt en økning i samlet sykefravær fra 6,9 prosent i 2020 til 8,2 prosent i 2021. Dette innebar en økning

på 1,3 prosentpoeng.  Økningen var særlig knyttet til langtidsfravær blant undervisningspersonell, og årsakene til

dette er sammensatt. Det er behov for å undersøke nærmere om denne økningen kan skyldes endring i måten

skolene leverer tjenester på, uforutsigbarhet i arbeidssituasjonen og/eller eksponering for smitte. Normalisering av

undervisningssituasjonen vil trolig bidra til å redusere sykefraværet i skolene fremover.

På barnehageområdet økte det totale sykefraværet fra 11,0 prosent i 2020 til 12,2 prosent i 2021, noe som utgjør en

økning på 1,2 prosentpoeng. Normalt har barnehagene et sykefravær på cirka 10 prosent. I 2021 var det en økning i

både korttids- og langtidsfraværet, men særlig langtidsfraværet. Ansatte har under koronapandemien hatt stor

belastning over tid. Dette skyldes et høyt fravær både relatert til sykefravær og fravær grunnet karantene, og som i

praksis har medført færre ansatte på jobb. I tillegg har det vært krevende for mange ansatte å være eksponert for

smitte over lang tid.

I hjemmebaserte tjenester økte samlet sykefravær med 0,7 prosentpoeng fra 2020 til 2021. Sykefraværet var i 2021

10,9 prosent, og 10,2 prosent i 2020. Dette er også en økning på 0,9 prosentpoeng fra 2019. Det er spesielt

langtidsfraværet som har hatt en økning i 2021, og det gjelder særlig for perioden september til desember. Også

her har det vært krav til at ansatte om lav terskel for å bli hjemme, selv med milde symptomer.

Utviklingen på de ulike områdene følges tett, både med tanke på bakenforliggende årsaker og behov for innsats.

6.6.2 Sykefraværsprosjektet

Prosjektet Sammen for et redusert sykefravær  har pågått i perioden 2019 til 2021. Formålet med prosjektet var å

oppnå varig reduksjon i sykefraværet, samt å sette ledere og medarbeidere bedre i stand til å oppnå et lavere

sykefravær. Varig reduksjon ble definert som 10 prosent nedgang i sykefraværet seks måneder etter prosjektslutt.

Både barnehager, sykehjem og SFO som deltok i prosjektet, reduserte sykefraværet i løpet av prosjektperioden.

Nedgangen var betydelig sammenlignet med øvrige virksomheter i de tre aktuelle virksomhetsområdene, som

Figur 6.8 Utvikling i sykefravær 2019-2021 for de største virksomhetsområdene samt lærlinger. Tallene for desember
2021 er foreløpige.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/6-organisasjon-og-utvikling/6-6-sykefravaer/#6-6-2-sykefravaersprosjektet


hadde en økning i sykefraværet. Ved oppstart var sykefraværet i prosjektbarnehagene 13 prosent. Målet om en

reduksjon av samlet sykefravær etter seks måneder på 10 prosent ble ikke nådd, men det var likevel nedgang i

langtidssykefraværet på 10 prosent. Sammenlignet med øvrige barnehager hadde prosjektbarnehagene en positiv

utvikling i sykefraværet samlet sett.

Resultatene fra sykehjem og SFO foreligger ikke enda, og det kan derfor ikke trekkes noen endelig konklusjon om

målet om 10 prosent reduksjon av sykefraværet 6 måneder etter prosjektslutt er nådd.

Når alle fasene i prosjektet er avsluttet, vil prosjektet bli endelig evaluert.

6.7 Ansatte og vikarer

Per 31. desember 2021 var det 9309 årsverk i Stavanger kommune (eksklusive de to kommunale foretakene).

Tallene inkluderer fast ansatte, vikarer, lærlinger og ansatte i lønnet permisjon. I tillegg kommer ansatte på timelønn

(ekstrahjelp/ringevikarer) og innleide fra vikarbyrå.

I 2021 var det en samlet økning på 557 årsverk i kommunen. Stort sett hele denne økningen var knyttet til at

kommunen overtok flere kommunale foretak som ble organisatorisk plassert i bymiljø og utbygging og i innbygger-

og samfunnskontakt.

*Stab og støtte inkluderer kommunedirektør, Innovasjon og støttetjenester, økonomi og organisasjon,

kommuneadvokaten og prosjektkontor.

6.7.1 Lærlinger

Stavanger kommune har i 2021 hatt oppmerksomhet på rekruttering, opplæring og utvikling av gode fagarbeidere.

Opplæringskontoret er godkjent lærebedrift og har lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget,

helsearbeiderfaget, institusjonskokkfaget, kontor- og administrasjonsfaget, IKT-servicefaget og andre fag i

Årsverk 31.12.2020 Årsverk 31.12.2021 Endring i årsverk Endring i prosent

Stab og støtte* 283 292 9 3,3

Bymiljø og utbygging 254 748 494 194,4

By- og samfunnsplanlegging 116 116 0 - 0,2

Innbygger- og samfunnskontakt 99 171 72 72,8

Helse og velferd 3 228 3 195 - 33 - 1,0

Oppvekst og utdanning 4 554 4 566 12 0,3

HTV + annet 24 22 - 2 - 6,7

Lærlinger 194 199 5 2,6

Stavanger kommune samlet 8 752 9 309 557 6,4

Tabell 6.6 Årsverk Stavanger kommune 2020 og 2021.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/6-organisasjon-og-utvikling/6-7-ansatte-og-vikarer/#6-7-1-laerlinger


kommunal sektor. I kommunens fagopplæring inngår lærlingordningen, prosjektet Menn i helse, kvalifiseringstiltak

rettet mot ufaglærte arbeidstakere som ønsker å ta fagbrev, herunder ordningen fagbrev på jobb, og

praksiskandidater. Offentlige opplæringsaktører har et særlig samfunnsansvar for å bidra til å forebygge

utenforskap. Dette gjør kommunen blant annet ved å legge til rette for at aktuelle målgrupper får gjennomført

videregående opplæring. Måltallet er 200 lærekontrakter og inntil 15 lærlinger rekruttert gjennom prosjektet Menn

i helse. Kommunen hadde gjennom året cirka 235 lærlinger. I tillegg til ordinære lærlinger, ble ordningen Fagbrev

på jobb etablert i 2021. Ordningen er rettet mot ufaglærte som har et ansettelsesforhold i Stavanger kommune.

6.8 Innovasjon og forbedringsarbeid

I Perspektivmeldingen 2021  (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20202021/id2834218/) kommer det fram at innovasjon og

digitalisering av offentlig sektor kan gi mer brukervennlige og tilgjengelige tjenester for innbyggere og en bedre

arbeidshverdag for ansatte. Innovasjon og digitalisering kan øke produksjonen av tjenester til samme eller lavere

ressursbruk. Stavanger kommune har gjennom 2021 jobbet aktivt med flere initiativ som har bidratt til å forbedre og

forenkle kommunens tjenester. Like fullt vil kommunedirektøren understreke at det er ventet at takten på

kommunens forbedringsarbeid vil øke i tiden fremover.

6.8.1 Datadrevet organisasjon

Utviklingen i datamengdevolum, samt virksomheters teknologiske og organisatoriske analysekapabilitet gir et

enormt potensial for bedre beslutningstaking. Datadrevne organisasjoner har kompetanse, teknologi, prosesser og

data til å gjøre innsiktsfulle datadrevne beslutninger. Stavanger kommune tar mål av seg å være en datadrevet

organisasjon.

Kommunen har gjennom 2021 jobbet med å tilgjengeliggjøre stadig flere åpne data (https://open.stavanger.kommune.no/). Åpne

data er datasett som er blitt gjort fritt tilgjengelige slik at alle kan bruke og videreformidle dem. Stavanger

kommune har publisert flere åpne datasett enn noen annen kommune. En håper at bedrifter og andre

organisasjoner kan ha nytte av disse dataene og skape ny kunnskap og nye tjenester.

6.8.2 Datasjø

Hva er en datasjø?

Data fra flere nye kilder og fagsystem er hentet inn til datasjøen, og lagt til rette for analyse, innovasjon og deling av

data. Til eksempel har Stavanger legevakt fått opp et bedre styringsunderlag for tilrettelegging av tjenesten, og

oppvekst og utdanning har fått på plass underveis-rapportering for oppfølging av skolenorm, barnehagetjenesten

og barnehagemyndighetsrollen. Videre er det hentet inn data fra flere sensorer, og til eksempel etablert overvåking

av damanlegg, sparkesykler, nedbørmålere m.m. Det er også utviklet prediksjonsmodeller (maskinlæring) basert på

de store mengder data, herunder sykefravær og flomvarsling.

Et samarbeidsforum mellom kommunene Bodø, Bergen, Oslo og Trondheim er opprettet for å etablere beste

praksis, kompetanseutveksling og gjenbruk av løsninger som er blitt utviklet

6.8.3 Videre bruk av offentlig informasjon

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20202021/id2834218/
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Offentlig informasjon (data) er i stor grad allerede betalt for av fellesskapet, og bør så langt som mulig komme

fellesskapet til gode. Et førende prinsipp er derfor at slike data skal være så åpne som mulig og så lukkede som

nødvendig. Å legge til rette for videre bruk av offentlig informasjon, er et viktig bidrag til innovasjon,

næringsutvikling og åpenhet i samfunnet, med potensielt store samfunnsmessige og næringsmessige gevinster.

Stavanger kommune har over tid publisert flere datasett, og satset på deling av data. Kommunen er derfor invitert

til å delta i et NOU-arbeid. Utvalget skal foreslå en mer helhetlig regulering av videre bruk av offentlig informasjon.

Dette omfatter også en vurdering av om dagens regler om videre bruk i offentlighetsloven og -forskriften bør flyttes

til et nytt regelverk, og om enkelte regler eventuelt bør dupliseres. Utvalget ble etablert i fjerde kvartal 2021.

6.9 Forbedring, effektivisering og automatisering

Arbeidet med å utvikle og ta i bruk nyttige, digitale løsninger, og digitalisere arbeidsprosesser har hatt god fremdrift

i 2021.

6.9.1 Effektivisering og automatisering av regnskaps- og lønnsrutiner

I 2021 ble det startet flere utviklingsprosjekter for å effektivisere arbeidsprosesser innenfor regnskap og lønn.

Avdelingen leverte også vesentlige bidrag inn i prosjektet Foretak til basis  (tilbakeføring av fire kommunale foretak

til basisorganisasjonen).

I løpet av 2021 produserte lønnsseksjonen 220 000 lønnslipper til ansatte, oppdragstakere, oppdragsgivere med

mer, og 25 000 reise- og utleggsbilag. I 2021 ble det satt søkelys på mer målrettet avviksbehandling, slik at

saksbehandlere i avdeling for regnskap og lønn i større grad frigjøres til veiledning og rådføring av merkantilt

personell og ledere. På sikt kan dette føre til større medarbeidertilfredshet da det blir mer varierte arbeidsoppgaver,

samt større forståelse av hvilke utfordringer merkantile og ledere har i de ulike forsystemene. Dette bidrar også til

mer effektiv ressursutnyttelse.

Det er også arbeidet med å redusere papirbilagsflyten, både innenfor lønn og regnskap. Elektroniske

lønnsgrunnlag reduserer risikoen for at opplysninger kommer på avveie, i tillegg til at saksbehandlingen blir mer

effektiv. I løpet av 2021 mottok Stavanger kommune 135 000 fakturaer og sendte ut 336 000 fakturaer med en

elektronisk andel på henholdsvis 76 og 92 prosent. Det er tatt i bruk nye tekniske funksjonaliteter for å automatisere

og digitalisere fakturaflyten. Arbeidet er ikke sluttført og skal intensiveres i 2022.

6.9.2 Robot prosessautomasjon (RPA)

Flere manuelle prosesser er i 2021 blitt automatisert, for eksempel periodeoppgjør for privatleger på legevakten,

omfordeling av innsynsbegjæringer, mottatte klager på eiendomsskatt og ulike prosesser i arkivet. Det har særlig

blitt jobbet med å effektivisere saksbehandlingen ved tildeling av statlige koronamidler til næringslivet, slik at

midlene kommer raskt ut til de som trenger det.

Innsyns- og selvbetjeningsløsninger for innbyggere

Som et ledd i å forenkle og gjøre våre tjenester mer tilgjengelige for innbyggerne, har Stavanger kommune bygget

opp en egen tjenesteplattform hvor innbyggerne kan logge inn på sin egen Minside-løsning, og finne informasjon

om tjenester som er relevant for dem.

Løsningen er tilrettelagt slik at vi kan samle og tilrettelegge både nasjonale og lokale tjenester mot innbyggerne

fortløpende. Nye tjenester for innbyggerne vil fortløpende utvikles og knyttes opp i tjenesten, for eksempel

relevant informasjon om innbyggers nærområde i forbindelse med byutvikling, politiske saker eller andre aktiviteter

knyttet til området.
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Tjenester som er tatt inn i løsningen i dag er for eksempel informasjon om min eiendom, brev og meldinger fra

kommunen, varsle om feil-tjenesten (VOF) og en tjeneste hvor innbygger kan be om betalingsutsettelse eller

endre fakturahyppighet.

Den første versjonen av Minside løsningen er tilgjengelig her:

https://minside.stavanger.kommune.no/ (https://minside.stavanger.kommune.no/)

Nytt grensesnitt – Minside

Stavanger kommune deltar også sammen med flere kommuner i arbeidet med å utvikle og tilby flere

innsynsløsninger, hvor vi knytter tjenestene opp mot den nasjonale plattformen til KS Minside.

6.9.3 Informasjonssikkerhet

Digitaliseringsdirektoratet stadfester at god informasjonssikkerhet er en forutsetning for å digitalisere på en trygg

og brukervennlig måte. Det er viktig at alle offentlige virksomheter arbeider godt med informasjonssikkerhet for å

kunne levere effektive, brukervennlige og sikre tjenester til innbyggerne. Stavanger kommune driver et systematisk

forbedringsarbeid innenfor informasjonssikkerhet for å prøve å være mest mulig forberedt, og rustet mot aktuelle

trusler.

Kommunedirektøren startet i 2020 arbeidet med å revitalisere kommunens styringssystem for

informasjonssikkerhet for å gjøre systemet i større grad tidsaktuelt, i en tid der endringene skjer med en høyere

frekvens enn noensinne. Kommunens overordnede styringssystem for informasjonssikkerhet ble vedtatt i 2021.

Styringssystemet klargjør kommunenes roller og ansvar i arbeidet med informasjonssikkerhet. I tillegg inneholder

styringssystemet retningslinjer og veiledningsmateriell, som er tilgjengeliggjort på intranett og i kommunens

kvalitetssystem. Kommunedirektøren viser til at arbeidet med informasjonssikkerhet er systematisert og formalisert

i tråd med beste praksis og nasjonale standarder. Dette ble også nærmere beskrevet i kommunens første Melding

om informasjonssikkerhet som ble forelagt kommunalutvalget 24.08.2021 i sak 67/21

(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711807?agendaItemId=231307). Meldingen hadde som formål å gi folkevalgte en

bred innføring i informasjonssikkerhet som emne.

https://minside.stavanger.kommune.no/
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Datasenteret i kommunen ble fornyet i 2021 og har nå et tidsriktig design og vil bidra til sikker og robust IT-drift ved

bruk av ny teknologi. Kommunen opplevde ingen større hendelser relatert til nedetid i 2021. Stavanger kommune

har også lagt opp til et design for det nye datasenteret som muliggjør mikrosegmentering. Det betyr at hvert enkelt

system (eller gruppe av system) kan plasseres i egne sikkerhets- “bobler”/egne “sikre soner”. Dette medfører at hvis

noen bryter seg inn i ett system, så vil mikrosegmentering kunne begrense skaden slik at kun det ene systemet blir

kompromittert. En slik inndeling vil også gi muligheten for å bruke ulike sikkerhetsregler for ulike system. Siden

stadig flere system leverer delfunksjonalitet til brukere på internett, vil dette gi oss større mulighet til å ta i bruk

denne funksjonaliteten uten at dette negativt vil påvirke sikkerheten til andre system. Dette arbeidet er omfattende

og vil også pågå i 2022.

6.9.4 Tilrettelegging for håndtering av pandemien – bestilling, vaksinering,

testing

Gjennom pandemien har det oppstått flere behov for bestillingsløsninger. Kommunen har derfor testet, tilpasset

og tatt i bruk nye selvbetjeningsløsninger som allerede er inkludert i kommunens lisenspakke. På denne måten har

kommunen på svært kort tid vært i stand til å etablere bestillingsløsninger som har håndtert store mengder

bestillere og dermed kunnet strukturere strømmen av kunder som har ønsket influensa- eller koronavaksinasjon.

6.10 Innovasjon

Stabs- og støttefunksjonene har en viktig rolle med å tilrettelegge for nytenking og innovasjon, gjennom å utvikle

gode metoder og verktøy, samt å bistå i konkrete prosesser og prosjekter. I 2021 ble det gjennomført flere tiltak for

å mobilisere til innovasjon og for å utvikle systematisk forbedrings- og innovasjonsarbeid i organisasjonen.

6.10.1 Innovasjonsdag

Innovasjonsdag for alle ansatte er ett av flere tiltak for å utvikle en sterk og systematisk innovasjonskultur i

kommunen. Årets innovasjonsdag hadde overskriften «Tenke det, tørre det, gjøre det». Dagen ble gjennomført

digitalt, med en kombinasjon av foredrag og workshop. På kveldstid ble det streamet et digitalt foredrag på

Facebook for både ansatte og innbyggere i Stavanger kommune. På det meste deltok i overkant av 800 ansatte.

Opptaket er også mulig å se i ettertid.

6.10.2 Metodeverk for innovasjonsarbeid

Intranettsiden Innovasjon i Stavanger kommune

(https://stavangerkommune.sharepoint.com/sites/Innovasjonogstttetjenester/SitePages/Innovasjonsverkt%C3%B8y.aspx) er oppdatert i et mer tilgjengelig og

brukervennlig format. Siden skal gi medarbeidere og ledere inspirasjon, kunnskap og verktøy som skal gjøre

innovasjonsarbeidet enklere. Her finnes informasjon om hva innovasjon er, hvordan bygge en god og fruktbar

innovasjonskultur og tilgang til metoder og verktøy for å jobbe med innovasjon i praksis. Siden inneholder også

informasjon om mulighetene for å søke om økonomisk støtte til innovasjon og gode eksempler på pågående og

gjennomførte innovasjonsprosjekter. Fremover skal siden utvides med bl.a. tilbud om praktisk støtte og veiledning i

gjennomføring av forbedrings- og innovasjonsarbeid.

6.10.3 Fabrikken innovasjonsverksted

Kommunedirektøren la i 2021 grunnlaget for åpningen av et internt ressurssenter og en veiledningstjeneste for

innovasjon. Høsten 2021 startet planleggingen av en felles kreativ verkstedsarena i kommunens kurs- og

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/6-organisasjon-og-utvikling/6-9-forbedring-effektivisering-og-automatisering/#6-9-4-tilrettelegging-for-handtering-av-pandemien-bestilling-vaksinering-testing
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kompetansesenter i Sandvigå 7. Innovasjonsverkstedet skal legge til rette for å utvikle nye løsninger og

velferdstjenester gjennom å jobbe i kreative prosesser og gjennom eksperimentering og samarbeid på tvers.

Fabrikken innovasjonsverksted åpner første halvår 2022.

6.11 Samarbeid – internasjonalt, nasjonalt og regionalt

Stavanger kommune har gjennom 2021 videreutviklet sine samarbeid på flere nivå. Kommunen er i aktiv

samhandling med sine systemleverandører og partnere, samtidig som kommunen inngår i prosjekter og samarbeid

internasjonalt og regionalt.

6.11.1 Felles kommunal journal

Felles kommunal journal er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger – én journal. Målet er at

informasjonen den enkelte helsearbeider trenger, blir lett tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig. I oktober

2021 ble det signert en oppdatert samarbeidsavtale mellom Stavanger kommune og KS om det videre arbeidet

med prosjektet Felles kommunal journal. Stavanger kommune er en av ni foregangskommuner. Formålet med

samarbeidsprosjektet er å utarbeide et oppdatert styringsdokument for felles kommunal journal, samt utarbeide et

beslutningsgrunnlag slik at samarbeidskommuner, KS og nasjonale helsemyndigheter kan ta stilling til videre

veivalg i prosjektet. Stavanger kommune bidrar aktivt og betydelig i prosjektet med fem frikjøpte ressurser.

Selskapet – Felles kommunal journal interim AS – er etablert som en midlertidig organisering, for å ivareta selve

utredningsarbeidet fram til KS, nasjonale myndigheter og kommunene kan ta stilling til veien videre. Formålet med

selskapet er å:

være juridisk subjekt for mottak og forvaltning av offentlige bevilgninger

videreføre prosjektarbeidet

legge grunnlag for videre organisering

gjennomføre forankringsprosesser

Kommunedirektøren i Stavanger er styremedlem i selskapet.

6.12 eInnsyn – innsyn i offentlig saksbehandling

Kommunen har igangsatt et arbeid med tilgjengeliggjøring av historiske møtedokumenter fra elektroniske

systemer i den nasjonale fellesløsningen eInnsyn. Målet er å tilgjengeliggjøre historiske møtedokumenter fra alle

eldre sak- og arkivsystemer fra Stavanger kommune og sammenslåtte kommuner. Dette løses ved å bruke datasjø

til lagring og strukturering, før det publiseres på eInnsyn. Dokumentene fra Rennesøy og Finnøy er klar for

publisering i første kvartal 2022, Stavanger i andre kvartal. En får da tilgjengeliggjort store mengder data til offentlig

selvbetjening. Samtidig er arbeidet med å flytte dagens løsning for politiske saker og offentlig journal fra OpenGov

til eInnsyn, som også vil være klart i første kvartal 2022. I den anledning har Stavanger kommune vært deltaker i

Arkivverkets regulatoriske sandkasse  sammen med digitaliseringsdirektoratet. Prosjektet så på hvordan en kan

bruke datasjø i dokumentasjonsforvaltning og hvordan en kan overføre fra datasjø til eInnsyn. I arkivverkets

begrunnelse ble det lagt vekt på at prosjektet hadde stor grad av nytenkning og innovasjonshøyde, og at Stavanger

kommune var preget av en innovativ kultur.  Kommunen har arbeidet parallelt med digitaliseringsdirektoratet med

utviklingen av en politiker- og utvalgsløsning for eInnsyn som vil kunne vise votering, honorarer, utvalgsdeltakelse,

møtedeltakelse m.m. for politikere og partier. Denne er enda på ett konseptuelt stadium og arbeides videre med i

2022. Kartleggingen av de eldre papirbaserte dokumentene fra kommunestyrene i Stavanger og de tidligere

kommunene Rennesøy, Finnøy, Hetland, Madla, Sjernarøy og Mosterøy er også gjort i 2021, og disse vil bli
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digitalisert i 2022 for tilgjengeliggjøring på eInnsyn og/eller digitalarkivet. På den måten får innbyggere, ansatte og

politikere digital tilgang til alle kommunestyresaker så lenge kommunene har eksistert (1837).

6.13 Digi Rogaland

Digi Rogaland er et klyngesamarbeid mellom alle kommunene i Rogaland om felles digitale løsninger. Gjennom

samarbeid skal kommunene utvikle og ta i bruk nye digitale løsninger, slik at alle som bor i Rogaland får lik tilgang til

digitale kommunale tjenester. I Digi Rogaland skal kommunene løfte hverandre, og sammen finne gode løsninger

for innbyggerne i hele Rogaland.

Sekretariatet i Digi Rogaland er lagt til Stavanger kommune, hvor Stavanger kommune tar et spesielt ansvar som

regional digitaliseringsmotor. Samarbeid regionalt og nasjonalt mot KS og staten styrker gjennomføringskraften

ved at tiltak fordeles og gjenbrukes og effekt av digitalisering lettere hentes ut.

Arbeidet i Digi Rogaland er organisert innenfor informasjonsformidling, kompetanseheving og prosjekter. Utrulling

av felles nasjonale løsninger har vært prioritert.

For 2021 har Digi Rogaland jobbet med å forbedre måten nettverket arbeider sammen med KS og andre aktører,

samt en mer effektiv modell for samhandling med kommunene. eHelse-området har vært prioritert i 2021, og der

bl.a. DigiHelsestasjon  er et prosjekt som har hatt høy prioritet. Av regionale prosjekter kan Breddeprosjekt for

sensorer  nevnes. Det er et prosjekt mellom Sola, Sandnes, Gjesdal, Tysvær, Karmøy og Stavanger, og er finansiert

av Statsforvalteren i Rogaland. Prosjektet vil bl.a. bruke sensorer i veibanen til å redusere saltmengden, redusere

miljøbelastningen og øke tryggheten for innbyggerne.

6.14 AI4Cities – Banebrytende klimaarbeid i EU-prosjekt

Stavanger kommune skal gjøre store reduksjoner i klimagassutslipp innen 2030. For å få til dette må kommunen og

innbyggerne gjennomføre vesentlige endringer, særlig på områdene mobilitet og energi. AI4Cities er et prosjekt

hvor Stavanger kommune sammen med Helsinki, København, Amsterdam, Tallinn og Parisregionen (CapDigital)

utfordrer leverandører og utviklere til å skape morgendagens løsninger for nettopp energi og mobilitet. Løsningene

skal være basert på kunstig intelligens, og ønskes å kunne bidra til betydelige reduksjoner i byenes utslipp. I 2021

har 40 utvalgte leverandører først jobbet med videreutvikling av sine konsepter. De 20 beste av disse har så jobbet

med å utvikle sine prototyper. De 6 beste løsningene skal etter planen testes i byene fra våren 2022. Ai4Cities

gjennomføres som en førkommersiell anskaffelse (PCP). Byene har sammen utfordret utviklere på en åpen måte

som både har skapt stor interesse, og en stor variasjon av ulike typer løsninger. Gjennom AI4Cities jobber

kommunen med innovasjon på en ny måte, en måte som inviterer inn leverandører til å løse kommunens

utfordringer, men samtidig gir dem muligheten til å rette disse løsningene mot et langt større marked av europeiske

byer. Gjennom kommunens tette samarbeid med andre offensive europeiske byer i et slikt prosjekt skaper vi store

muligheter for bærekraftig næringsutvikling.

6.15 Aktiv bidragsyter i utviklingen av kommunal sektor

KS er en premissgiver i digitalisering av kommunal sektor, og er med det en pådriver og samordner i

digitaliseringsarbeidet. Gjennom KommIT-rådet bidrar kommuner og fylkeskommuner til å styre

digitaliseringsarbeidet i sektoren, og er et rådgivende organ i KS innen digitalisering og smart bruk av teknologi.

Kommunedirektøren i Stavanger er medlem av KommIT-rådet. KS har over tid fått styrket sitt mandat innenfor

digitaliseringsområdet og skal være en pådriver for kompetanse, utvikling og utbredelse av felles løsninger.



Stavanger kommune har vært toneangivende i utviklingen ved at kommunen har engasjert seg i arbeidet med flere

nasjonale fellesløsninger. Eksempelvis DigiSoS og DigiBarnevern.

6.16 Forskning

Forskning og innovasjon står sentralt i utviklingen av en bærekraftig kommune og et bærekraftig samfunn.

Forskning er søken etter ny kunnskap for å finne nye, endrede eller bedre løsninger. Målet er at tjenestene som gis

skal ha en kunnskapsbasert tilnærming der ny og relevant kunnskap tas i bruk i tjenestene.

6.16.1 Strategi for kommunens forskningssatsing

Arbeidet med kommunens første forskningsstrategi pågår. Utgangspunktet for strategien vil være de utfordringene

kommunen står overfor og hvilke strategiske grep som må til for å møte dem. Forskning gir ny innsikt og kunnskap,

men den må også tas i bruk. Planen forventes ferdig i løpet av 2022.

6.16.2 Kommunen som regionmotor i samarbeid om forsknings- og

kunnskapsoverføring innen helse og omsorgstjenestene

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF (https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/forskning-for-i-og-med-

kommunesektoren/kommunenes-strategiske-forskningsorgan/)) er en samarbeids- og finansieringsmodell for et kunnskapsløft i

kommunene, for å utvikle og å ta i bruk kunnskap. Samarbeidet skjer både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Motorkommunen

En motorkommune er en kommune med ambisjoner om og erfaring med forskning, utdanning og innovasjon.

Kommunen setter av en andel av driftsbudsjettet til forskningsfinansiering. Den har en politisk vedtatt plan for

forskning, utdanning og innovasjon.

Motorkommunen:

har en kultur for kunnskapsbasert tjenesteutøvelse, bidrar til forskning, og holder oversikt over sin

forskningsdeltakelse.

har en aktiv samarbeidsrelasjon til en eller flere akademiske institusjoner, den initierer forskningstema og

den sørger for å tilbakeføre kunnskap til praksis.

Inviterer inn andre kommuner med kunnskapsambisjoner

leder klyngen av kommuner, og administrerer en tilpasset styringsstruktur.

Stavanger kommune er «motorkommunen» i Sør-Rogaland og leder kommunesamarbeidet gjennom

«Klyngesamarbeid for forskning innen tjenesteområdet Helse/omsorg i Sør-Rogaland».  En overordnet målsetting

for klyngesamarbeidet er å etablere et lokalt kunnskapssystem med hovedvekt på forskning for å støtte

kommunene i arbeidet med å styrke sitt kunnskapsgrunnlag for å løfte kvaliteten i tjenestene og for å prioritere

riktig under tiltakende økonomisk press.

Arbeidet i klyngen ledes av innovasjon og støttetjenester – forskning og utvikling, og helse og velferd. I 2021 ble

samarbeidet lokalt i Sør-Rogaland konsolidert. Klyngen har også etablert et felles utviklingsprosjekt som støttes

økonomisk av Statsforvalteren.

En forutsetning i KSF satsingen er at det etableres et formelt samarbeid med forsknings- og

utdanningsinstitusjoner. Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole er i denne sammenheng

kommunenes aktuelle samarbeidspartnere. I løpet av 2021 er det gjennomført drøftinger med Universitetet i

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/6-organisasjon-og-utvikling/6-16-forskning/#6-16-1-strategi-for-kommunens-forskningssatsing
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/6-organisasjon-og-utvikling/6-16-forskning/#6-16-2-kommunen-som-regionmotor-i-samarbeid-om-forsknings-og-kunnskapsoverforing-innen-helse-og-omsorgstjenestene
https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/forskning-for-i-og-med-kommunesektoren/kommunenes-strategiske-forskningsorgan/


Stavanger, ved Det helsevitenskapelige fakultet, om et fremtidig samarbeid. Arbeidet har hatt god fremdrift og

nødvendige avtaler forventes inngått i første del av 2022. På vegne av klyngesamarbeidet er det også startet

drøftinger med VID Vitenskapelige Høgskole om et tilsvarende samarbeid. Pandemien har også i 2021 begrenset

den ønskede dialogen med helse og velferd.

Fagprosjekt i regi av klyngesamarbeidet – «Kunnskapsbasert praksis som system for

tjeneste -og kvalitetsutvikling»

Kommunenes tjenester må bygges på og utføres på bakgrunn av relevant og valid kunnskap. Forskning viser at

implementering av ny kunnskap er en generell utfordring, og som tar lang tid. Klyngesamarbeidet for forskning ved

Stavanger kommune søkte i 2021 og fikk innvilget kr 1,4 mill. fra Statsforvalteren til forsknings- og

innovasjonsprosjektet Kunnskapsbasert praksis –hvordan får dette til i praksis – Kunnskapsbroen. Ved å involvere

praksisfeltet for å få fram kunnskapsbehov og/eller forskningsbehov, og ved å gjøre forskningsbasert kunnskap

tilgjengelig for ansatte, kan prosjektet bidra til å øke kompetanse innen kunnskapsbasert praksis og til å fremme

forskningsspørsmål relevante for tjenestene.

Våren 2021 ble prosjektet presentert for Folkehelseinstituttet (FHI). Prosjektet ble vurdert som svært interessant for

FHI, og det ble etablert et samarbeid om prosjektet mellom FHI og klyngen. Prosjektleder veiledes og samarbeider

med fagpersoner fra FHI i utforming og drift av prosjektet.

På grunn av pandemien har ikke alle kommunene i Sør-Rogaland anledning til å delta, men resultater fra arbeidet

formidles til alle. Ved inngangen til 2022 er følgende kommuner med i prosjektet: Stavanger, Sandnes, Strand,

Randaberg, Gjesdal, Hå og Klepp.

Motorkommunen Stavanger har i løpet av året vært en viktig bidragsyter inn i etableringen av det regionale

samarbeidsorganet i region Vest (Vestland og Rogaland) som Bergen kommune leder.

6.16.3 Forskning i egen regi og bruk av forskerkompetanse

Et av formålene med å få flere ansatte i kommunal sektor til å ta en forskerutdanning er å gi ansatte og kommunen

en mulighet til å gå i dybden og få belyst aktuelle problemstillinger innenfor eget fagområdet. Resultatene kan gi

ny innsikt og bidra til videreutvikling av tjenestene.

Ansatte med en doktorgrad kan også bidra inn i utviklingen av kommunen på andre områder, både innen

utrednings- og utviklingsarbeid og i ulike prosjekter. De har gjennom utdanningen oppnådd en særskilt

kompetanse i å søke etter oppdatert og relevant ny kunnskap som grunnlag for beslutningsstøtte eller i

tjenesteutøvelsen. I prosjektet «Kunnskapsbroen» er stipendiater og ansatte med en doktorgrad en særs viktig

ressurs.

Sommeren 2021 disputerte vår første medarbeider som startet opp med en ph.d.- utdannelse i Stavanger

kommune. Gradsgivende samarbeidspartner var Universitetet i Stavanger. Resultater fra doktorgradsavhandling,

«The complexity of lifestyle change, motivation, and health among participants in a Healthy Life Centre» er tatt i

bruk og gjennomført i tjenestene ved helsehuset i Stavanger kommune. Doktorgradsavhandling (http://Et av formålene med å få

flere ansatte i kommunal sektor til å ta en forskerutdanning er å gi ansatte og kommunen en mulighet til å gå i dybden og få belyst aktuelle problemstillinger innenfor eget fagområdet.

Resultatene kan gi ny innsikt og bidra til videreutvikling av tjenestene. Ansatte med en doktorgrad kan også bidra inn i utviklingen av kommunen på andre områder, både innen utrednings- og

utviklingsarbeid og i ulike prosjekter. De har gjennom utdanningen oppnådd en særskilt kompetanse i å søke etter oppdatert og relevant ny kunnskap som grunnlag for beslutningsstøtte eller i

tjenesteutøvelsen. I prosjektet «Kunnskapsbroen» er stipendiater og ansatte med en doktorgrad en særs viktig ressurs. Sommeren 2021 disputerte vår første medarbeider som startet opp med

en ph.d.- utdannelse i Stavanger kommune. Gradsgivende samarbeidspartner var Universitetet i Stavanger. Resultater fra doktorgradsavhandling, «The complexity of lifestyle change,

motivation, and health among participants in a Healthy Life Centre» er tatt i bruk og gjennomført i tjenestene ved helsehuset i Stavanger kommune. https://bibsys-

almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/38k55/BRAGE11250/2757479. Forskningsresultatene gir også et godt grunnlag for å delta og bidra inn i ulike samarbeidsprosjekter med

eksterne parter, spesielt innenfor folkehelseområdet. Det er startet opp drøftinger mellom Stavanger kommune ved helsehuset, UiS og SUS om et nytt folkehelseprosjekt der blant annet funn

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/6-organisasjon-og-utvikling/6-16-forskning/#6-16-3-forskning-i-egen-regi-og-bruk-av-forskerkompetanse


fra doktorgraden kan nyttes i videre forskning. Kommunen har ved utgangen av 2021 et pågående doktorgradsprosjekt «Samhandling og interkommunal rehabilitering» (2020-2024) med

delfinansiering gjennom den «Offentlige ph.d. ordningen». Prosjektet gjennomføres innen helse og velferd og studien følger et interkommunalt prosjekt «IKART» som er et ambulant

rehabiliteringsteam for personer fra 18 til 70 år med omfattende og sammensatt rehabiliteringsbehov. Hensikten med studien er å få mer kunnskap om prosessene og samhandlingen som

foregår i rehabiliteringsforløp. Hva fremmer, og hva hemmer samarbeid på tvers av nivåene. I løpet av 2021 er det forsøkt å få etablert flere ph.d. prosjekter i kommunen. Arbeidet følges opp

videre i 2022.).

Forskningsresultatene gir også et godt grunnlag for å delta og bidra inn i ulike samarbeidsprosjekter med eksterne

parter, spesielt innenfor folkehelseområdet. Det er startet opp drøftinger mellom Stavanger kommune ved

helsehuset, UiS og SUS om et nytt folkehelseprosjekt der blant annet funn fra doktorgraden kan nyttes i videre

forskning.

Kommunen har ved utgangen av 2021 et pågående doktorgradsprosjekt «Samhandling og interkommunal

rehabilitering» (2020-2024) med delfinansiering gjennom den «Offentlige ph.d. ordningen». Prosjektet

gjennomføres innen helse og velferd og studien følger et interkommunalt prosjekt «IKART» som er et ambulant

rehabiliteringsteam for personer fra 18 til 70 år med omfattende og sammensatt rehabiliteringsbehov. Hensikten

med studien er å få mer kunnskap om prosessene og samhandlingen som foregår i rehabiliteringsforløp. Hva

fremmer, og hva hemmer samarbeid på tvers av nivåene.

I løpet av 2021 er det forsøkt å få etablert flere ph.d. prosjekter i kommunen. Arbeidet følges opp videre i 2022.

6.16.4 Internasjonalt samarbeid om forskning

Horisont Europa  er det nye forsknings- og innovasjonsprogrammet i EU. Det avløser Horizon 2020 og gjelder fra

2021. Dette er verdens største program for finansiering av forskning og innovasjon. Kommunen jobber på ulike

måter for å få innsikt i og kunnskap om mulig forskningsprosjekter som det kan være aktuelt å søke seg inn i som for

eksempel å være en «følgeby». Ved å delta i Forskningsrådets referansegrupper knyttet til Horisont Europa får

kommunen løpende oversikt over kommende prosjekter. I tillegg har kommunen i 2021 inngått avtale med KS

sentralt om deltakelse i KS Horisont Europa nettverk for kommuner  i hele Norge. Der deltar Stavanger kommune

foreløpig med to ansatte. Målet er å få innsikt i, og å bygge opp kommunens kompetanse om EU prosjekter.

Stavanger kommune har også jevnlig kontakt med Stavanger regionens Europakontor om internasjonalt

forskningssamarbeid.

6.16.5 System og struktur for forskning i kommunene

Kommunene har i dag ikke et etablert system for forskning som de kan benytte seg av i forbindelse med ulike

forskningsaktiviteter. Det er i løpet av året jobbet med å utvikle flere digitale løsninger som et ledd i arbeidet med å

få de nødvendige systemer og strukturer på plass.

En vei inn – henvendelser om forskningssamarbeid eller innhenting av data

I løpet av 2021 har det blitt utviklet og prøvd ut digitale løsninger for henvendelser om forskningssamarbeid med

Stavanger kommune, eller for studenter som søker informanter eller data i sin studie, for å systematisere dette og

sikre oppfølging og arkivering.

Oversikt over egen forskning

I løpet av 2021 er det internt utviklet og prøvd ut en digital løsning for registrering av kommunens

forskningsaktivitet og eller deltakelse i forskning. Registrering av kommunens samlede forskningsaktivitet i

løsningen er startet opp og vil fortsette utover i 2022.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/6-organisasjon-og-utvikling/6-16-forskning/#6-16-4-internasjonalt-samarbeid-om-forskning
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Oppbevaring av forskningsdata

Kommunen ønsker å ha eierskap til egen forskning. Det betyr at bl.a.vi må ha rutiner og systemer for oppbevaring

av data i forbindelse med forskning som er i samsvar med gjeldende lovverk. I løpet av året har det i forbindelse

med et nytt doktorgradsprosjekt, vært jobbet med for å sikre datahåndteringen av forskningsdata i tråd med

lovverket. Dette er gjort i sammen med stipendiat, personvernombud og IT avdelingen.

6.16.6 Program for storbyrettet forskning

Programmet skal styrke storbyenes interesser og sikre at de er i stand til å løse oppgavene de er satt til å utføre.

Kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Bærum og Drammen samarbeider med KS

om forsknings- og utviklingsprosjekter som er særlig relevante for storbyene.

Stavanger kommune fikk i 2021 bevilget inntil kr 2 mill. til prosjektet Samspill og dialog mellom politikk og

administrasjon i samskapingsperspektiv . Stavanger er prosjektførende ved by og samfunnsplanlegging, Bærum,

Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø, Kristiansand, Drammen og KS deltar i prosjektet.

Dette prosjektet skal se nærmere på om, og i så fall hvordan, tankegangen om samskaping kan bidra til å utvikle

samspillet og kommunikasjonen mellom folkevalgte og administrasjon i strategiske planprosesser. Prosjektet har i

løpet av 2021 gjennomført over 90 intervjuer med sentral politisk og administrativ ledelse i de deltakende byer og

kommuner. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2022.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/6-organisasjon-og-utvikling/6-16-forskning/#6-16-6-program-for-storbyrettet-forskning






























8 Helse og velferd

Koronapandemien preget helse- og velferdstjenestene gjennom hele 2021. Koronavaksineringen av innbyggerne

var et sentralt element i pandemihåndteringen dette året. TISK-tiltakene ble opprettholdt og skalert opp og ned i

tråd med nasjonale føringer. I tillegg til å løse oppgavene knyttet til pandemien, kom flere

tjenesteutviklingsprosjekter i gang igjen: revitalisering av Leve HELE LIVET-satsingen, forskningsprosjekter,

mulighetsstudier og byggeprosjekter. Kommunale tiltak for å bedre rekrutteringen til og stabilisere

fastlegeordningen ble også styrket.

8.1 Innledning

Koronavaksinering gjennom hele året

I januar 2021 startet kommunen vaksineringen av beboere i alders- og sykehjem mot covid-19, i tråd med nasjonale

prioriteringer. Allerede tidlig samme måned kom ny informasjon om volum og tidsplan for vaksinetilgang fra

nasjonalt hold, med overlapp mellom vaksinering av prioriterte grupper ved fastlegekontorene og

massevaksinering av innbyggerne. For å kunne håndtere massevaksineringen effektivt, etablerte kommunen en

interimvirksomhet – vaksinetjenesten, og Forum Expo ble valgt som lokale. Gjennom året skalerte kommunen

vaksinetilbudet opp og ned i tråd med de nasjonale føringene.

I tillegg til Forum Expo tilrettela kommunen desentraliserte vaksinetilbud på Judaberg (Finnøy Fleirbrukshall) og

Mosterøy (Mastrahallen) i to omganger. Første sprøytestikk ble satt i Forum Expo 21. april. Ved utgangen av 2021

hadde 103 100 eller 91 prosent av alle innbyggere over 18 år fått dose 1 med koronavaksine, 88 prosent hadde fått

dose 2 og 28 prosent hadde fått dose 3. Innbyggerne bestilte i hovedsak vaksinetime online, I tillegg fikk flere

grupper etter hvert tilbud om drop in, inkludert studenter og personer som oppholdt seg midlertidig i kommunen.

For å øke tilgjengeligheten benyttet kommunen også et ambulant vaksinasjonsteam som dro hjem til innbyggere

ved behov, og en vaksinebuss ble tatt i bruk utpå høsten.

Testkapasitet og smittesporing tilpasset nasjonale føringer og behov

TISK-tiltakene ble forsterket, justert og skalert ned flere ganger i løpet av året. På det meste har kommunen hatt tre

teststasjoner åpne. En av teststasjonene ble avviklet i slutten av september, for å unngå interessekonflikt med

idretten etter hvert som samfunnet åpnet opp. Like før jul ble en ny teststasjon satt i stand, for å øke beredskapen. I

løpet av 2021 er det tatt 193 050 PCR-tester på teststasjonene. Innbyggerne har i all hovedsak bestilt tid til test via

en online-booking-løsning.

TISK

Etter sommerferien fikk koronasenteret ansvar for utdeling av hurtigtester i tillegg til PCR-testingen.

Virksomhetene i helse og velferd, legekontorene, samt barnehager og skoler fikk hurtigtester til utdeling til

barnehagebarn, elever og ansatte ved smitteutbrudd. I tillegg ble det opprettet fem utdelingsstasjoner for

selvtester til innbyggerne.

Kommunens avdeling for smittesporing har vært driftet på dag- og kveldstid og i helgene gjennom hele 2021, og

bemanningen er skalert opp og ned med smittebølgene. Rådgivere og leger på smittevernkontoret har hatt en

avgjørende rolle i veiledning av innbyggere og virksomheter gjennom pandemien. I perioder med høye smittetall



har kommunen justert prioriteringene for oppfølgingen av smittede og nærkontakter. Sporingsarbeidet ble

effektivisert gjennom en digital egenregistrering av positive hurtigtester og utsending av sms med informasjon om

isolasjon og karantene.

Ingen langvarige smitteutbrudd i virksomhetene

Stavanger kommune har hatt et fåtall store smitteutbrudd, og enkeltstående smittetilfeller i nesten alle

virksomhetene innen helse- og velferdstjenestene i løpet av 2021. Gjennom rask testing, karantene, bruk av

smittevernutstyr og restriksjoner på besøk i institusjoner har kommunen raskt fått kontroll over situasjonen. Likevel

har utbruddene vært krevende for ansatte, i tillegg til en vedvarende bekymring for å ta med seg smitte inn på egen

arbeidsplass. Kommunen fikk sine første koronadødsfall i sykehjem dette andre året av pandemien.

Utfordrende rekrutteringssituasjon for fastlegetjenesten

Stavanger kommune har lenge vært en attraktiv arbeidsplass for leger i allmennmedisin, men har de siste par årene

hatt en nedgang i rekrutteringen av fastleger. Ved årsskiftet var det få ledige plasser på fastlegelistene for

innbyggere som ønsket å få eller bytte fastlege. I juni vedtok formannskapet i sak 99/21

(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711917?agendaItemId=230917) fem tiltak for å styrke kommunen som

oppdragsgiver for legetjenester. Fire av tiltakene er tatt i bruk. I tillegg er de administrative ressursene økt for å

støtte opp om driften av kommunenes legetjenester.

Leve HELE LIVET – tettere samarbeid og mer velferdsteknologi

Egenmestringsperspektivet som er sentralt i Leve HELE LIVET-satsingen, er styrket gjennom innføringen av

pasientforløp, utvidelsen av pilotprosjektet «Friere faglighet, mindre byråkrati» og økt fokus på kjente

velferdsteknologiske løsninger hos brukerne. Tettere samarbeid gir felles forståelse/vurderinger og fokus på

brukers mål. Bevisstheten rundt bruk av kjent velferdsteknologi er større og har resultert i en klar økning i bruken.

Ferdigstilte mulighetsstudier og pågående byggeprosjekter

I løpet av 2021 er fire mulighetsstudier behandlet politisk: ny legevakt på Ullandhaug, utvidelse av Blidensol

sykehjem, gjenbruk av blokken i Bekkefaret som Omsorg pluss-boliger og nytt dagaktivitetssenter for mennesker

med utviklingshemning. Det ble også vedtatt å jobbe for å finne egnet tomt for å samlokalisere avlastningsplassene

i kommunen. I tillegg ble prosjekteringen av nybyggene ved sykehjemmet på Finnøy og Ramsvigtunet sykehjem

ferdigstilt. To nye bofellesskap stod klare til innflytting tidlig på året.

Reduksjon i dekningsgrad for heldøgns omsorg reversert

I Handlings- og økonomiplan 2021-2024  ble det vedtatt å redusere dekningsgraden på sykehjem med 1

prosentpoeng. I april 2021 vedtok formannskapet å opprettholde dekningsgraden (sak 53/21

(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711910?agendaItemId=230130)). I 2021 har dekningsgraden vært 23,8 prosent.

Ved behandlingen av Plan for omsorgsbygg 2021-2034  i oktober viste kommunedirektøren at dekningsgraden for

heldøgns omsorg vil reduseres til 20,6 prosent i 2027 selv med alle de planlagte byggeprosjektene.

Økt takt i forskningsaktiviteter

Ti av kommunene i Sør-Rogaland har inngått vertskommuneavtale med Stavanger om finansiering og videreføring

av interkommunalt rehabiliteringsteam. Forskning knyttet til rehabiliteringsteamet startet opp i 2021.

Tjenesteutviklingsprosjektet for ROP-brukere, som det også er knyttet forskning til, er forsinket.

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711917?agendaItemId=230917
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711910?agendaItemId=230130


Forskningsprosjektet «HEIME» som er et samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner, universiteter og

utviklingssentre, startet i 2021; Stavanger kommune har ansvar for en av tre deler i prosjektet og vil dra nytte av

erfaringer og ny kunnskap fra de to øvrige.

Organisatoriske endringer

Omstillingsprosjektet som skulle vurdere antallet virksomheter i direktørområdet, er utsatt på grunn av

koronaepidemien. Helse og velferd har ikke hatt tilstrekkelige ressurser tilgjengelig til å starte en så omfattende

prosess.

Forskyvninger i planarbeid

Plan for omsorgsbygg 2021-2034  ble oppdatert etter kommunesammenslåingen og vedtatt i kommunestyret i

oktober 2021. Planen er oppdatert med nytt kunnskapsgrunnlag og nye tall basert på de siste

befolkningsframskrivingene. I tillegg er planen justert i tråd med nye politiske vedtak og endringer i planene for

fremtidige utbygginger. Utvalg for helse og velferd justerte planrekkefølgen for de øvrige ni planene i sitt

arbeidsprogram, og forskjøv samtidig virkeperioden for enkelte av dem, dette på grunn av at planprosessene er

forsinket av koronapandemien.

8.2 Helse- og velferdskontor

Pasientforløp tatt i bruk

I 2021 har helse- og velferdskontorene forsterket arbeidet med Leve HELE LIVET-satsingen gjennom

implementering av pasientforløp og nye rutiner som et resultat av prosjektet Friere faglighet- mindre byråkrati.

Pasientforløp

Pasientforløpene definerer når pasientene skal kartlegges, følges opp og evalueres for å sikre mest mulig lik

arbeidsform på tvers av kommunedeler og virksomheter. Det ligger klare forventinger til tidspunkt for

samhandling og vurdering i forløpene.

I pasientforløp 1 forventes det at behovet for tjenester er kortvarig og kan ivaretas med oppfølging på inntil to

uker. Her vil det ofte være behov for trygghet, veiledning, opplæring eller kortvarig oppfølging for å sikre at

egenmestring i hjemmet fungerer på en trygg og sikker måte.

I pasientforløp 2 forventes det et behov for tjenester utover 14 dager for å oppnå selvstendighet og mestring. Da

skal hverdagsrehabilitering, velferdsteknologiske løsninger, hverdagsmestring fra hjemmesykepleien, fysioterapi

eller ergoterapi iverksettes for å nå brukers mål. Hvilke tjenester eller løsninger som velges avhenger av brukeren

sine behov. Noen blir helt selvstendig og klarer seg uten tjenester etter forløp 2, mens andre har behov for

tjenester over lengre tid.

Pasientforløp 3 er et forløp for brukere med palliative behov. Dette vil ofte være brukere med kort forventet

levetid, og forløpene er ikke tidsavgrenset. For denne gruppen vil også tjenestene legge til rette for mest mulig

egenmestring i tråd med det som er viktig for bruker og pårørende. For denne gruppen vil de som har behov for

det få oppfølging av kommunalt palliativt team.

I løpet av 2021 gjennomførte 350 brukere et kortvarig forløp på under 14 dager (forløp 1). Av disse klarte 57 prosent

seg uten tjenester etter endt forløp. 580 brukere gjennomførte et forløp på inntil 2 måneder (forløp 2), og 49

prosent avsluttet uten tjenester. Cirka 90 personer ble identifisert med behov for et palliativt forløp (forløp 3). I

denne gruppen er det personer i alle aldersgrupper.



Arbeidet med pasientforløp har forsterket samarbeidet mellom helse- og velferdskontorene og hjemmebaserte

tjenester. Etter innføringen oppleves det som et mer tydelig felles ansvar å oppnå mål om mestring og

selvstendighet for bruker.

Friere faglighet – mindre byråkrati utvidet til hele kommunen

Mål, tiltak og erfaringer fra pilotprosjektet på Eiganes og Tasta ble overført og tatt i bruk ved alle de øvrige

hjemmebaserte tjenestene og helse- og velferdskontorene i løpet av 2021. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av

2021. Prosjektet har nådd målsetningen om at brukers egne mål skal vektlegges i tjenestetilbudet, og bidratt til å

etablere et tettere samarbeid mellom bruker, helse- og velferdskontor og hjemmebaserte tjenester. I forbindelse

med arbeid med pasientforløp er det utarbeidet nye samhandlingsrutiner som støtter opp om tettere samarbeid.

Ny finansieringsmodell for hjemmebaserte tjenester tar i større grad høyde for brukers varierende behov, og gir

større rom for utøvers faglige vurderinger. Ved å redusere detaljgraden i tiltaksvalgene i brukers vedtak, er

omfanget av saksbehandlingen ved helse- og velferdskontorene redusert.

Sterk økning i bruk av velferdsteknologi

Det har vært en betydelig økning i bruk av velferdsteknologiske løsninger i 2021. Tabell 8.1 viser utviklingen siden

2019.

Økningen er et resultat av en felles innsats fra helse- og velferdskontorene, ansatte i hjemmebaserte tjenester og

avdeling for e-helse og velferdsteknologi. Helse- og velferdskontorene har fått økt kunnskap og bevissthet rundt

bruk av velferdsteknologiske løsninger, som gir stort utslag på tildelingen. Alle disse løsningene bidrar til økt

selvstendighet, redusert økning i hjelpebehov og utsatt behov for institusjonsplass.

Mer differensiert venteliste

I løpet av 2021 er det utarbeidet nye kategorier for ventestatus for brukere på ventelisten til plass i bofellesskap.

Dette er utarbeidet etter innspill fra helse- og velferdskontorene og gjør at ventelisten gir et mer reelt bilde av

situasjonen. I løpet av året har helse- og velferdskontorene tatt i bruk de nye kategoriene ved innvilgelse og

revurdering av tjenesten bofellesskap.

Helhetlige og koordinerte tjenester

Prosjektet Styrke koordinerende enhet  har i 2021 fått på plass en avklaring av hva som er oppgavene og rollen til

koordinerende enhet. Prosjektet har synliggjort viktigheten av at koordinatorrollen tildeles fagpersoner som jobber

Løsning 2019 2020 2021 Prosentvis økning siste året

Mobil trygghetsalarm 3 26 46 77 %

Nettbrett for videoløsning 10 50 400 %

Dørsensor 15 16 25 56 %

Fallsensor 47 206 589 189 %

Elektronisk medisindispenser 128 153 185 21 %

Tabell 8.1 Bruk av velferdsteknologiske løsninger i perioden 2019-2021 (kilde: CosDoc)



i de utøvende virksomhetene, da de er tettere på brukeren enn helse- og velferdskontorene. Koordinerende enhet

har ansvar for å gi opplæring til de som blir koordinatorer. I tillegg har prosjektet levert et forslag til rutiner for

ansvarsgrupper og det har blitt utarbeidet et opplæringsprogram for koordinatorer. Prosjektet ble avsluttet ved

årsslutt 2021.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

I 2021 har kommunedirektøren fulgt opp anbefalingene fra forvaltningsrevisjonen av brukerstyrt personlig

assistanse som Rogaland Revisjon IKS gjennomførte i 2020. Saksbehandlingspraksis ved helse- og

velferdskontorene ved revurdering av BPA-vedtak er gjennomgått. For å styrke beslutningsgrunnlaget har

kommunedirektøren hatt dialog med BPA-leverandørene for å sikre at de skriftlige rapportene inneholder

nødvendig og tilstrekkelig informasjon. Dette er tiltak for å sikre at helse- og velferdskontorene har den nødvendige

informasjonen ved revurdering av vedtak om BPA.

I siste halvdel av 2021 har det vært arbeidet med ny tjenestekonsesjon, som vil starte opp våren 2022.

Heldøgns bo- og omsorgstjenester fra privat leverandør

Ny rammeavtale for kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester ble inngått våren 2019. Avtalen omfatter heldøgns

bo- og omsorgstjenester til voksne personer med alvorlig psykisk sykdom, psykisk utviklingshemming og/eller

rusmiddelavhengighet og barneboliger til aktuelle barn og unge. Blant annet grunnet forsinkelser i planlagte og

påbegynte byggeprosjekt for kommunale bofellesskap, er det fortsatt en økning i kjøp av heldøgns bo- og

omsorgstjenester.

Økonomi

Regnskapet for helse- og velferdskontorene viser et samlet merforbruk på kr 23,5 mill. av en budsjettramme på kr

315,6 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 107,5.

Budsjettavviket er relatert til kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester, hvor helse- og velferdskontorene hadde en

økning i 2021 på kr 20 mill. sammenlignet med 2020. Dette utgjør en økning på 24 prosent. Økningen er relatert til

enkeltbrukere, og må ses i sammenheng med refusjon for ressurskrevende tjenester, der kommunen vil få refundert

deler av kostnadene.

Kommunale tjenester hadde et budsjettavvik som hovedsakelig knyttes til omsorgslønn, støttekontakt og

hjemmeavlastning. Omsorgslønn har hatt en vekst på 10,7 prosent fra 2020 til 2021.

8.3 Helsehuset

Rask psykisk helsehjelp

Flere innbyggere i Stavanger med milde til moderate psykiske helseplager har i 2021 fått tilbud om rask psykisk

helsehjelp, hovedsakelig gruppetilbud. Det er implementert veiledet selvhjelp, som er et digitalt selvhjelpsverktøy,

som del av tjenestetilbudet.

Frisklivs- og mestringstjeneste på nye måter

Pandemien har bidratt til utstrakt bruk av digitale verktøy i 2021, deriblant videokonsultasjon, digitale kurs,

livestream-foredrag, digital henvendelse, digital kartlegging og digitale selvhjelpsverktøy. Avdeling for



helsefremming og mestring har mottatt 730 nye henvendelser i løpet av året, og i samme periode har om lag 1110

innbyggere mottatt aktiv helsehjelp. I tillegg har avdelingen gjennomført 340 forebyggende hjemmebesøk.

Systematisk ernæringsarbeid

Klinisk ernæringsfysiolog har gjennomført et prosjekt med formål å styrke ernæringsarbeidet i Stavanger

kommune. Innsiktsfasen har omfattet kartlegging av kompetanse knyttet til ernæring i hjemmebaserte tjenester

hvor 620 ansatte har svart på et spørreskjema Klinisk ernæringsfysiolog har også hospitert i hjemmebaserte

tjenester og ved helse- og velferdskontorene. Resultatene fra prosjektet har synliggjort forbedringsområder som vil

bli fulgt opp i tilknytning til innsatsområdet «mat og måltid» i Leve hele livet-reformen.

Måltidsvenner og måltidsverter

I 2021 har utviklingssenteret sammen med ledere på frivilligsentralene på Tasta og Eiganes og Våland jobbet med å

rekruttere frivillige som måltidsvenner og hjemmeboende innbyggere med behov og ønske om å spise sammen

med en måltidsvenn. 13 måltidsvenner ble rekruttert, men på grunn av pandemien var det kun et fåtall innbyggere

som ønsket å ta imot tilbudet. Prosjektet videreføres i 2022 for å gjøre flere erfaringer med å bruke frivillige som

måltidsvenner.

Forskningsprosjekter i gang

I 2021 startet forskningssamarbeidet med Universitetet i Oslo og Stavanger universitetssjukehus med

tittel: Preventing an opioid epidemic in Norway – focusing on treatment of chronic pain (POINT-

prosjektet).  Hensikten med studien er bedre og tryggere smertebehandling for innbyggere med kroniske smerter.

Deltakerne skal inngå i likemansdrevne grupper med smerte som felles problemstilling samtidig som eksisterende

tilbud ved helsehuset utnyttes, for eksempel søvnkurs, treningsgrupper, angstmestringskurs eller kurs i

depresjonsmestring. Utprøving med datainnsamling starter høsten 2022.

Prosjektet «Hva gir trygge overganger i interkommunal rehabilitering og hvilke metoder sikrer samhandling på tvers

av helsetjenestenivåene?»  har i 2021 fått nødvendige godkjenninger fra Regional etisk komite (REK) og andre

medvirkende aktører. Forskningsprosjektet er knyttet til det interkommunale ambulante rehabiliteringsteamet.

Sikker datalagring i tråd med personopplysning- og helseforskningslovgivning er etablert. De første informantene

til observasjonsstudiene er rekruttert.

Forskningsprosjektet HEIME  som er et samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner, universiteter og

utviklingssentre, startet i 2021. Hovedmålet er «flere gode dager hjemme» – gjennom å

styrke helsefremmende praksis i kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre som mottar tjenester i

hjemmet. Prosjektet har tre arbeidspakker, der utviklingssenteret ved helsehuset deltar i arbeidspakke 3 sammen

med helse- og velferdskontorene og hjemmebaserte tjenester.

Vertskommuneavtale om IKART

I 2021 har Stavanger kommune inngått en toårig vertskommuneavtale med ti kommuner om drift av

interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART). I underkant av 40 brukere i 9 ulike kommunene har fått

totalt 430 behandlinger, først og fremst i brukernes hjem, men også i sykehjem og i andre kommunale lokaler.

Videreutvikling av ambulante tjenester og klinisk veiledning

Helse- og velferdskontorene iverksatte et nytt pasientforløp i 2021. Dette har bidratt til å identifisere flere brukere

med behov for palliativ oppfølging.  I løpet av året har kommunalt palliativt team fulgt opp vel 120 pasienter med



hjemmebesøk. Teamet har dessuten hatt 450 telefonoppfølginger, hovedsakelig med råd og veiledning til

etterlatte og til ansatte i hjemmebaserte tjenester og i sykehjem.

Kommunalt palliativt team fikk i 2021 midler fra Statsforvalteren i Vestland til et prosjekt om barnepalliasjon hvor

hovedmålet er å legge til rette for best mulig livskvalitet for barn med palliative behov og deres pårørende.

Hensikten er å styrke kommunens rolle og samspillet med spesialist helsetjenesten. Prosjektleder er tilsatt, og

prosjektet videreføres i 2022.

Kreftkoordinator har i 2021 gitt tilbud til nesten 80 brukere. Flere av disse pasientene har fått videre oppfølging

gjennom mestringskurs og/eller psykolog på helsehuset. Kreftkoordinator og palliativt team har samarbeidet om

faglig veiledning og pasientoppfølging, på den måten er synergien i det fellesfaglige miljøet på helsehuset utnyttet.

Dag- og aktivitetstilbud i gang for yngre personer med demens

I oktober 2021 startet helsehuset opp et nytt dag- og aktivitetstilbud for personer med demenssykdom som er

under 65 år. Tilbudet er bydekkende og har åpent fem dager i uken med inntil seks brukere daglig. Dag- og

aktivitetstilbudet legger vekt på både fysiske aktiviteter og kognitiv stimulering med individuelle tilpasninger.

Plasseringen på Ågesentunet legger til rette for samarbeid med lavterskeltilbudet for personer med demens, som

drives av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Tilbudet er i tråd med kommunens demensplan.

Økt klinisk observasjonskompetanse

KlinObsKommune  er et nasjonalt kvalitetssikret kompetanseprogram med en trinnvis oppbygging.  I 2021 startet 11

sykehjem, i tillegg til virksomhetene BOA psykisk helse og Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester, arbeidet med

å heve observasjonskompetansen i virksomheten.

Økonomi

Regnskapet for helsehuset viser et mindreforbruk på kr 1,4 mill. av en budsjettramme på kr 22,8 mill.

Tjenesteproduksjonen ved helsehuset er sammensatt av eksternt finansierte prosjektmidler og kommunale

budsjettmidler.

Noe av mindreforbruket skyldes ansatte som har sluttet og ikke blitt erstattet. Det vil bli behov for å erstatte disse i

2022.

8.4 Alders- og sykehjem

Koronasmitte og tidlig vaksinering

I løpet av 2021 var det smitteutbrudd i 14 av 19 alders- og sykehjem. De største smitteutbruddene skjedde rundt

årsskiftet 2020/2021 samt på høsten 2021. I tillegg til større utbrudd der både beboere og ansatte har testet

positivt, har det vært mange enkelttilfeller der ansatte har vært koronasmittet uten at det har utviklet seg til mer

omfattende utbrudd. Virksomhetene har hatt god oversikt og fått rask kontroll over smittesituasjonen.

I januar startet koronavaksineringen på sykehjemmene. Beboere i alders- og sykehjem har vært prioritert både for

dose 1, dose 2 og dose 3, i tråd med nasjonale føringer. Ansatte ved alders- og sykehjemmene stod for

vaksineringen. Ansatte i alders- og sykehjemmene ble også prioritert tidlig i vaksineringen.

I løpet av 2021 har alders- og sykehjemmene hatt perioder med besøksrestriksjoner og begrensninger for frivillige,

blant annet anbefalinger for bruk av munnbind, faste besøkstider og færre fellesarrangementer med frivillige



ressurser. Ansatte har brukt munnbind på jobb det meste av året.

Kapasiteten i dagtilbudene for eldre var redusert de første månedene av 2021. På grunn av avstandsregler hadde

flere dagsenter færre brukere per dag. I den perioden fikk brukere redusert tilbudet til færre dager i uken, samtidig

var det mindre rom for å gi nye brukere et dagsentertilbud. I mai gjenåpnet alle dagsenterplassene.

Kommunen hadde etablert koronaplasser ved ett sykehjem som et beredskapstiltak. Behovet viste seg å være lite

og tiltaket ble avviklet i september. I tillegg var alle alders- og sykehjemmene i stand til å håndtere smitte og

smitterisiko i vanlig drift.

Byggeprosjekter i rute

Prosjekteringen av nybygget på Finnøy sjukeheim med 20 plasser, har pågått i hele 2021. Byggingen er utlyst med

frist i januar 2022. Kommunen har fått tilsagn om husbanktilskudd til de nye plassene. Et teknisk bygg for

nettstasjon og nødstrømsaggregat var egen entreprise, og oppføringen av dette bygget startet like før årsskiftet.

Prosjekteringen av nybygget på Ramsvigtunet sykehjem med 29 plasser er ferdig, og kommunen har lyst ut

byggingen som delte entrepriser med svarfrist i løpet av januar 2022. Byggestart er planlagt i første kvartal 2022.

Kommunen har fått tilsagn om husbanktilskudd til prosjektet.

Omsorg pluss erstatter aldershjem

Omsorg pluss

Omsorg pluss er samlokaliserte omsorgsboliger, etter modell fra Oslo, som har fellesarealer og et døgnbemannet

servicetilbud. I omsorg pluss leier eller eier beboerne en bolig som gjerne har en døgnbemannet resepsjon,

husverttjeneste, et aktivitetstilbud og en kafé med mulighet til å kjøpe varm mat hver dag. I tillegg får beboerne

hjemmetjenester etter søknad på lik linje med andre som bor i egen bolig.

Stavanger utvikling KF gjennomførte i 2021 en mulighetsstudie for gjenbruk av høyblokka i Bekkefaret. Studien

viste at blokka er godt egnet for bevaring, og at den kan rehabiliteres til boligformål. Både blokka og beliggenheten

vil være godt egnet til omsorg pluss. Studien vil bli fulgt opp med en ny mulighetsstudie som i tillegg må beskrive

en løsning for boliger til de som bor i høyblokka i dag.

Dialog rundt avviklingen av Frue gamlehjem

Etter at driftsavtalen med stiftelsen Frue gamlehjem ble sagt opp med virkning fra 1. januar, har

kommunedirektøren hatt tre møter med styret i stiftelsen. Partene har drøftet forhold knyttet til beboere, ansatte

og bygg og eiendom. I desember la kommunedirektøren fram en orienteringssak

(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1723081?agendaItemId=233617) for utvalg for helse og velferd om dialogen med

stiftelsen og de avklaringene som var gjort. Utvalg for helse og velferd besluttet at avviklingen av Frue gamlehjem

skal ses i sammenheng med ferdigstillelsen av nybygget på Ramsvigtunet sykehjem med 29 plasser, med mål om at

ansatte og beboere kan flytte dit samlet, og at avviklingsperioden på to år forlenges tilsvarende.

Mulighetsstudie ved Blidensol sykehjem ferdig

Våren 2021 ble mulighetsstudien for kapasitetsutvidelse på Blidensol sykehjem ferdig. Sykehjemmet har i dag 56

langtidsplasser som er fordelt på to bygg fra 1970-årene med 40 plasser, og ett bygg som stod ferdig i 2005 med 16

plasser. Mulighetsstudien legger til grunn at de to eldste byggene skal rives og erstattes med et nybygg med 76

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1723081?agendaItemId=233617


beboerrom. Med nytt bygg vil Blidensol sykehjem få totalt 92 sykehjemsplasser. Det vil gi en kapasitetsutvidelse på

36 plasser.

Avvikling av dobbeltrom

Det har i tiltagende grad vært vanskelig å finne brukere som kan og vil dele rom når de får plass på sykehjem, og

Stavanger kommune har over tid jobbet systematisk med å avvikle dobbeltrommene. De siste tre dobbeltrommene

som er på Rennesøy helse- og omsorgssenter, har i pandemien blitt brukt som enerom på grunn av økt smittefare.

Vedtaket fra Handlings- og økonomiplan 2021-2024  om å avvikle dobbeltrommene, ble reversert i

budsjettbehandlingen for 2022 for å opprettholde det antallet korttidsplasser som Rennesøy hadde før

pandemien.

Oppfølgingen av kvalitetsreformen Leve hele livet

I november behandlet utvalg for helse og velferd en sak om oppfølging av kvalitetsreformen Leve hele livet

(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1723078?agendaItemId=233045). En tverrfaglig arbeidsgruppe vil følge opp

arbeidet videre med innsatsområdene «aktivitet og fellesskap» og «mat og måltider». Representanter fra

eldrerådet, funksjonshemmedes råd, frivilligkoordinator og ansatte i berørte virksomheter i helse og velferd vil bli

invitert med i arbeidsgruppen. Tiltakene vil ivareta både innbyggere som bor på sykehjem og hjemmeboende. Den

tverrfaglige arbeidsgruppen skal samarbeide tett med arbeidsgruppen for aldersvennlig samfunn.

Utprøving av elektronisk legemiddellagersystem utsatt

Stavanger kommune vil prøve ut elektronisk legemiddellagersystem, også kalt legemiddelkabinett, på Lervig

sykehjem og Slåtthaug sykehjem. Den planlagte piloteringen er utsatt, fordi løsningen er avhengig av et

velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) som kommer på plass våren 2022.

Velferdsteknologi

I 2021 har 15 sykehjem tatt Motiview treningssykler i bruk. Treningssyklene er koblet til skjerm med videoer fra

nærmiljøet. Dette er et populært tilbud som har stor verdi for beboerne. Sykehjemmene har deltatt i sykkel-VM, og

syklingen har blitt en integrert del av aktivitetstilbudet i sykehjemmene.

Arbeidet med oppgradering av wifi-dekningen i sykehjemmene ble ferdigstilt i 2021. Konkurransen om

rammeavtale for pasientvarslingsanlegg ble lyst ut, og inngåelsen av kontrakt er planlagt tidlig i 2022. Da starter

arbeidet med utskifting av de eldste signalanleggene.

Økonomi

Regnskapet for området alders- og sykehjem viser et mindreforbruk på kr 5,5 mill. av en budsjettramme på kr 896

mill. Det tilsvarer en forbruksprosent på 99,4. Budsjettrammen omfatter både kommunale og private ideelle alders-

og sykehjem.

De 11 kommunale sykehjemmene har ved årsslutt samlet sett et mindreforbruk.

Reduksjon i bruk av vikarbyrå, som startet i 2019/2020, har fortsatt i 2021. I 2021 har det vært en reduksjon på 26

prosent, tilsvarende kr 3,2 mill., for sammenlignbare tall i 2020. Koronapandemien har medvirket til at det har vært

vanskeligere å få tak i sykepleiere fra vikarbyrå, samtidig som behovet periodevis har vært mindre. Siden det har

vært vanskeligere å få tak i sykepleiere fra vikarbyrå, har sykehjemmene økte kostnader til overtid. I 2021 er det

brukt kr 10,1 mill. på overtid som ikke kan knyttes til pandemien. Dette er en økning på 52 prosent fra 2020.

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1723078?agendaItemId=233045


I 2021 har sykelønnsrefusjon for kommunale sykehjem økt med kr 5,1 mill. sammenlignet med 2020. Sykefraværet

for sykehjemmene er økt fra 9,3 prosent i 2020 til 10,7 prosent i 2021. Økningen er knyttet til langtidsfravær.

Sykefraværet er nærmere omtalt i kapittel 6.6.1 (https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/6-organisasjon-og-utvikling/6-6-sykefravaer/6-6-1-utvalgte-

omrader/).

I 2021 var det om lag 10 prosent færre brukere med omfattende hjelpebehov enn forutsatt i budsjettet, og dette

bidrar til mindreforbruk i kommunale sykehjem. Kostnader knyttet til medisinsk forbruksmateriell har imidlertid økt

sammenlignet med 2020, hovedsakelig grunnet koronapandemien.

Egenbetaling for alders- og sykehjem viser en merinntekt på kr 0,5 mill., mens inntektene fra dagtilbud for eldre er

om lag kr 1,3 mill. lavere som følge av redusert kapasitet grunnet smitteverntiltak.

8.5 Helse- og omsorgssenter

Helse- og omsorgssentrene på Rennesøy og Finnøy består av både sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Sykehjem

Se 8.4 (https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/8-helse-og-velferd/8-4-alders-og-sykehjem/) alders- og sykehjem for mer informasjon.

Hjemmebaserte tjenester

Se 8.6 (https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/8-helse-og-velferd/8-6-hjemmebaserte-tjenester/) hjemmebaserte tjenester for mer informasjon.

Økonomi

Regnskapet for helse- og omsorgssentrene viser et merforbruk på kr 3,5 mill. av en budsjettramme på kr 87,4 mill.

Dette utgjør en forbruksprosent på 104. Virksomhetene har i 2021 arbeidet med å tilpasse driften til vedtatt

økonomisk ramme. Dette arbeidet vil fortsette i 2022.

8.6 Hjemmebaserte tjenester

Friere faglighet – mindre byråkrati utvidet til hele kommunen

Mål, tiltak og erfaringer fra pilotprosjektet på Eiganes og Tasta ble overført og tatt i bruk ved alle de øvrige

hjemmebaserte tjenestene og helse- og velferdskontorene i løpet av 2021. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av

2021. Prosjektet har nådd målsetningen om at brukers egne mål skal vektlegges i tjenestetilbudet, og bidratt til å

etablere et tettere samarbeid mellom bruker, helse- og velferdskontor og hjemmebaserte tjenester. I forbindelse

med arbeid med pasientforløp er det utarbeidet nye samhandlingsrutiner som støtter opp om tettere samarbeid.

Innsatsstyrt finansiering av de hjemmebaserte tjenestene ble avsluttet fra 1. januar 2020, og innarbeiding av nye

rutiner knyttet til vedtak og tjenesteleveranser har vært en sentral del av prosjekt Friere faglighet – mindre

byråkrati.

Gode tilbakemeldinger til hjemmesykepleien

Brukerundersøkelsen ble gjennomført i perioden april – juni 2021. Alle som mottok hjemmesykepleie, fikk tilsendt

spørreskjema som kunne returneres via post eller nett. Til sammen svarte 1000 brukere på spørreskjemaet. Dette

gir en svarprosent på 51 prosent, noe som er meget godt for en så stor brukergruppe. Resultatene er

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/6-organisasjon-og-utvikling/6-6-sykefravaer/6-6-1-utvalgte-omrader/
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/8-helse-og-velferd/8-4-alders-og-sykehjem/
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/8-helse-og-velferd/8-6-hjemmebaserte-tjenester/


gjennomgående svært gode, og skårene på spørsmålene ligger stort sett godt over måltallet på 80 av 100 poeng.

Samtlige virksomheter fikk gode skårer. Dette innebærer at innbyggerne som får hjemmesykepleie, opplever at de

får hjelp av høy kvalitet uavhengig av adresse. Utfordringen fremover for hjemmetjenestene blir langt på vei å

beholde den høye brukertilfredsheten.

Få konsekvenser av koronatiltak for brukerne, flere for ansatte

Kvaliteten på tjenestetilbudet i hjemmebaserte tjenester har ikke vært påvirket av koronapandemien gjennom året.

Brukerne har fått den hjelpen de har vedtak på og behov for. Det skyldes at de ansatte er blitt trygge i

smittevernhåndteringen og har gode innarbeidede smittevernrutiner. Hjemmebaserte tjenester har derfor kunnet

levere tjenester som normalt hele året.

Det har vært enkelte smitteutbrudd blant ansatte og hos noen av brukerne. De utbruddene som har vært, har

virksomhetene fått raskt kontroll over gjennom gode rutiner for testing og smittesporing.

Kompetansehevingstiltak for de ansatte og sosiale arrangementer har vært kraftig redusert gjennom året. Mange

ansatte opplever slitasje over tid da et høyere fravær og mangel på tilgjengelige vikarer medfører merarbeid for fast

ansatt personell.

Oppfølgingen av regjeringens kvalitetsreform fortsatte

Av de fem innsatsområdene i kvalitetsreformen Leve hele livet prioriterer Stavanger kommune å styrke innsatsen

innen områdene Mat og måltider og Aktivitet og fellesskap, i tillegg til Aldersvennlig samfunn. På grunn av

pandemien var det ikke mulig å innhente innspill til reformarbeidet fra eldre innbyggere før høsten 2021. Tiltak for å

følge opp reformen ble derfor ikke vedtatt før i november.

Måltidsvenn

Måltidsvenn er et innovasjonsprosjekt hvor en prøver ut en ny ordning med «spisevenn» i samarbeid med

frivilligheten. Prosjektet skal gi sårbare hjemmeboende eldre som ønsker det, tilbud om en måltidsvenn.

Måltidsvennen skal sammen med brukeren/måltidsverten finne gode løsninger for å fremme matlyst og matglede

hos måltidsverten. Prosjektet skal prøve ut to modeller. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester

lokalisert ved Helsehuset driver prosjektet i Stavanger kommune.

Hjemmebaserte tjenester rekrutterte måltidsverter til prosjektet Måltidsvenn høsten 2021. Ordningen kom bare så

vidt i gang, og en videreføring er nødvendig for å kunne evaluere verdien av samarbeidet med frivillige som

måltidsvenner. Hjemmebaserte tjenester bidro aktivt i innsiktsarbeidet til kompetanseprosjektet om ernæring ledet

av Helsehuset i 2021. Dette vil danne grunnlag for det videre arbeidet med mat, måltid og ernæring i

reformarbeidet.

Kontinuitet og effektivisering med endret drift av sykepleieklinikkene

Det er et klart mål at flere brukere skal ta i bruk tilbudet ved sykepleieklinikkene fremfor å ta imot hjelp i eget hjem.

Hundvåg og Storhaug og Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester har etablerte sykepleieklinikker. I 2021 ble

sykepleieklinikk etablert som en del av tjenestetilbudet i de gjenstående to virksomhetene (Madla og Tjensvoll, og

Hillevåg og Hinna). På den måten ble tilbudet tilgjengelig nærmere der innbyggerne bor. Med endringen i

geografisk plassering ble fordelingen mellom tiltak på klinikkene og tiltak i hjemmesykepleien mer målrettet og

ressurseffektiv, og kapasiteten utnyttet bedre. Behandlingen oppleves å gi bedre kontinuitet da det stort sett er

den samme sykepleieren som gir behandlingen. I tillegg bidrog bedre fasiliteter til mer ergonomisk arbeidsstilling

for ansatte.



Økt bruk av velferdsteknologi

I 2021 har det blitt jobbet systematisk for å øke bruk av kjente velferdsteknologiske løsninger. Bruk av

ressurspersoner i hjemmebaserte tjenester og helse- og velferdskontorene har bidratt til økt bevissthet og

kunnskap om hvilke løsninger kommunen har, hvordan tildeling skjer og bedre vurderinger av aktuell

velferdsteknologi. Bruken av fallsensorer er flerdoblet fra året før, se tabell 8.2. Mobile trygghetsalarmer er også

doblet i antall. Begge løsningene bidrar til økt trygghet for eldre som bor hjemme. Innføringen av den mobile

journalløsningen CosDoc+ er påbegynt. CosDoc+ bedrer pasientsikkerhet ved å legge til rette for at ansatte får

tilgang til opplysninger i journal også mens de er ute på oppdrag, og nye opplysninger kan journalføres fortløpende.

For å legge til rette for implementering av teknologi er det innført telefoner med mobilstyring til ansatte.

Telefoner med mobilstyring

Mobilstyring er en sikkerhetsløsning som gir kommunen kontroll over mobile enheter. Enhetene blir levert med

ferdig oppsett, inkludert app-er som ansatte bruker daglig. Applikasjoner rulles ut og kan tas tilbake, og enheter

kan stenges for videre bruk. Kommunen bruker mobilstyring for å sørge for at informasjon ikke havner i feil

hender. Implementering tar tid. Diskusjon på fallalarm vs. trygghetsalarm – dyrere med fallalarm, men potensielt

større gevinst dersom noen konsekvenser kan avverges.

fra CosDoc på iverksatte tiltak på tvers av alle tjenester

Økonomi

Regnskapet for tjenesteområdet hjemmebaserte tjenester viser et merforbruk på kr 2,6 mill. av en samlet

budsjettramme på kr 465,3 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 100,6.

Antall brukere har økt i 2021, men antall timer er likt som i 2020.

Hjemmebaserte tjenester har hatt økte utgifter i forbindelse med koronapandemien, hovedsakelig knyttet til

vikarer og overtid. Totalt utgjør koronarelaterte utgifter kr 6 mill.

I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt en omorganisering av sykepleierklinikkene. Kostnadene

ved sykepleierklinikkene ble redusert med tilsvarende to årsverk.

8.7 Bo og aktivitet psykisk helse

Flere kompetansehevingstiltak i gang

Velferdsteknologiske løsninger Antall 2020 Antall 2021 Økning

Fallsensor 155 526 239 %

Dørsensor 11 23 109 %

Medisindispenser 127 169 33 %

Mobil trygghetsalarm 21 44 110 %

Tabell 8.2 Bruk av velferdsteknologiske løsninger i 2020 og 2021 (kilde: CosDoc)



Bo og aktivitet psykisk helse (BOA psykisk helse) har ansatt erfaringskonsulent som skal hjelpe med rekruttering av

erfaringsmedarbeidere og utvikling av tjenestene. Erfaringskonsulenten har blant annet arbeidet med hvordan

erfaringsmedarbeidere skal veilede i bofellesskap og hvordan de skal bidra i internopplæring. Det er i løpet av året

ansatt fire erfaringsmedarbeidere.

I 2021 var BOA psykisk helse en av 13 virksomheter i kommunen som startet arbeidet med å heve den kliniske

observasjonskompetansen, gjennom det nasjonale kompetanseprogrammet «KlinObsKommune».

BOA psykisk helse er en av aktørene i gjennomføringen av tiltak i kommunens planer for rus- og psykisk

helsearbeid, blant annet når det gjelder innføringen av recovery-orienterte tjenester. I løpet av 2021 skulle det

utarbeides opplæringsprogram for alle virksomheter innen rus og psykisk helse, men på grunn av

koronasituasjonen har kurs og seminarer som skal inngå i dette programmet, ikke blitt gjennomført.

BOA psykisk helse har arbeidet med pilotering av en intern opplæring for alle ansatte i virksomheten. Opplæringen

skal foregå over to dager, og har bolker om relasjon, kommunikasjon, recovery, etikk og miljøterapi.

Jæren Recovery College og aktivitetssentrene

Bo og aktivitet psykisk helse er en av flere virksomheter i Stavanger kommune som deltar i

samarbeidstiltaket Jæren Recovery College, og erfaringskonsulenten har motivert til at flere beboere har deltatt på

kurs der. To ansatte fra kommunen har bidratt som kursholdere på kursene «Selvtillit og selvfølelse» og «Fem steg til

hverdagsglede».

Aktivitetssentrene psykisk helse har hatt begrensninger på antall brukere som kan komme, dette for å ivareta

avstandskrav. Det har også være noen begrensninger på aktiviteter, eksempelvis matlaging. Turer har blitt viktigere,

der har det ikke vært antallsbegrensninger. Koronarestriksjonene har ført til at samarbeidet mellom

aktivitetssentrene og bofelleskapene med å få brukene til å delta i flere aktiviteter, har stoppet opp. Tre av

aktivitetssentrene fikk koronamidler som midlertidig tilskudd fra Statsforvalteren for å styrke eksisterende

kommunale lavterskeltilbud og kapasitet innen psykisk helse og rusarbeid som følge av pandemisituasjonen.

Utflyttinger fra bofellesskap

Det er en målsetting at flere beboere flytter ut av bofellesskapene. Målet er å gi et mer differensiert tilbud, som

samtidig bidrar til god utnyttelse og sirkulasjon av plassene i bofellesskapene. I 2021 ble 15 leiligheter i

bofellesskapene ledige. Årsakene til at beboere flytter, varierer – blant annet at noen trenger et høyere eller lavere

omsorgsnivå, noen flytter til en annen kommune og noen ønsker en annen boform. Muligheten til å flytte til en

satellitt-leilighet er ikke blitt benyttet i 2021.

Endringer i bofellesskap

To nye bofellesskap med fire plasser hver er etablert i 2021.

På grunn av bygningsmessige utfordringer ble et bofellesskap med fem plasser lagt ned i 2021. Beboerne fikk

leiligheter i andre bofellesskap. Det arbeides med å finne en erstatningsbolig for dette bofellesskapet. I påvente av

nytt bofellesskap gir ansatte tjenester i kommunale boliger som ikke er samlokalisert.

Ny intern organisering

Bo og aktivitet psykisk helse har arbeidet med å dele virksomheten i tre seksjoner. Bakgrunnen for seksjoneringen

er et behov for nærledelse for avdelingslederne og tilrettelegging for effektiv drift. Arbeidet med ansettelse av

seksjonsledere har pågått høsten 2021, og blir ferdigstilt i 2022.



Økonomi

Se 8.8 (https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/8-helse-og-velferd/8-8-bo-og-aktivitet-nord-og-sor/) for mer informasjon.

8.8 Bo og aktivitet nord og sør

Utvidelsen av Leve HELE LIVET-satsingen fortsatte

Arbeidet med Leve HELE LIVET-satsingen for mennesker med funksjonsnedsettelse ble videreført i 2021. Målet for

denne satsingen er at flest mulig skal ha muligheten til å leve et aktivt og deltakende liv og klare seg selv best mulig

ut fra egne forutsetninger. Satsingen underbygger også målsettinger i FN-konvensjonen om rettigheter til

mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

I Leve HELE LIVET-satsingen for mennesker med funksjonsnedsettelse er kunnskapsgrunnlaget fra Positiv

atferdsstøtte (PAS) og Mestring av aggresjonsproblematikk (MAP) en sentral del. PAS-implementering er

gjennomført ved at ressurspersoner i virksomhetene har hatt digital undervisning for ansatte, og metoden er

forankret i alle bofellesskap. Bofellesskapsvirksomhetene har også deltatt i et prosjekt med MAP. I 2021 har dette

arbeidet sammen med målrettet miljøarbeid over tid, gitt en reduksjon i behovet for tvangsvedtak i virksomhetene.

PAS

MAP

Nye tiltak for brukermedvirkning

Retten til å bestemme selv er et menneskerettslig prinsipp som handler om retten til å ta egne avgjørelser og

bestemme over eget liv. I 2021 har virksomhetene utarbeidet en mal for beboersamtale. Beboersamtaler skal

gjennomføres årlig og dokumenteres i beboerens journal, som et ledd for å ivareta beboers mulighet til å få

medvirke i eget liv.

På nyåret 2022 skal BOA nord starte driften av et nytt selveid bofellesskap. I forkant av utlysning etter ansatte ble

beboere og pårørende gitt anledning til å medvirke i ansettelsesprosessen. De fikk mulighet til å komme med

innspill på hva som var viktig for dem med tanke på ferdigheter og egenskaper hos dem som skal jobbe i deres

bolig.

I 2020 ble det utarbeidet et opplegg for en brukerundersøkelse blant beboere i bofellesskapene for mennesker

med funksjonsnedsettelse. Opplegget ble tilpasset og tilrettelagt slik at flest mulig av beboerne skulle få mulighet

til å uttrykke sin mening om tjenestene de mottar. Undersøkelsen skulle vært gjennomført i 2021, men

smittevernrestriksjoner har medført at den måtte utsettes.

Mer differensierte boligbehov og botilbud

Stavanger kommune har gjennomført en kartlegging av brukere som står på venteliste til plass i bofellesskap.

Ventelisten er nå mer differensiert ut ifra brukernes ulike boligbehov. Kartleggingen er et ledd i arbeidet med å få et

mer treffsikkert bilde av boligbehovet fremover.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/8-helse-og-velferd/8-8-bo-og-aktivitet-nord-og-sor/


BOA sør har i 2021 opprettet ambulerende tjenester til beboere i selvstendige boliger utenfor bofellesskap. Dette

er et ledd i utprøving av differensierte boligtjenester til denne brukergruppen, jf. temaplanen for omsorgsbygg for

perioden 2021–2034.

Dagsentertilbudet endret som følge av korona

Som i 2020 førte koronapandemien til at dagtilbudet for beboerne i bofellesskap ble gitt i bofelleskapet i stedet for

på dagsenter. Ansatte fra dagsentrene bidro inn i aktivitetstilbudet. I tillegg påvirket rehabiliteringen av

Arbeidsgården kapasiteten fram til september. Dagsentrene åpnet for alle brukerne igjen i september.

Digitale kompetansehevingstiltak

Virksomhetene har jobbet systematisk med kompetanse i sine tjenester. I 2021 har størstedelen av kurs og andre

kompetansehevende tiltak vært gjennomført digitalt. Ulike webinarer er kjøpt inn som kompetansehevende tiltak,

inkludert digital tilgang for alle ansatte til de store faglige konferansene SOR og Nafo. Konferansene har blitt

benyttet til internundervisning for ansatte.

SOR og Nafo

SOR er en stiftelse som arbeider for å sikre gode levekår for mennesker med utviklingshemning og andre

kognitive funksjonsnedsettelser.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (Nafo) er knyttet til OsloMet.

BOA nord og sør har opprettet ulike nettverksgrupper som etikkgruppe, TAM/MAP-nettverksgruppe og Cosdoc-

nettverksgruppe. Nettverksgruppene har hatt digitale møter i 2021 hvor ulike problemstillinger har blitt drøftet og

reflektert rundt. Formålet med gruppene er å øke kompetansen ved å få et bevisst forhold til både fag og etikk i

ulike problemstillinger. Etikkgruppen har blant annet drøftet hvordan en skal forholde seg til beboeres behov for

fysisk nærhet under en pandemi som oppfordrer til avstand.

Økonomi

Regnskapet for bofellesskapene viser et merforbruk på kr 5,9 mill., og en forbruksprosent på 101,1 av en

budsjettramme på kr 563 mill. I Tertialrapport per 30.04.2021 ble budsjettrammen styrket med kr 1,5 mill. for å

dekke økte kostnader knyttet til endring i dagtilbud. I løpet av året er budsjettet styrket med kr 11,9 mill. til

koronarelaterte utgifter. Tilsvarende utgifter ble kr 12,6 mill.

Der er noe variasjoner mellom de ulike bofellesskapene. Bo og aktivitet nord og sør har et samlet merforbruk på kr

5,5 mill. Bo og aktivitet nord har hatt økte utgifter knyttet til etablering av nytt bofellesskap (Solborg). Bo og

aktivitet sør har hatt økning i lønnsutgifter for å kunne gi alternativt tilbud for beboere som har mistet sitt dagtilbud,

samt til oppfølging av beboere med stort omsorgsbehov.

På grunn av smittevernrestriksjoner og rehabilitering av Hillevåg arbeidsgård har det ordinære dagsentertilbudet til

beboere i bofellesskap vært sterkt redusert i 2021. I stedet er tjenesten gitt direkte i bofellesskapene for å kunne gi

beboerne et forsvarlig tilbud på dagtid. En slik løsning er mer ressurskrevende og har ført til et økt

bemanningsbehov og ergo økte utgifter for de berørte bofellesskapene. For noen beboere er denne løsningen blitt

videreført.

8.9 Fysio- og ergoterapitjenesten



Tidlig og tverrfaglig innsats for barn og unge

Samarbeid med barne- og ungdomsskolene i kommunen er nå formalisert via en egen samhandlingsavtale. Ett av

punktene i avtalen er at det skal være tverrfaglige møter på hver skole, og disse er kommet godt i gang. Målet er å

kartlegge behovene på skolen og lage en felles strategi for innsatsen det aktuelle skoleåret. Innsatsen i

skolehelsetjenesten har vært en viktig prioritering for å komme i posisjon til å drive helsefremming, forebygging og

tidlig innsats for alle barn i kommunen.

I 2021 har fysio- og ergoterapitjenesten jobbet for å få mer system og bedre samarbeid på flere plan i tilbudet til

barn og unge med munnmotoriske vansker og/eller spiseproblematikk. Det er jobbet med kompetanseheving for

fysioterapeutene og ergoterapeutene vedrørende munnmotorikk, og samarbeid med tannhelsetjenesten i

Rogaland er formalisert. Virksomheten bistår også helsesykepleiere på konsultasjoner på helsestasjon. Tiltakene har

medført bedret samarbeid og bedret tilbud i oppfølging av barna som blir henvist. Økt bevissthet i fysio- og

ergoterapitjenesten har også bidratt til at flere terapeuter kobler på ressurspersonene for å få veiledning i

oppfølging av munnmotoriske vansker og/eller spiseproblematikk for barn som i utgangspunktet ble henvist av

andre årsaker.

Styrkede rehabiliteringsforløp

Flere brukere har fått intensiv rehabilitering hjemme fremfor opphold på institusjon i 2021. Interkommunalt

ambulant rehabiliteringsteam (IKART) og det kommunale ambulante innsatsteamet (AIT) ved fysio- og

ergoterapitjenesten har samarbeidet i flere aktuelle saker gjennom året. Dette er et positivt samarbeid som gjør at

brukere med store sammensatte behov kommer raskere i gang med rehabiliteringen etter utskrivning fra

spesialisthelsetjenesten.

For å styrke rehabiliteringsforløpene har fysio- og ergoterapitjenesten hatt møter med alle fire helse- og

velferdskontor to ganger i 2021. Det er også startet opp felles møter med helse- og velferdskontorene på de ulike

korttidsavdelingene på sykehjemmene, noe som har gitt felles problemforståelse og vurdering av foreslåtte

endringer, samt at det oppleves tidseffektivt.

Koronaeffekter

Fysio- og ergoterapitjenesten har vært i tilnærmet full drift gjennom hele 2021. Virksomheten har hatt færre

gruppetilbud på grunn av smittevernhensyn. Koronarestriksjoner har også ført til at enkelte konsultasjoner har

krevd mer tid. I perioder har det vært brukere som ikke har ønsket eller har kunnet ta imot besøk av terapeuter.

Digitalisering av hjelpemiddelformidlingen

Digital søknad for hjelpemidler fra Nav Hjelpemiddelsentral har vært ett av virkemidlene som har blitt tatt i bruk for

å få ned ventetiden på ergoterapitjenester. Digital søknad gjør at deler av prosessen går raskere og fysio- og

ergoterapitjenesten kan få en raskere gjennomgang av de sakene hvor en digitalt kan søke på hjelpemidler. På sikt

kan dette redusere den totale ventetiden. Systemet fungerer godt, og hjelpemidlene kommer raskere på plass.

DigiHot (digitalisering av hjelpemidler og tilrettelegging) er Nav sitt nasjonale digitaliseringsprosjekt, og Stavanger

kommune sitter i styringsgruppen som en av pilotkommunene. Terapeuter ved fysio- og ergoterapitjenesten, helse-

og velferdskontorene samt enkelte andre fagpersoner benytter nå digital søknad.

DigiHot



Økonomi

Regnskapet for fysio- og ergoterapitjenesten viser ingen avvik fra budsjettrammen på kr 75,1 mill.

Det har gjennom året blitt jobbet med å finne rett antall årsverk i forhold til budsjettrammen. Langtidsfraværet i

2021 har vært høyere enn tidligere år. Dette fraværet er ikke alltid blitt erstattet av vikarer og har påvirket

økonomien i positiv retning.

8.10 Tekniske hjemmetjenester

Drift under koronatiltak

2021 ble nok et år hvor koronatiltak satte sitt preg på driften hos tekniske hjemmetjenester. Ut ifra smittetrykk og

smittevernanbefalinger har tiltakene gjennom året blitt justert for å sikre trygghet for brukere, ansatte og drift.

Ansatte har vært delt inn i to adskilte team. I tillegg har virksomheten brukt egne biler for henholdsvis utlevering av

hjelpemidler og innhenting av brukte hjelpemidler. Tiltakene har medført mer ressurskrevende arbeidsrutiner og

logistikk, men en svak generell nedgang i arbeidsmengde i 2021 har kompensert for merarbeidet slik at det har vært

mulig å opprettholde et normalt servicetilbud gjennom året.

Utviklingsarbeidet som var planlagt for enklere bestilling av hjelpemidler fra basissortimentet, inkludert opplæring

av ansatte hos samarbeidspartnere, måtte utsettes på grunn av koronatilpasninger i driften og smittevernhensyn.

Økt mengde oppdrag for velferdsteknologiske løsninger

I 2021 har oppdragsmengden knyttet til ulike velferdsteknologiske løsninger steget hos tekniske hjemmetjenester,

se også kapittel 8.6 for mer informasjon. For fallalarmer har det i perioder vært leveringsproblemer fra leverandør,

noe som resulterte i noe ventetid. I oktober ble det inngått kontrakt med leverandør av e-lås. Implementeringen av

e-lås starter når integrasjon mot velferdsteknologisk knutepunkt er på plass. Denne integrasjonen er viktig for å

kunne hente ut gevinster fra løsningen, arbeidet er påbegynt og forventes fullført i løpet av første halvår 2022.

Ansatte i tekniske hjemmetjenester er i gang med å heve kompetansen innen velferdsteknologi, og en ansatt har

fullført videreutdanning innen teknologiens plass og muligheter i helse- og omsorgsfeltet.

Økonomi

Regnskapet for tekniske hjemmetjenester viser et mindreforbruk på kr 2,1 mill. av en budsjettramme på kr 8 mill.

Dette utgjør en forbruksprosent på 74,1.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere aktivitet som følge av koronapandemien, noe som har resultert i at

ledige stillinger er holdt vakante. Det er forventet en høyere aktivitet i 2022.

Tekniske hjemmetjenester fikk i 2021 kr 0,4 mill. mer i inntekter på trygghetsalarmer enn budsjettert. Noe av dette

skyldes nytt etableringsgebyr på alarmene i 2021.

8.11 Rehabiliteringsseksjonen

Koronavaksinering og testing



Rusmiljøet i Stavanger ble prioritert for vaksinering mot covid-19 på forsommeren, for å redusere faren for

smitteutbrudd før noen var vaksinert. «Stasjonen», som er et kommunalt helsetilbud for rusavhengige,

gjennomførte vaksineringen i denne gruppen, både dose 1 og 2 og oppfriskningsdosen.

Ansatte på Stasjonen har også testet brukere i rusmiljøet gjennom hele pandemien. De var særlig aktive med

testing under et smitteutbrudd i rusmiljøet i byen rett før jul. I forbindelse med smitteutbruddet ble stuetilbudet i

Kongsgaten midlertidig stengt en måneds tid.

Klargjøring av nytt mottaks- og oppfølgingssenter for unge

K46 skal gjøres om til et mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter) for unge. Ved å gjøre dette får kommunen

samlokalisert ulike tjenester til unge og gjort de mer tilgjengelige for brukerne. I løpet av 2021 er det inngått avtale

om leie av nytt bygg, etterfulgt av en ombyggingsprosess. Innflyttingen skjer etter planen i første kvartal 2022.

I 2021 har K46 hatt omtrent 110 nye henvendelser, en økning på 18 prosent sammenlignet med 2020. De har hatt

kontakt med totalt 160 ungdommer, noe som er en liten reduksjon fra 2020. I underkant av 20 ungdommer har

vært innlagt på døgnavdelingen, dette er en økning på cirka 35 prosent sammenlignet med 2020.

Koronarestriksjonene i store deler av 2020 og i de to første månedene i 2021 påvirket inntaket til døgnavdelingen.

Bedre samhandling ved manglende husleieinnbetaling

Miljøarbeidertjenesten ved rehabiliteringsseksjonen tilbyr praktisk bistand og oppfølging til beboere i kommunale

boliger for mennesker med rusmiddelproblemer med eller uten samtidige psykiske lidelser. Høsten 2020 ble det

utarbeidet en rutine for samhandling mellom miljøarbeidertjenesten, helse- og velferdskontorene, Nav-kontorene

og leietaker ved manglende husleieinnbetaling. Erfaringene i løpet av 2021 viser at den nye rutinen fungerer etter

målsettingen, og at det er blitt en klar forbedring for leietaker fra før denne rutinen forelå. Med økt samhandling

kommer Nav inn i disse sakene og kan ved hjelp av sine virkemidler gå inn i problematikken med tiltak, og dermed

være med og forebygge utkastelse fra bolig.

Forslag til ny organisering av ambulante oppfølgingstjenester

I 2020-2021 har kommunedirektøren gjennomført et prosjekt som omfatter ambulante oppfølgingstjenester for

mennesker med rusmiddelavhengighet med eller uten samtidige psykiske lidelser. Prosjektet er en oppfølging av

tiltak i kommunens planer for rus- og psykisk helsearbeid for perioden 2019-2023. Formålet med prosjektet var å

kartlegge dagens ambulante oppfølgingstjenester, og utarbeide forslag til en organisering som i større grad samler

disse tjenestene i en felles enhet. Prosjektet omfatter blant annet miljøarbeidertjenesten i

Rehabiliteringsseksjonen, og kommunedirektøren vil ta en beslutning i løpet av første halvår 2022.

Lavere kapasitet ved Lagård dag- og nattlosji

Rehabiliteringsseksjonen har også en avdeling som tilbyr midlertidig bolig for personer som er bostedsløse, Lagård

dag- og nattlosji. Dette tilbudet holder til i et gammelt bygg som har vært i dårlig forfatning. I perioden september

2019 til september 2021 er bygget pusset opp og standarden bedret. Arbeidet har medført at tilbudet har hatt

redusert kapasitet i oppussingsperioden.

Aktivitetstilbud avviklet

Lavterskel sysselsetting ved LØA ble lagt ned 1. oktober 2021. Dette var et tilbud til et fåtall brukere. Brukerne har

dels fått alternative tilbud, men det har vært utfordrende å finne løsninger i en pandemisituasjon. Aktivitetstilbudet

ved «Huset» har også hatt begrenset drift i løpet av 2021 på grunn av pandemien.



Utsatt opplæringsprogram

Rehabiliteringsseksjonen er en viktig aktør i gjennomføringen av tiltak i Ruspolitisk temaplan 2019-2023, blant

annet når det gjelder innføringen av recovery-orienterte tjenester. I løpet av 2021 skulle det utarbeides

opplæringsprogram for alle virksomheter innen rus og psykisk helse, men på grunn av koronasituasjonen har kurs

og seminarer som skal inngå i dette programmet, ikke blitt gjennomført.

Økonomi

Regnskapet for rehabiliteringsseksjonen viser et mindreforbruk på kr 2,7 mill. av en budsjettramme på kr 62 mill.

Dette tilsvarer en forbruksprosent på 95,7.

Budsjettet tok høyde for kr 2,5 mill. til flytting og etablering av MO-Ung. Innflyttingen ble utsatt og midlene ble ikke

brukt i 2021. Midler til samme formål er inkludert i Handlings- og økonomiplan 2022-2025. Virksomheten har

jobbet med omstillingskrav som delvis er løst ved naturlig avgang av ansatte, samt omorganisering av

tjenestetilbud.

8.12 Dagsenter og avlastning

Dagaktivitetstilbudene gjenåpnet for alle

Dagsenter og avlastning har gitt dagaktivitetstilbud til i underkant av 100 personer i 2021. Fra januar til september

fikk hjemmeboende brukere tilbudet sitt på dagsentrene, mens brukere som bor i bofellesskap, fikk et dagtilbud i

bofellesskapet i stedet for på dagsenter. Delingen hadde sammenheng med smittevernfaglige tilpasninger og

utfordringer med tilgjengelig kapasitet i kommunens dagaktivitetssentere. Personal fra dagtilbudet til dagsenter og

avlasting arbeidet i bofellesskapene for å kunne drifte dagtilbudene der. Dagtilbudene gjenåpnet for alle i

september.

Utvendig renovering av Hillevåg arbeidsgård ble ferdigstilt i september 2021.

Mulighetsstudie for nytt dagaktivitetssenter

I 2021 ble det gjennomført en mulighetsstudie for nytt dagaktivitetssenter. Skisseprosjektet for senteret som skal

bygges ved Mosvannet, ble vedtatt i sak 112/21 i formannskapet (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711918?

agendaItemId=231330) i august. Det nye dagaktivitetssenteret skal blant annet inneholde ny sanseavdeling, kafe og

oppvarmet svømmebasseng. Rundt 50 brukere skal ha sitt tilbud her, og i tillegg skal brukere i bofellesskap uten

dagaktivitetsplass kunne benytte bygget.

Avvikling av fritt brukervalg

Avviklingen av fritt brukervalg for avlastningstjenester for barn og unge ble iverksatt i 2021. Avtalen med den

eksterne leverandøren ble avsluttet 1. mars. Stavanger kommune overtok da leiekontrakten til avlastningsboligen

med fire plasser. Ansatte som ønsket det, fikk nytt ansettelsesforhold i kommunen, mens ledige stillinger ble lyst ut.

Det ble gjennomført et informasjonsmøte med foreldre/foresatte, i tillegg til at hver enkelt fikk individuell

oppstartsamtale. Alle avlastningsboligene i Stavanger kommune driftes dermed i kommunal regi. I august ble

avlastningstilbudet flyttet fra den leide boligen til en kommunal bolig som ble tilrettelagt for formålet.

Stabilt omfang av avlastningstjenester

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711918?agendaItemId=231330


120 familier fikk avlastingstjenester i 2021. På slutten av året ventet 6 nye familier på å starte opp vedtatt avlastning,

mens 11 familier ventet på å få økt antall avlastningsdøgn. Dette er på omtrent samme nivå som de foregående

årene.

På slutten av 2021 startet arbeidet med å vurdere samlokalisering av avlastningsboligene, blant annet for å øke

kapasitetsutnyttelsen og styrke fagmiljøet. Arbeidet fortsetter i 2022.

Full drift i boligene

Avlastningsboligene har hatt full drift i hele 2021. Det samme gjelder barne- og ungdomsboligene. Virksomheten

har hatt enkelte tilfeller av koronasmitte, men fått kontroll over smittesituasjonen raskt. Pandemien har ført til økt

sårbarhet knyttet til bemanning. Driften i barneboligene har vært presset grunnet stort koronarelatert sykefravær,

særlig det siste halvåret.

Kompetanseheving

Opplæringsprogrammet Møte med aggresjon og vold (MAP) er et kompetansehevingstiltak som startet opp i 2021.

I november ble det gjennomført instruktørutdanning for fem MAP-instruktører som skal gi videre opplæring til

ansatte i virksomheten.

MAP

Virksomheten arbeidet også med å øke kompetansen innen tegnspråk og tegn til tale som

kommunikasjonsmetode.

Dagsenter og avlastning har økt sin kompetanse innen barnepalliasjon for å kunne gi et helhetlig og lindrende

omsorgstilbud til de sykeste barna. Madla avlastningsbolig deltar i et barnepalliasjonsprosjekt i samarbeid med SUS

og kommunens palliasjonsteam.

Økonomi

Regnskapet for dagsenter og avlastning viser et totalt mindreforbruk på kr 4,6 mill. av en budsjettramme på kr

224,5 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98. Virksomheten har hatt utgifter knyttet til koronapandemien på

kr 1,6 mill. Gjennom tertialrapportene er virksomheten styrket med kr 0,8 mill. til koronapandemien, og har overført

kr 3,8 mill. til bofellesskap.

Internt i virksomheten er det variasjoner mellom seksjonene. Avlastning går i balanse, bolig har mindreforbruk og

dagtilbud har mindreforbruk. Det er innad i året foretatt noen justeringer mellom seksjonene som påvirker

økonomien til den enkelte seksjon.

Avlastning ble i Handlings – og økonomiplan 2021-2024  styrket med kr 3 mill. for å håndtere veksten i

avlastningsdøgn blant brukergrupper med høyt pleiebehov. I tillegg fikk seksjonen styrket sitt budsjett ved

overtakelse av avlastningsplasser fra privat leverandør. Det har vært en omorganisering i seksjonen og noe mindre

behov for akutt avlastning som også påvirker regnskapet.

Vedtatt omstilling fra Handlings- og økonomiplan 2021-2024  på kr 3 mill. ble løst gjennom omstillingsprosess i flere

avdelinger i seksjon bolig, med påfølgende omdisponering av personal til andre deler av virksomheten. Bolig har

brukere i skolealder som følges av personal tilknyttet bolig. Dette er kostnader som refunderes av fylkeskommunen

og har bidratt positivt.



Dagtilbud har hatt redusert drift frem til september 2021 på grunn av pandemien og som følge av rehabilitering av

Hillevåg arbeidsgård. Dette har ført til reduserte vikar- og transportkostnader i perioden. Det ble i 1. tertial overført

kr 3,8 mill. fra dagsenter til bofellesskap, som i en periode ga dagtilbud for sine brukere.

8.13 Nav-kontorene

Antallet sosialhjelpsmottakere har sunket

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp har gått ned med i overkant av 4 prosent fra 2020 til 2021. Antall

langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt er redusert med 12 prosent. Sentrale forklaringer på

nedgangen er lavere arbeidsledighet og at statlige ordninger som arbeidsavklaringspenger og dagpenger har vært

forlenget og/eller styrket under koronapandemien. Brutto utgifter til sosialhjelp var vel 2 prosent lavere ved

utgangen av desember 2021 sammenlignet med samme tidspunkt i 2020.

Selv om antall mottakere av sosialhjelp er redusert, er det en liten økning i antall mottakere som har forsørgeransvar

for barn. Antall nyregistrerte mottakere er redusert med til sammen 8 prosent. At færre søker, har sannsynligvis

sammenheng med at arbeidsledigheten er på vei nedover; i november 2021 var den på 2,2 prosent i Stavanger.

Færre nye unge sosialhjelpsmottakere

Antall unge som mottar økonomisk sosialhjelp har falt fra 2020 til 2021. For unge sosialhjelpsmottakere under 25 år

har antallet gått ned med 11 prosent. Antall nyregistrerte i løpet av året er redusert med 18 prosent.

Arbeidsledigheten i Stavanger gikk i 2021 også ned blant de unge. I tillegg er unge arbeidssøkere prioritert for tiltak

og oppfølging, blant annet hos Arbeidstreningssenteret. Nav-kontorene har kunnet bruke flere tiltak i

koronaperioden, og frafallet i videregående skole har vært lavere i denne perioden.

Utgiftene til midlertidig bolig økte

Tallet på bostedsløse og utgiftene til midlertidig bolig har økt de siste årene. Økningen er størst blant brukere med

rusavhengighet og/eller med psykiske lidelser. Fra 2020 til 2021 har utgiftene økt med 46 prosent, mens antall

mottakere har økt med 14 prosent.

De økte kostnadene kommer hovedsakelig av at utgiftene til botilbudene har økt og at den enkelte bor lenger i det

midlertidige botilbudet. Kommunens eget tilbud om midlertidig bolig (Lagård Dag & Natt) i regi av

rehabiliteringsseksjonen, har hatt redusert kapasitet på grunn av oppussing i hele 2020 og ut september 2021.

Dette har medført at Nav-kontorene har måttet kjøpe flere plasser fra private leverandører, og har i perioder også

måttet dekke ekstra kostnader til vektertjenester hos leverandørene.

Midlertidig bolig Stavanger 2017 2018 2019 2020 2021

Midlertidig bolig (mill.kr.) 4,7 7,1 9,7 13,9 20,3

Antall brukere 184 203 242 252 288

Antall brukere under 25 år 46 40 53 38 47

Tabell 8.3 Bostedsløshet og bruk av midlertidig bolig i perioden 2017-2021 (kilde: fagsystemet Socio)



Økning i antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet

Over flere år har det vært et høyt antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet, og tallet økte ytterligere i 2021 med i

overkant av 8 prosent fra året før. Stavanger kommune har i flere år ligget høyest i ASSS-nettverket; det har

sammenheng med bevisst satsing ved Nav-kontorene og avsatte ressurser for å følge opp deltakerne. Ved

utgangen av 2021 var det til sammen 330 aktive deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Av de som ble avsluttet i

programmet i 2021, gikk 53 prosent videre til arbeid eller utdanning, noe som er en liten økning fra året (50 prosent

i 2020).

Flere vedtak om råd og veiledning

Nav-kontorene har fått i oppdrag å styrke tjenesten økonomisk råd og veiledning, inkludert tilbud om forvaltning av

trygd. Antallet vedtak om råd og veiledning har økt med nær 150 prosent fra året før, til cirka 230 vedtak i 2021. Det

er innført en rutine med forpliktende samhandling mellom helse- og velferdskontorene, Nav-kontorene,

boligkontoret og bymiljø og utbygging ved avdeling eiendom , der formålet er å forhindre utkastelse fra kommunal

bolig grunnet husleierestanse.

På slutten av året gjennomførte statsforvalteren tilsyn med tjenesten økonomisk råd og veiledning ved ett av Nav-

kontorene. Tilsynsrapporten konkluderte med at Stavanger kommune ikke sikrer forsvarlig tildeling av tjenesten

økonomisk rådgivning. Arbeid med å lukke avviket følges opp i 2022.

Færre fra introduksjonsprogram til arbeid

Etter flere år med et høyt antall deltakere i introduksjonsprogrammet er tallet på vei nedover. I 2021 er ressursene

til flyktningveiledere i Nav-kontorene redusert fra tre til to veilederstillinger, en planlagt nedskalering i tråd med

nedgangen i antall deltakere i programmet.

Målsettingen i Stavanger er at 55 prosent av deltakerne skal gå direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt

introduksjonsprogram. I 2021 var resultatet 40 prosent, en nedgang på vel 10 prosentpoeng fra 2020 og 2019.

Tett oppfølging av familier med lavinntekt

Etter en modell fra Kristiansand kalt Nye mønstre – trygg oppvekst  ble det i 2019 etablert et tiltak med til sammen

fire familiekoordinatorer ved Nav Hundvåg og Storhaug og Nav Hillevåg og Hinna. I slutten av 2021 ble tiltaket

utvidet til Nav Madla. I løpet av 2021 mottok til sammen 33 familier, herunder 45 voksne og 71 barn oppfølging.

Arbeidsmodellen følges tett av et forskningsprosjekt. Forskningsprosjektet har så langt vist at den tette

oppfølgingen av familiene bidrar til økt innsikt i familiens utfordringsbilde og redusert arbeidsmengde blant annet

for barneverntjenesten og øvrige veiledere i Nav-kontoret.

Økonomi

Regnskapet for Nav-området viser et totalt merforbruk på kr 3,8 mill. av en budsjettramme på kr 350,9 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 101,1. Merutgifter som følge av koronapandemien er beregnet til å utgjøre kr 19,4

mill. og gjelder i hovedsak sosialhjelp.

Nav-området er fordelt på drift av Nav-kontorene og klientutgiftene økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsstønad,

aktivitetstilskudd til barn og unge samt utbetaling til opphold i rusinstitusjon.

Utbetaling av økonomisk sosialhjelp viser et merforbruk på kr 2,5 mill. av en budsjettramme på kr 205,7 mill. I

Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble budsjettet styrket med kr 26 mill. etter økte utbetalinger i 2020. Netto

utbetalinger er 1 prosent lavere i 2021. Antall mottakere av sosialhjelp totalt er redusert sammenlignet med fjoråret,



og stønad til livsopphold og boutgifter er redusert. Utbetaling av stønad til midlertidig bolig har fortsatt å øke i 2021.

I tillegg er dekning av utgifter til strøm og strømrestanser 29 prosent høyere enn i 2020. Antall mottakere det

gjelder er redusert med 2,6 prosent. Dette ses i sammenheng med høyere strømpriser.

Utbetaling av kvalifiseringsstønad til deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP) viser et merforbruk på kr 0,2 mill.

av en budsjettramme på kr 64,8 mill. I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble budsjettet styrket med kr 15 mill.

Budsjettet ble ytterligere styrket med kr 7 mill. i Tertialrapport per 31.08.2021 . Økningen i utbetalinger følger av

flere deltakere i KVP.

Driften av de fem Nav-kontorene viser et samlet merforbruk på kr 1,7 mill. Det er variasjon mellom kontorene, som

de siste årene har jobbet med å tilpasse driften i tråd med omstillingskrav.

8.14 Boligkontoret

Kommunen økte startlånrammen

I tråd med kommunens boligsosiale plan har boligkontoret et mål om at flere vanskeligstilte barnefamilier skal

kunne eie egen bolig i stedet for å leie.

I løpet av 2021 har cirka 190 husstander kjøpt eller refinansiert bolig ved hjelp av startlån, en økning fra 180 i 2020

og 150 i 2019. Over 60 prosent av husstandene var familier med barn. Kr 474 mill.  ble utbetalt i startlån i løpet av

året. Budsjettrammen var opprinnelig på kr 320 mill. Kommunen søkte om, og fikk innvilget kr 200 mill. ekstra i

midler til videretildeling av startlån.

I løpet av året mottok boligkontoret 1370 søknader om startlån og tilskudd. Sammenlignet med 2019 har antallet

søknader økt med 66 prosent.

Boligkontoret er involvert i kommunens prosjekter med selveide boliger for utviklingshemmede, organisert som

borettslag. Første prosjekt ferdigstilles på nyåret 2022. I 2021 har boligkontoret hatt møte med hver enkelt i det

første prosjektet for gjennomgang av økonomi og lån, slik at kjøper har finansieringsbevis når han/hun kjøper

boligen. Boligen finansieres ved hjelp av startlån.

Søkere med varig lav inntekt som ikke har økonomi til et tilstrekkelig stort lån, kan få tilskudd til etablering i tillegg til

startlån. I 2021 kjøpte 25 husstander bolig ved hjelp av tilskuddet, med en samlet utbetaling på kr 7,4 mill. I tillegg

har boligkontoret gitt forhåndsgodkjenning på tilskudd til etablering for til sammen kr 8,4 mill. For å dekke behovet

økte kommunen tilskuddsmidlene i løpet av året.

Gjennomstrømming i kommunale boliger

Kommunale familieboliger frigjøres ved at leietakere som ikke lenger har hjemmeboende barn, bytter til en mindre

bolig. Rutinene for tildeling av ledige boliger og boligbytte for denne gruppen ble justert i 2021. Blant annet

Antall husstander som har kjøpt bolig med startlån 2018 2019 2020 2021

Husstander i alt 128 154 181 187

Husstander med barn 65 83 125 120

Tabell 8.4 Husstander som har kjøpt bolig med startlån i perioden 2018-2021



innførte boligkontoret en praksis med egne tildelingsmøter for boligbytte. Det gjør det lettere å prioritere slike

saker. Mangel på mindre boliger har likevel ført til færre boligbytter enn ønsket.

Et annet prioritert område er at leietakere i kommunale boliger kan kjøpe en egen bolig ved hjelp av startlån. I løpet

av året kjøpte cirka 30 kommunale leietakere bolig, halvparten var familier med barn. Tallet har holdt seg stabilt fra

2018. En vedvarende utfordring i dette arbeidet er høye boligpriser i kommunen kombinert med at kommunale

leietakere har lav inntekt og manglende betjeningsevne.

Begge tiltakene bidrar til at det frigjøres kommunale boliger.

Arbeid for å forhindre bostedsløshet

Det er krevende å finne egnet bolig til langvarig bostedsløse med sammensatte utfordringer som rus- og/eller

psykisk sykdom. I 2021 arbeidet en prosjektgruppe under ledelse av boligkontoret med forslag for å redusere

bostedsløshet og forhindre utkastelse fra kommunal bolig. Rapport fra gruppen blir klar på nyåret 2022.

Tilrettelegging av boliger

Boligkontoret saksbehandler søknader om tilskudd til tilpasning av bolig. I 2021 ble det utbetalt kr 1,6 mill.  for

tilpasning av bolig, i totalt 14 saker. Tallene er ikke vesentlig endret sammenlignet med 2020. I tillegg ble det

bevilget kr 840 000 som vil bli utbetalt når tilpasningene er ferdigstilt. Boligkontoret har et nært samarbeid med

fysio- og ergoterapitjenesten om tilskudd til tilpasning av bolig. Det er i tråd med satsingen på at flere skal kunne bo

lengre hjemme.

Endret mandat for boligrådgivingsgruppen

Kommunens boligrådgivningsgruppe, som arbeider for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne bo i en

egnet bolig, blir ledet fra boligkontoret. Boligrådgivningsgruppen er tverrfaglig sammensatt, og ble ytterligere

supplert med representanter fra flere fagområder i kommunen i forbindelse med at gruppen fikk utvidet mandat i

2021. Endringene i mandatet innebærer at gruppen i større grad skal prioritere å videreutvikle samarbeidet i

kommunen, og bidra med informasjon til innbyggere om tilrettelegging i bolig.

Digitale løsninger som snakker sammen

Boligkontoret har i 2021, sammen med innovasjon og digitalisering satt i gang en prosess for å finne bedre digitale

løsninger for den kommunale bostøtten. Boligkontoret har også tatt initiativ overfor BMU eiendom for å sikre

nødvendige digitale koblinger mellom bostøttesystemet og det nye systemet som BMU eiendom skal ta i bruk for

forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale boliger.

Økonomi

Regnskapet for boligkontoret viser et mindreforbruk på kr 0,1 mill. av en budsjettramme på kr 8,6 mill., etter å ha

blitt styrket med kr 0,4 mill. i Tertialrapport per 31.08.2021 . Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,9.

Boligkontoret har hatt en markant økning i antall behandlede søknader de siste to årene, og styrkingen av

lønnsbudsjettet er videreført som tiltak i Handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Boligkontoret disponerer tilskuddsmidler til tilpasning og etablering samt utbetaling av bostøtte. Disse

tilskuddsmidlene fremkommer i rammen til sentrale midler levekår. Budsjettrammen for tilskudd til etablering ble

styrket med kr 2,5 mill. i Tertialrapport per 31.08.2021.



8.15 Oppsøkende behandlingsteam

Oppfølging av brukere i 2021

I 2021 har brukertallet steget litt i forhold til foregående år, og ved årets slutt var det 73 brukere som fikk oppfølging

av OBS-teamet, mot 67 fjor. 60 prosent av de som får hjelp av OBS-teamet, er menn. En trend de siste årene har

vært stadig yngre brukere.

Den pågående pandemien har tidvis ført til endringer i kontaktform også i 2021. Tilpasset smittetrykk og

restriksjoner har OBS-teamet holdt kontakt med brukerne på alternative måter, det vil si gått mindre inn i brukers

hjem og ikke kjørt sammen i bil, men tilbrakt tid utendørs eller hatt kontakt per telefon. I perioder med lavere

smittetrykk har brukerne fått ordinær oppfølging med hjelp også i hjemmet, mens de ansatte var bevisste på å

holde avstand og bruke munnbind. Mange samarbeidsmøter ble også i 2021 avholdt digitalt.

OBS-teamet har tilbudt hjemmetesting for de av brukerne som har ønsket dette, og har bidratt med å tilrettelegge

for vaksinering, ved å motivere, bestille time og følge til timeavtale, slik at brukerne kunne være bedre rustet til å

møte smittebølgene.

Inntak- og oppstartsteamet over i drift

Inntak- og oppstartsteamet (IO-teamet) i spesialisthelsetjenesten gikk fra prosjekt til fast tiltak i mars 2021. Teamet

er «inngangsporten» til avhengighetsbehandling i Helse Stavanger HF. Alle henvisninger til OBS-teamet behandles

dermed i IO-teamet, hvor brukeren kartlegges og pakkeforløp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) startes

opp. Dersom brukeren får pasientrettigheter og er i målgruppen til OBS-teamet, starter OBS-teamet sitt arbeid.

Ved IO-teamets oppstart lånte OBS-teamet ut ressurser, og ved overgangen til fast drift ble OBS-teamet tilført

midler tilsvarende det de hadde lånt ut. OBS-teamet ansatte dermed behandler og fagleder i stillingene det gjaldt.

Mer spesialkompetanse inn i OBS-teamet

OBS-teamet fortsatte satsingen på å følge opp brukernes fysiske helse i 2021, og hadde ved årets slutt et operativt

legekontor i teamet. Høsten 2021 ble det ansatt en spesialsykepleier, noe som har bidratt til at teamet har kunnet

styrke arbeidet med sårstell og testing for covid-19. Teamet fikk også ansatt sin andre psykologspesialist i en vakant

stilling. Begge disse stillingene er stillinger som Helse Stavanger HF har ansvar for og finansierer.

Også i 2021 har teamet hatt et godt samarbeid med aktuelle organisasjoner som Kirkens Bymisjon, Blå Kors, A-larm

og Back in the Ring om fritidstilbud og meningsfull aktivitet, og med organisasjoner som deler ut mat.

Forslag til ny organisering av ambulante oppfølgingstjenester

I 2020-2021 har kommunedirektøren gjennomført et prosjekt som omfatter ambulante oppfølgingstjenester for

mennesker med rusmiddelavhengighet med eller uten samtidige psykiske lidelser. Prosjektet er en oppfølgning av

tiltak i kommunens planer for rus- og psykisk helsearbeid for perioden 2019-2023. Formålet med prosjektet var å

kartlegge dagens ambulante oppfølgingstjenester, og utarbeide forslag til en organisering som i større grad samler

disse tjenestene i en felles enhet.

Prosjektgruppen har foreslått at det skal etableres en ny virksomhet der en samler de ambulante

oppfølgingstjenestene til målgruppen. Kommunedirektøren vil ta en beslutning i løpet av de første månedene av

2022. Dersom det etableres en ny virksomhet, vil OBS-teamet bli en del av virksomheten.

Økonomi



Regnskapet for OBS-teamet viser et mindreforbruk på kr 0,1 mill. av en budsjettramme på kr 5 mill. Dette tilsvarer

en forbruksprosent på 98,4.

8.16 Arbeidstreningssenteret

Færre deltakere som følge av koronatiltak

I 2021 har arbeidstreningssenteret gitt tilbud til i overkant av 400 personer, noe som er en nedgang på vel 100

personer fra året før. Sammenlignet med 2019 er det en reduksjon på nær 200 personer. Nedgangen skyldes at det

i perioder ikke har vært stilt krav om å delta i tiltak for å motta økonomisk sosialhjelp, antallsbegrensninger i

gruppetiltakene og at tiden personer har vært i tiltakene, er forlenget. I tillegg har Nav fått styrking av statlige

tilskuddsmidler, og har dermed kunnet benytte andre tiltak enn arbeidstreningssenterets. Til sammen 50 personer

fikk oppfølging mens de var i arbeidstrening i en ordinær arbeidsplass, noe som er en økning på 20 prosent de siste

to årene.

Antallet deltakere i gruppetiltakene er redusert med 20 prosent i samme tidsrom. I periodene med

antallsbegrensninger har arbeidstreningssenteret prioritert å etablere flere arbeidstreningsplasser i både

kommunale virksomheter og private bedrifter. Utplasseringer i private bedrifter har vært noe mer krevende å få til.

Det skyldes blant annet at bedrifter med permitterte ikke kan ta inn personer i arbeidstrening.

I løpet av de siste to årene med antallsbegrensinger i gruppetilbudene har arbeidstreningssenteret i større grad gitt

individuell oppfølging i tråd med deltakerens mål i aktivitetsplanen, i samarbeid med Nav.

Færre deltakere i jobbverksted for unge

Cirka 200 unge under 30 år har vært påmeldt jobbverksted som en del av aktivitetsplikten i 2021. Tallet på

forespørsler og deltakere er omtrent som året før, men både mengden henvendelser og deltakere er 50 prosent

lavere enn i 2019. På grunn av koronarestriksjoner har færre kunnet møte fysisk, og dagene har vært fordelt mellom

deltakerne.

En del av den individuelle oppfølgingen i jobbverksted er gitt digitalt. I tiden med begrenset antall dager og mye

digital oppfølging har varigheten på tilbudet i større grad blitt forlenget frem til situasjonen er avklart.

Av de vel 200 som er sluttet i jobbverksted, har nærmere 35 prosent fått jobb. Tilsvarende tall i 2019 og 2020 var

20 prosent og 23 prosent. 10 prosent har begynt på skole/utdanning (samme nivå som de to foregående årene), og

20 prosent har gått videre i ulike arbeidsmarkedstiltak (25 prosent i 2020). 20 prosent er vurdert for andre ytelser

eller mottar fortsatt oppfølging av Nav. 15 prosent deltar fortsatt i jobbverksted ved utgangen av året, mot 6

prosent 2020.

Stabil utnyttelse av praksisplassordningen for personer med funksjonsnedsettelser

I overkant av 80 personer, en økning på 5 prosent fra året før, har gjennom året deltatt i ordningen med

praksisplasser for personer med funksjonsnedsettelser (PFF-ordningen). Aktuelle kandidater er identifisert i

samarbeid med de videregående skolene, helse- og velferdskontorene og dagaktivitetssenteret. 20 nye

forespørsler er behandlet dette året, og fem nye har startet i en praksisplass. Arbeid med kartlegging og oppfølging

av resten av forespørslene fortsetter i 2022. 20 prosent av PFF-plassene utløser statlig refusjon, noe som bidrar til

at virksomheten kan finansiere oppfølgingen av personer i praksisplassordningen.

Kommunalt VTA-forsøk avsluttet



VTA-forsøk

VTA står for varig tilrettelagt arbeid, mens VTAO står for varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet. Begge

ordningene er statlige tiltak som forvaltes av Nav. Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet finansieres fullt ut

av staten. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet blir medfinansiert med 25 prosent av kommunen.

Stavanger kommune har deltatt i et fireårig forsøk med kommunalt ansvar for VTA-ordningen, som ble avsluttet

ved utgangen av året. Stavanger kommune har i forsøksperioden valgt en todelt modell ved å etablere fire VTA-

plasser ved Lervig sykehjem og kjøpe fem VTA-plasser fra attføringsbedriften Allservice. De ni arbeidstakerne som

har deltatt i forsøksordningen, gikk over i ordinære VTA-plasser da forsøket ble avsluttet. Arbeidstakerne ved Lervig

sykehjem ble overført til PFF-ordningen i kombinasjon med det statlige VTAO-tiltaket og vil fortsatt få oppfølging

fra arbeidstreningssenteret. Arbeidstakerne ved Allservice gikk over i det statlige VTA-tiltaket i skjermet virksomhet

i samme bedrift. Veien videre etter forsøksperioden er avhengig av en avgjørelse på nasjonalt nivå om ansvar for

tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Økonomi

Regnskapet for arbeidstreningssenteret viser et mindreforbruk på om lag kr 0,1 mill. av en budsjettramme på kr 15,6

mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,1 og er tilnærmet balanse.

8.17 Flyktningtjenesten

Antall bosettinger i tråd med vedtaket

Formannskapet vedtok i januar 2021 at Stavanger kommune skulle bosette 95 flyktninger i 2021, inkludert fire

enslige mindreårige flyktninger over 15 år. Ved årets slutt har kommunen bosatt 87 flyktninger. To tredeler kom

direkte til Stavanger fra flyktningleir i utlandet, mens en tredel kom fra ulike asylmottak i Norge. I tillegg fikk 34

personer familiegjenforening med flyktninger som allerede bor her.

Flyktningtjenesten har i 2021 på det meste hatt over 600 personer under oppfølging. Ved utgangen av året var

tallet cirka 520. Med bakgrunn i nedgangen i antallet personer som fikk oppfølging og i deltakertallet i

introduksjonsprogrammet, er det gjennomført en nedbemanning i virksomheten.

Introprogrammet tilpasset ny integreringslov

Integreringsloven

Fylkeskommunen har fått et forsterket ansvar for å sørge for opplæring i samfunnskunnskap og norsk til deltakere

i fulltids videregående opplæring. Fylkeskommunen har også fått ansvar for å gjennomføre karriereveiledning og

komme med anbefaling om videre karrierevei. Dette vil sikre at flyktningenes kompetanse og karrierevalg kan

utformes på en måte som sikrer større grad av samsvar med regionale arbeidskraftbehov.

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) trådte i kraft 1. januar 2021. For

flyktninger som har fått opphold før 2021, gjaldt fortsatt introduksjonsloven. Introduksjonsprogrammet har fått nytt

obligatorisk innhold, og deltakernes programtid blir i integreringsloven differensiert ut fra den enkeltes

utdanningsbakgrunn og sluttmål i introduksjonsprogrammet. Flyktningtjenesten har satt sammen tiltakspakker

som sikrer at alle som følger norsk- og samfunnskunnskapsløpet, gjennomfører de obligatoriske elementene



livsmestring og foreldreveiledning innen de seks første månedene i programmet. Tiltakene er veilednings- og

prosessorienterte, holdes av ansatte med spisskompetanse på de forskjellige temaene, og det er brukt tolker i alle

timene.

Flere veier til utdanning og arbeid for introdeltakerne

Kommunen har som mål at minst 55 prosent av deltakerne i introduksjonsprogrammet starter direkte i arbeid eller

utdanning etter endt program. Andelen personer som begynte i jobb eller på skole, var på 40 prosent i 2021

(henholdsvis 9 prosent til arbeid og 31 prosent til utdanning). Dette er en nedgang på 10 prosentpoeng fra 2020. I

tillegg gikk 23 prosent videre i grunnskole. Disse resultatene har sammenheng med at kommunen har bosatt

mange uten utdanning fra hjemlandet. At flere får grunnskoleutdanning kan bety bedre resultater på sikt, da folk

får grunnleggende kvalifikasjoner å bygge på.

I 2021 har jobbteamet i flyktningtjenesten samarbeidet tett med Nav Marked, som har informert introdeltakere om

rettigheter og muligheter, og om situasjonen på det lokale arbeidsmarkedet. Representanter fra flere bransjer med

behov for arbeidskraft har bidratt med å informere og rekruttere deltakere i introduksjonsprogrammet. I alt ble det

etablert 87 nye praksisplasser i løpet av året, tallet er på samme nivå som i fjor.

Stavanger Trainee skiller seg fra et ordinært praksisløp ved at deltakerne har egen mentor på arbeidsplassen, og

lønnet arbeid er et definert mål. I løpet av 2021 har åtte trainee-kandidater hatt tilknytning til ti bedrifter. Fire

trainees ble ved slutten av året ansatt eller er på vei inn i ordinært lønnet arbeid ved praksisbedriftene.

Stavanger Trainee

I forbindelse med områdesatsingen på Storhaug – delprogram Nye veier til arbeid og velferd, er det opprettet et 3-

årig prosjekt kalt Storhaug-prosjektet. Hovedfokuset i 2021 har vært å kartlegge kvalifikasjonene til deltakere i

introduksjonsprogrammet, kartlegge relevante bransjer i lokalt næringsliv i Storhaug kommunedel og omegn, øke

andelen samarbeidsbedrifter som bidrar til arbeidstrening og jobb, bidra til å øke bruk av tilbud som leder til

fagbrev på arbeidsplassen for deltakere i introduksjonsprogrammet og inngå samarbeid med sosiale entreprenører.

Storhaug-prosjektet

Deltakerantallet i introduksjonsprogrammet har totalt gått ned fra 279 til 197 deltakere ved årets slutt. Om lag 70

deltakere har i 2021 søkt om utviding av introduksjonsprogrammet utover to år, hvorav 71 prosent av søknadene ble

innvilget.

Differensierte utdanningsløp i tråd med lovkrav

Deltakere med lite skolegang trenger mer tid for å kvalifisere seg til arbeid og utdanning. Cirka 50 personer har hatt

videregående opplæring som programinnhold i 2021. Flere deltakere har kombinert 2–3 fag på videregående med

praksisfag og/eller norskopplæring og individuelt tilpassede tiltak på henholdsvis Johannes læringssenter og

flyktningtjenesten. Om lag halvparten av deltakerne har hatt grunnskole for voksne som heltidsprogram gjennom

året. Ytterligere 20 personer tok kun grunnskoleengelsk på kveldstid.

Undervisningsmoduler med familierelaterte tema utviklet



Som del av det forebyggende arbeidet har oppfølging av familier med barn vært en prioritert oppgave i 2021. 34

familier har hatt behov for og fått samtaletilbud og veiledning. Undervisningsmoduler med familierelaterte tema og

livsmestring er utviklet og avholdt for alle. I 2021 har i overkant av 80 personer gjennomført de nye modulene som

er påbudt i integreringsloven.

Arbeid innen psykisk helse

Psykologen ved flyktningtjenesten har gjennomført ca. 200 kliniske samtaler fordelt på 20 personer, etterfulgt av

henvisning til relevante instanser der det var behov. Videre har psykologen sikret faglig samarbeid med andre

tjenester i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Arbeidet med å utvikle prosjektet Seksuell helse ble igangsatt,

og ulike samarbeidspartnere ble identifisert. Deltakere under 25 år er målgruppen for prosjektet som starter våren

2022.

Kontaktpunkter i nærmiljøene for å styrke tilhørighet og motvirke utenforskap

Arbeidet med å forhindre utenforskap, negativ sosial kontroll og radikalisering har fortsatt hatt oppmerksomhet.

Alle foreldrene tilknyttet flyktningtjenesten har fått informasjon om fritidstilbudene som finnes i byen, barna har

fått nye kontaktpunkter i eget nærmiljø gjennom lagidrett, kulturelle aktiviteter, og språktrening. Frivilligsentraler,

bydelshus, frivillige organisasjoner, private bedrifter og offentlige virksomheter ble involvert i arbeidet.

Aktivitetstilbud, arrangementer, ferieopphold og fjellturer i skoleferier og rundt høytider ble gjennomført. Grunnet

koronarestriksjoner har det vært noe redusert fysisk aktivitet, men flere nettarrangementer.

Økonomi

Regnskapet for flyktningtjenesten viser et mindreforbruk på kr 6,1 mill. av en budsjettramme på kr 84,5 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 92,8. Budsjettet for introduksjonsstønad ble redusert med kr 17,2 mill. i Tertialrapport

per 30.04.2021. Til tross for dette gir utbetaling av introduksjonsstønad kr 3,2 mill. i mindreforbruk.

Årsaken til et lavere antall deltakere i introduksjonsprogrammet i 2021 er en kombinasjon av at deltakere fra de

store flyktningmottakene i 2016-2018 har avsluttet programmet i 2020, og færre bosettinger som følge av

koronapandemien og tidvis stengte grenser.

Driften av flyktningtjenesten utgjør resterende mindreforbruk på kr 2,9 mill. Virksomheten har siden 2020 jobbet

med planlagt nedtrapping av ressursinnsatsen. Samtidig har virksomheten hatt et høyt sykefravær og permisjoner

som ikke fullt ut har blitt erstattet av vikarer. Høyere inntekter enn forventet bidrar også til mindreforbruket.

Virksomheten har gjennomført omstillingene som lå til grunn i vedtatt budsjett.

8.18 Krisesenteret

Flere brukere i 2021

Krisesentrene i Norge er definert som samfunnskritisk funksjon, og har opprettholdt tilbudet under hele

koronapandemien.

Krisesenteret i Stavanger hadde en økning i antallet kvinnelige beboere i 2021 sammenlignet med året før, mens

antallet menn og barn var om lag på samme nivå som i 2020. Senteret hadde også klart flere dagbrukere. For

dagbrukerne ble litt over halvparten av avtalene gjennomført på telefon, hovedsakelig etter brukerens ønske.



Digital vold og kjærestevold

Digital vold er ofte et sentralt aspekt ved vold i nære relasjoner blant ungdom i de første romantiske relasjonene,

samtidig som kunnskapen i nettverket rundt og i hjelpeapparatet er begrenset. Det har vært holdt kurs for foreldre

om kjærestevold og digital vold, og representanter fra krisesenteret har vært på tre videregående skoler for å

snakke om disse temaene.

Digitale møter under utredning

I 2021 startet prosessen med å utrede hvordan krisesenteret kan være tilgjengelig for digitale møter til faste tider

hver uke. Særlig de yngre innbyggerne foretrekker ofte å kommunisere med chat-tjenester og lignende. Arbeidet

innebærer å finne og vurdere teknologiske løsninger som kan være aktuelle og som ivaretar personvernet, og

gjøres i samarbeid med andre instanser i kommunen.

Faste opplevelser for barn

Krisesenteret har opprettet samarbeid med en organisasjon om å tilby opplevelser for barn fast en dag i uken.

Krisesenteret har arbeidet for å opprettholde en normal hverdag for barn som bor på senteret så langt det har latt

seg gjøre utfra sikkerhet og smittevernvurderinger.

I løpet av 2021 er det utdannet nye foreldreveiledere (Circle of Security) og gjennomført foreldreveiledning.

Jubileumskonferanse gjennomført

I oktober 2021 markerte krisesenteret sitt 40-årsjubileum som krisesenter, og 10-årsjubileum som virksomhet i

Stavanger kommune, ett år forsinket pga. koronapandemien. Konferansen ble avholdt over to dager, med rundt 175

deltakere fra kommunale, statlige og private samarbeidsaktører. Tema på konferansen var blant annet forebygging

av vold i et samfunns- og sikkerhetsperspektiv, konsekvenser av vold i oppveksten og viktigheten av nettverk for

voldsutsatte.

Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Krisesenteret har hatt en sentral rolle i utarbeidelsen av ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Stavanger

kommune. Planen behandles politisk tidlig i 2022.

Antall beboere og dagbrukere

på krisesenteret

2017 2018 2019 2020 2021

Antall beboere og dagbrukere

på krisesenteret

2017 2018 2019 2020 2021

Kvinner 153 197 205 172 192

Menn 25 33 34 34 31

Barn 126 148 94 113 114

Sum beboere 304 378 333 319 337

Dagbrukere 1 069 935 998 972 1 082

Tabell 8.5 Beboere og dagbrukere på krisesenteret i perioden 2017-2021



Økonomi

Regnskapet for krisesenteret i Stavanger viser et merforbruk på om lag kr 20 000 av en budsjettramme på kr 13,9

mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,1.

8.19 Legetjenester

Smittevernkapasitet tilpasset pandemiutviklingen

Forebygging av sykdom og smitte er hovedoppdraget til smittevernkontoret og internasjonalt vaksinasjonskontor.

Smittesporing har vært en sentral del av regjeringens TISK-strategi for å kontrollere og redusere koronasmitte i

samfunnet. Med utspring fra smittevernkontoret har avdeling for smittesporing vært driftet gjennom hele 2021. Om

lag 30 personer har hatt opplæring og jobbet med smittesporing både dag, kveld og helg. Rådgivere og leger på

smittevernkontoret har hatt en avgjørende rolle i veiledning av innbyggere og virksomheter gjennom pandemien.

TISK

Vaksinasjonskontorets tilbud knyttet til reisevaksiner har vært kraftig nedskalert hele året. De ansatte ble

omdisponert til å jobbe med oppgaver knyttet til smittevern. Vaksinering av elever i videregående skole mot

smittsom hjernehinnebetennelse har likevel blitt prioritert fullført.

Luftveislegekontoret avviklet

Luftveislegekontoret ble opprettet i mars 2020. Hensikten var å få undersøkt pasienter med luftveissymptomer et

annet sted enn hos fastlegene. Fastlegene kunne på denne måten ta imot alle pasienter uten luftveissymptomer på

en trygg måte ved sine legekontor, uten å utsette dem for unødig smittefare. Tilbudet med luftveislegekontor ble

avviklet i august 2021, og pasienter har igjen kunnet oppsøke sin fastlege. Avviklingen hadde sammenheng med

mer kunnskap om koronaviruset, bruk av smittevernutstyr ved fastlegekontorene og høy vaksinedekning i

befolkningen.

Nye avtaler for Ryfylke legevakt

Helse Stavanger HF har inngått ny avtale om ambulansebåt med Rødne Ambulanse AS. Avtalen er inngått for 6 år,

med opsjon på ytterligere 2+2 år. Ambulansebåten var ferdig i mai 2021, og vaktlegene i Ryfylke legevakt tok båten i

bruk sammen med helseforetakets ambulansemedarbeidere og båtpersonellet. Rygermedic ble døpt av ordføreren

i Stavanger 21. august.

Ryfylke legevakt

Rygermedic er mer miljøvennlig og stillegående enn forrige ambulansebåt. I tillegg er den mer stabil i urolig vær.

Dette gjør overfart og behandling om bord mer behagelig både for pasienter og vaktleger.

Ny avtale med Helse Stavanger HF om felles drift av ambulansebåten i Ryfylkebassenget tredde i kraft 1. oktober

2021. Den fremforhandlede avtalen representerer i all hovedsak en videreføring av tidligere samarbeid og praksis.



Avtalen gjelder i seks år, og er uoppsigelig i avtaleperioden. Kvitsøy og Hjelmeland kommuner har inngått

likelydende avtale som Stavanger, og de tre samarbeidskommunene deler på kostnadene for kommunesiden.

Legevaktoppdragene med ambulansebåten økte igjen i 2021 etter en nedgang i 2020 – cirka 360 oppdrag mot 310

i 2020 og drøyt 400 i 2019. Variasjonene i antall oppdrag har sannsynligvis sammenheng med en høyere terskel for

å søke legehjelp samt bruk av alternative konsultasjonsmåter og luftveislegevakten under pandemien, høy

vaksinedekning som har bidratt til å normalisere legevaktbruken, og bil som alternativ syketransport både fra

Finnøy og Hjelmeland.

Forlengelse av vertskommuneavtalen

Vertskommuneavtalen med Kvitsøy kommune og Hjelmeland kommune om Ryfylke legevakt ble i desember 2021

forlenget til 31. desember 2022, med mulighet til forlengelse ut 2023 dersom fase to for legevaktløsning ikke er

ferdig utredet. Håndteringen av koronapandemien har ført til at arbeidet med legevaktløsning i Stavanger etter

kommunesammenslåingen måtte utsettes i både 2020 og 2021. Utredning og konklusjoner fra fase to vil kunne

påvirke vertskommunesamarbeidet når de er klare.

Utfordrende rekrutteringssituasjon for fastlegetjenesten

Stavanger kommune har lenge vært en attraktiv arbeidsplass for leger i allmennmedisin, men har de siste par årene

hatt en nedgang i rekrutteringen av fastleger. Ved årsskiftet var det få ledige plasser på fastlegelistene for

innbyggere som ønsket å få eller bytte fastlege. I juni vedtok formannskapet i sak 99/21

(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711917?agendaItemId=230917) fem tiltak for å styrke kommunen som

oppdragsgiver for legetjenester: innløsing av hjemmel, tilbakekjøpsgaranti, sykefraværsordning ved barns sykdom,

styrking av kommunens rolle som utdanningsvirksomhet og rekrutteringsansvarlig, og veiledning for

utdanningskandidater og systematisk kvalitetsforbedring. Fire av tiltakene er tatt i bruk. I tillegg er stabsressursene

(innen samfunnsmedisin) økt for å støtte opp om driften av kommunens legetjenester.

Nytt kommunalt legekontor

Forberedelsene til oppstart av Lervig legesenter ble påbegynt i 2021. Lervig vil ha helkommunal drift, og alle som

skal arbeide der, vil ha kommunal ansettelse. Rekrutteringsprosessen pågikk høsten 2021, og tre leger starter opp

ved legesenteret våren 2022. I tillegg startet rekrutteringsprosessen for hjelpepersonell til legesenteret rundt

årsskiftet 2021/2022.

Organisatoriske endringer i 2021

En arbeidsgruppe nedsatt av direktør for helse og velferd utredet organisatorisk forankring, ledelse og

underliggende organisering av seksjon for kommunale legetjenester. Etter drøfting med tillitsvalgte ble det

besluttet å organisere kommunale legetjenester direkte under direktør for helse og velferd betegnet som avdeling

for kommunale legetjenester, med egen avdelingssjef. Avdelingen består av Ryfylke legevakt, Rennesøy og Finnøy

legekontor, Lervig legesenter, sykehjemslegetjenesten og smittevern- og vaksinasjonskontoret. De organisatoriske

endringene har bidratt til økt grad av nærledelse og oppmerksomhet på drift for ulike funksjoner som også er

geografisk spredt.

Økonomi

Regnskapet for legetjenester viser et merforbruk på kr 7,8 mill. av en budsjettramme på kr 143,7 mill. Dette tilsvarer

en forbruksprosent på 105,5. Merforbruket skyldes flere faktorer.

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711917?agendaItemId=230917


Koronarelaterte utgifter utgjør kr 15,4 mill. I tertialrapportene er budsjettet styrket med kr 14,3 mill. for å

kompensere for koronarelaterte utgifter. Snaut kr 1 mill. av merforbruket skyldes dermed koronarelaterte utgifter.

Videre skyldes kr 4,3 mill. at gjesteinnbyggeroppgjør (et tilskudd fra HELFO) ikke er regnskapsført i 2021.

Resterende merforbruk, rundt kr 2,5 mill., skyldes merforbruk knyttet til sykehjemslegetjenesten. Denne tjenesten

har vært noe underfinansiert og budsjettrammen er derfor styrket i 2022.

Nytt kommunalt legekontor, Lervig legesenter, er opprettet og rekruttering av leger og hjelpepersonell er

gjennomført med oppstart våren 2022. Luftveislegekontor ble avviklet sommeren 2021, og pasienter har igjen

kunnet oppsøke sin fastlege. Dette gjenspeiles i regnskapet gjennom avtagende kostnader etter september 2021.

Tiltak for å styrke fastlegeordningen vært et hovedfokus i 2021 og i Tertialrapport per 30.04.2021 ble

budsjettrammen styrket med kr 3 mill. til formålet.

8.20 Stavanger legevakt

Todelt drift av legevakten hele året

Driften av kommunens akuttmedisinske tjenester har blitt tilpasset svingningene i smitteutviklingen og de

nasjonale føringene for håndteringen av koronapandemien gjennom hele 2021. Kommunen videreførte alle

tiltakene som ble opprettet ved Stavanger legevakt året før: en egen luftveislegevakt, koronasenter med betjent

telefon for informasjon og mulighet for bestilling av koronatest, og flere teststasjoner.

Driften ved Stavanger legevakt har vært todelt i hele 2021, etter at luftveislegevakten ble etablert på Forum-

området i april 2020. Todelingen har gjort det mulig å skille pasienter med og uten luftveissymptomer fra

hverandre, og dermed hindre spredning av mulig koronasykdom. Løsningen krever mer personell, og

bemanningssituasjonen har vært utfordrende deler av året. Situasjonen bedret seg på slutten av året da ny

kompensasjonsordning for vaktene trådte i kraft.

Testkapasitet tilpasset nasjonale føringer og behov

Testkapasiteten er bygget opp og skalert ned flere ganger i løpet av året. På det meste har kommunen hatt tre

teststasjoner åpne. Teststasjon 3 i Idrettshallen ble avviklet i slutten av september, for å unngå interessekonflikt

med idretten etter hvert som samfunnet åpnet opp. Like før jul ble en ny teststasjon satt i stand på Åsen. De to

teststasjonene i Forum-området og den på Åsen er bygget for bilkjøring gjennom stasjonen, mens testasjonen i

Idrettshallen kun var tilrettelagt for gående. I løpet av 2021 er det tatt 193 050 PCR-tester på teststasjonene.

Innbyggerne har i all hovedsak bestilt tid til test via en online-booking-løsning.

Etter sommerferien fikk koronasenteret ansvar for utdeling av hurtigtester i tillegg til PCR-testingen. Hurtigtester

ble tilgjengelige for henting i Forum-området, på Hillevåg torg, på innbyggertorgene i Vikevåg og Judaberg og i

sentrum. I tillegg fikk virksomhetene i helse og velferd, legekontorene, samt barnehager og skoler hurtigtester til

utdeling til elever og foresatte ved smitteutbrudd.

I perioder med ledig kapasitet har teststasjonene bistått med koronavaksinering i Forum Expo.

Prosjekt Stavanger legevakt 2020 avsluttet

Etter en ekstern gjennomgang ble «Prosjekt Stavanger legevakt 2020» etablert. Den eksterne gjennomgangen så

blant annet på dimensjonering, organisering og økonomiske rammebetingelser. Prosjektet hadde fire

satsingsområder: Pasientflyt, Administrasjon og organisering, Økonomi og IT-systemer.



Prosjektgjennomføringen har vært påvirket av og tilpasset til den pågående pandemien, i og med at

pandemihåndteringen har krevd store ressurser fra både Stavanger legevakt, fagstab helse og velferd og

organisasjonen ellers i 2020 og 2021. I prosjektperioden er legevaktens organisatoriske tilhørighet bestemt, og

samhandling og ansvarsfordeling mellom virksomheten og stab og støttetjenester er definert på flere områder.

Digitalisering og robotisering av tidligere arbeidskrevende administrasjonsoppgaver er igangsatt, og virksomheten

har begynt å hente ut gevinster av dette. I tillegg utvikles det nå et styringsverktøy, ved hjelp av datasjø, som et

effektivt verktøy for virksomhetsstyring og bemanningsplanlegging fremover. Arbeidet med innsatsområdene

innen pasientflyt og intern organisering ble påbegynt ved prosjektoppstart, men den nødvendige

pandemitilpasningen med drift på flere lokasjoner førte til at videre arbeid med dette er utsatt til Stavanger

legevakt igjen er samlet på en lokasjon. Det påbegynte arbeidet på dette området har ren overføringsverdi til og

brukes aktivt i planleggingsarbeidet for ny legevakt.

Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av året, og tiltakene tas videre i linjen. Det er avtalt et tett samarbeid mellom

Stavanger legevakt og avdeling økonomi og eierstyring og IT-avdelingen for å videreføre/fullføre det pågående

arbeidet mellom virksomheten og stab- og støttetjenestene.

Lokalisering av ny legevakt bestemt

Formannskapet godkjente i august 2021 konseptvalg for lokalisering av ny legevakt i Stavanger på Ullandhaug (sak

110/21). Lokaliseringen på Ullandhaug vil gi god utnyttelse av ressurser i den akuttmedisinske kjeden og større

mulighet for samhandling og faglig utvikling mellom Stavanger kommune, SUS og universitetet. Nytt legevaktbygg

skal gi bedre pasientflyt med redusert ventetid, et arbeidsmiljø som samsvarer med arbeidsmiljølovens

bestemmelser, og lokaler som kan ivareta smittevern og sikkerhetsmessige hensyn for pasienter og personalet.

I tillegg til legevakten skal kommunens avdeling for øyeblikkelig hjelp døgntilbud flyttes til Ullandhaug. I det videre

arbeidet inngår en avklaring av hvilke andre funksjoner det er aktuelt å samlokalisere med den fremtidige

legevakten.

Videooverføring som supplement til telefon

Video 116117 ble innført ved Stavanger legevakt i 2021. De som bemanner operatørplassene (telefonsentralen), kan

på denne måten bruke video fra pasienter og/eller pårørendes mobiltelefoner som et supplement til

telefonsamtalen (når det er gitt samtykke). Det er nå nærmere 50 legevakter som bruker dette hjelpemiddelet, og

selv om legevakten kun har brukt løsningen siden 1. juni, er Stavanger legevakt blant de legevaktene som bruker

dette mest.

Egen utrykningsinstruktør under utdanning

Legevaktbilen drives i samsvar med akuttmedisinforskriften og er et viktig supplement til ordinær legevakt. Blant

annet setter sykehjemmene stor pris på mulighetene det er å få lege på stedet. Det er imidlertid kostbart med

opplæring av utrykningspersonell. Stavanger legevakt har derfor valgt å gå inn for å utdanne egen instruktør, og fra

høsten 2022 vil all opplæring bli gjennomført av denne instruktøren og da innenfor rammene av

arbeidstidsordningen som foreligger på legevakten.

Økonomi

Regnskapet for Stavanger legevakt viser et merforbruk på kr 4,1 mill. av en budsjettramme på kr 93,1 mill. Dette

tilsvarer en forbruksprosent på 104,4. Av dette utgjør koronautgifter kr 3,8 mill. av merforbruket. Ordinær drift har

en forbruksprosent på 100,6.



Normal drift av legetjenesten og de akuttmedisinske tjenestene har blitt opprettholdt i 2021, samtidig som

kommunen fortløpende har tilpasset driften til utviklingen i koronapandemien. Det har fortsatt vært drift av

luftveislegevakt på Forum i tillegg til drift på ordinær legevakt på Våland. Høsten 2021 var det håp om å legge ned

legevakten på Forum, men stigende smittenivå i regionen førte til at aktivitetsnivået økte opp igjen. Dette har vært

krevende og ført til ytterligere kostnader grunnet administrasjon og tilrettelegging for drift på to lokasjoner. Høyere

aktivitetsnivå har i tillegg ført til økte utgifter til bruk av bemanningsbyrå for betjening av luftveislegevakten, slik at

eget personell i størst mulig grad kan være på legevaktsentralen.

Denne høye aktiviteten i forbindelse med korona gjenspeiles i regnskapet og forklarer utgiftsveksten fra 2020 til

2021.



9 By- og samfunnsplanlegging

2021 har vært et år preget av høy aktivitet. Arbeidet med kommuneplanens arealdel er godt i gang, sammen med

områdereguleringer for Paradis og Hillevåg. Flere byggesaker er behandlet enn på flere år. Nye takster er satt på 60

000 eiendommer, og færre enn 1 prosent av disse er påklaget. Ny strategi for folkehelse er under arbeid, og

forberedelser til et mulig områdeløft i Kvernevik pågår.

9.1 Innledning

Aktiviteten har vært høy, også i 2021. Arbeidet har gått tilnærmet normalt under pandemien med tilpassede

digitale løsninger. Det har oppstått noen forsinkelser i enkelte plan- og strategiprosesser, blant annet grunnet

kapasitetsutfordringer.

9.2 Beredskap og samfunnsutvikling

Beredskap og samfunnsutvikling har ansvar for kommunens strategiske arbeid innenfor samfunnssikkerhet,

områdeløft, folkehelse og klimatilpasning, i tillegg til et særskilt ansvar ved beredskapssituasjoner.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Koronapandemien har definert mye av aktivitetsbildet for beredskap og båndlagt betydelige ressurser til

beredskapsstaben som ble opprettet januar 2020. Pandemisituasjonen, og kapasitetsutfordringene dette har

medført, har påvirket fremdriften og gjennomføringen til flere planlagte prosjekt gjennom året, men ikke alle.

Det er igangsatt et arbeid med å oppdatere kunnskapsgrunnlaget til kommunens helhetlige risiko- og

sårbarhetsanalyse fra 2020.

Høsten 2021 ble en nedskalert utgave av Egenberedskapskampanjen gjennomført. Stavanger72-kampanjen

(https://www.stavanger72.no/) går ut på å styrke egenberedskapen og gjøre innbyggerne mindre avhengige av hjelp i en

innledende fase av en krise eller katastrofe. Kommunikasjonsavdelingen bisto med å dele budskapet på nettet og i

sosiale medier.

Stavanger kommune tok høsten 2021 initiativ til en utredning sammen med kommunene Randaberg, Sandnes og

Sola for å se nærmere på mulige grep for å styrke samarbeidet innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Det ble i

desember 2021 satt i gang et arbeid med mål om å lage en skisse til et prosjekt, som også viser mulige kommunale

samhandlingsmodeller.

Arbeidet med strategi for samfunnssikkerhet og beredskap samt kriminalitetsforebyggende arbeid er påbegynt,

men ikke ferdigstilt i henhold til opprinnelig plan.

Prosjektet Informasjonssenter for befolkningen, som handler om å se på løsninger som sikrer kommunikasjon og

kontaktpunkt med befolkningen i tilfelle kriser med utfall av EKOM (elektronisk kommunikasjon), er satt på vent.

Håndterte hendelser og avholdte øvelser

I tillegg til håndtering av pandemien har andre hendelser som SIAN-demonstrasjon, brann(er) i blokkleiligheter og

brann i renovasjonsbil blitt håndtert av beredskapsstaben. Større hendelser evalueres, og læringspunkter skal

følges opp av tjenesteområdene.

https://www.stavanger72.no/


Av hensyn til ressurssituasjonen til tjenesteområdene har det vært avholdt færre større øvelser enn vanlig, men

pandemien har gitt mye praktisk erfaring med beredskapsarbeid. Det er blitt avholdt regelmessige øvelser for

kommunens vakthavende beredskapsledere. Det ble i tillegg gjennomført en øvelse sammen med avdeling for

vann og avløp, der temaet var bortfall av drikkevann på grunn av cyberangrep.

Digitale trusler

Økt kunnskap knyttet til strøm og EKOM var et planlagt satsingsområde for 2021, men ble utsatt som følge av

pandemihandteringen.

Kriminalitetsforebygging

Politirådsavtalen er revidert og det er gjort endringer i prioriterte oppgaver for perioden 2022–2023. De prioriterte

oppgavene er:

Forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, samt trusler/hatefulle ytringer mot

folkevalgte og myndighetspersoner

Forebygge vold og seksuelle overgrep

Forebygge kriminalitet blant barn og unge

Bidra til å skape trygge offentlige rom

Samarbeid knyttet til oppfølging av innbyggere med rus- og psykiatri-utfordringer

Folkehelse

Ny strategi for folkehelsearbeidet

Stavanger formannskap vedtok i sak 124/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711918?agendaItemId=231350) at det

skal igangsettes arbeid med en ny strategi for folkehelsearbeidet i Stavanger. Strategien skal beskrive hvordan

kommunen systematisk skal jobbe med å ivareta ansvaret for å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer god

helse.

Strategi for likestilling og mangfold

Oppstart av arbeidet med strategiplan for likestilling og mangfold ble forberedt fra slutten av 2021.

Temaplan for universell utforming – revisjon

Revisjon av temaplan for universell utforming er under forberedelse.

Bidra til arbeidet med et aldersvennlig samfunn

Arbeidet med å utvikle Stavanger kommune til et aldersvennlig samfunn er godt i gang.

Områdesatsingen på Storhaug

Kommunalutvalget vedtok 7. desember 2021 sak 98/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711827?

agendaItemId=233592) forslag til prosess for utarbeidelse av strategi for nærmiljøutvikling og samfunnsdialog

(https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/strategi-for-narmiljoutvikling-og-samfunnsdialog-2022-2034/). Strategien følger opp flere politiske

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711918?agendaItemId=231350
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711827?agendaItemId=233592
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/strategi-for-narmiljoutvikling-og-samfunnsdialog-2022-2034/


bestillinger i handlings- og økonomiplanen; både om nærmiljøplaner og helhetlig plan for områdeløft i flere

områder. Temaplaner for områdesatsing og områdeløft blir forankret i strategien.

Storhaug Unlimited har bidratt med starthjelp til ildsjeler på Storhaug som ønsker å skape aktiviteter og tjenester

som løser samfunnsutfordringer lokalt. Det ble i 2021 gitt ut 10 støtte-pakker gjennom Storhaug Unlimited, totalt kr

350 000.  Til tross for krevende tider med koronarelaterte restriksjoner har det vært høy aktivitet blant de sosiale

gründerne.

Våren 2021 gjennomførte Rogaland Revisjon en evaluering (https://www.rogaland-revisjon.no/Userfiles/Upload/files/Rapport RR 2021 Evaluering av

Storhaug Unlimited.pdf) av Storhaug Unlimited, for å vurdere om prosjektet er på riktig vei. Rapporten viser blant annet til at

det er en høyere andel kvinnelige gründere, samt personer med flerkulturell bakgrunn enn hva man tradisjonelt

finner i «klassiske» oppstarts-inkubatorer.

For ytterligere å teste nabolagsinkubatorens funksjon i Stavanger kommune, ble det besluttet at prosjektet

forankres og videreføres som del av tjenesteområdet Innbygger- og samfunnskontakt.

Utvikle og gjennomføre tiltak for områdeløftet i Hillevåg i henhold til vedtatte planer

En tverrsektoriell arbeidsgruppe arbeidet høsten 2021 med et forslag til ny handlingsplan for 2022 og 2023. Den

var til behandling i prosjektstyret i november 2021. Handlingsplan for områdeløft Hillevåg ble vedtatt i

kommunalutvalget den 7. desember 21, sak 102/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711827?agendaItemId=233713).

Forberede områdeløft Kvernevik

Det er igangsatt et forprosjekt for områdeløft i Kvernevik med innsiktsarbeid knyttet til stedsanalyser,

sosiokulturelle forhold og innbyggerinvolvering. Innsiktsarbeidet danner grunnlaget for utarbeidelsen av en

handlingsplan.

9.3 Byggesak og byantikvar

Byggesaksbehandling

Flere byggesaker er mottatt i 2021 sammenlignet med forutgående år. Lovpålagte frister for saksbehandlingstid er i

all hovedsak overholdt i 2021, og antall saker som har overskredet saksbehandlingsfristene er redusert.

Tilsyn

Prioriterte tilsynsoppgaver i 2021 har vært innenfor universell utforming, adkomst og tilgjengelighet, brukbarhet i

henhold til byggtekniske forskrifter (TEK 10 §§ 8 og 12), tilsyn med kvalifikasjoner til foretak, tilsyn med

produktdokumentasjon av byggevarer, ulovlige byggearbeider, tilsyn med byggeplass i byggeperioden og ved

midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Det er alltid et overordnet fokus på sikker bruk.  Koronarestriksjonene har

ført til at flere tilsyn er gjennomført som dokumenttilsyn.

Selvkost

Byggesakstjenestene er 100 prosent gebyrfinansiert etter selvkostprinsippet. I 2021 ble inntektene høyere enn

utgiftene. Ubrukte gebyrinntekter er avsatt til byggesaksfondet.

Byantikvar

https://www.rogaland-revisjon.no/Userfiles/Upload/files/Rapport%20RR%202021%20Evaluering%20av%20Storhaug%20Unlimited.pdf
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711827?agendaItemId=233713


Trehusbyen og kulturminnevern 

God forvaltning av trehusbyen, saksbehandling, veiledning og rådgivning i plan- og byggesaker er kjerneoppgaver

som også i 2021 har hatt høy prioritet for byantikvaren. Det har vært mange saker knyttet til bruksendring,

ombygging og riving av eldre trehus som har medført stort engasjement i byutviklingsdebatten lokalt.

I 2021 ble det gjort mye for å øke bevisstheten omkring trehusbyen som kulturmiljø. Trehusbyen fikk bred dekning i

en utgave av Aftenbladets magasin i mai, i en serie omkring byutvikling. En større informasjonskampanje, Ta vare

på sjelå (https://www.stavanger.kommune.no/trehusbyen#informasjonshefte-ta-vare-p-sjel-), rettet mot huseiere i trehusbyen, ble lansert om høsten.

Samtlige huseiere i trehusbyen fikk en liten trykksak hjem i postkassen, og dette ble supplert med informasjon på

reklameboards, budskap malt på fortauene, kampanje i sosiale medier og informasjon og inspirasjonsfilmer på

kommunens nettsider (https://www.stavanger.kommune.no/bolig-og-bygg/byantikvaren/).

Arbeidet med ny kulturminneplan for kommunen ble offisielt startet opp i møte i utvalg for by- og

samfunnsutvikling (UBS) 19. august 2021.

Riksantikvaren vedtok i 2021 hvilke områder i Rogaland som blir tatt inn i deres KULA-register (kulturhistoriske

landskap av nasjonal interesse). I Stavanger gjelder dette store deler av Rennesøy, Mosterøy, Klosterøy og

Mastrafjorden, Sjernarøyane, og et område i Hafrsfjord. Hvordan dette vedtaket skal følges opp i kommuneplanen,

har vært under diskusjon som en del av arbeidet med kulturminneplanen.

Temaet for verneprisen (https://www.stavanger.kommune.no/verneprisen/) for 2021 var funksjonalistiske hus, og blant usedvanlig

mange gode kandidater ble prisen tildelt eierne av 50-tallshuset Endre Dahls gate 8 på Storhaug.

9.4 Byutvikling

Inntil den nye kommuneplanens arealdel er vedtatt i Stavanger, gjelder de fire planene fra de tidligere kommunene.

Arbeidet med ny felles kommuneplanens arealdel (https://www.stavanger.kommune.no/stavanger2040/) for Stavanger har pågått i hele

2021, og baserer seg på samfunnsdelen med vekt på satsingsområdene grønn spydspiss, regionmotoren og gode

hverdagsliv. Grunnlagsdokumentene foreligger. Det er gjennomført et medvirkningsopplegg

(https://www.stavanger.kommune.no/stavanger2040/nyhetsutlisting/2000-meninger-om-narmiljoet/) i samarbeid med kommunedelsutvalgene.

Grønn spydspiss

Kommunalutvalget har behandlet sak 54/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711802?agendaItemId=230899) om

jordvernmål og forslag til ny helhetlig arealstrategi. Den nye arealstrategien er bygget opp rundt temaene

utbyggingsrekkefølge, jordvern, by- og stedsutvikling, gode bomiljø/nærmiljø, grønnstruktur, aktiv transport,

næringsutvikling, sjøområdene og strandsonen. Arealstrategien peker ut retning for fremtidig arealbruk som

ivaretar nasjonale og regionale føringer, og kommunalutvalget har vedtatt grovsortering av arealinnspillene basert

på denne.

Det er gjennomført innspillsmøter med frilufts- og naturorganisasjonene i arbeidet med Grønn plan. Planen skiller

tematisk mellom by og land. Fagrapport 1 for Grønn plan er produsert og inngår som grunnlagsdokumentet i videre

arbeid med kommuneplanens arealdel.

Utkast til strategi for bærekraftig transport og mobilitet er utarbeidet.

Avdelingen er sterkt involvert i arbeidet med Bymiljøpakken, både internt og sammen med sekretariat og

samarbeidspartnere. Det har vært jobbet med både årsprogram og 4-årig handlingsprogram i 2021, og gjennomført

en rekke tiltak innenfor programområdene sykkel og gange.

https://www.stavanger.kommune.no/trehusbyen#informasjonshefte-ta-vare-p-sjel-
https://www.stavanger.kommune.no/bolig-og-bygg/byantikvaren/
https://www.stavanger.kommune.no/verneprisen/
https://www.stavanger.kommune.no/stavanger2040/
https://www.stavanger.kommune.no/stavanger2040/nyhetsutlisting/2000-meninger-om-narmiljoet/
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711802?agendaItemId=230899


Regionmotoren

Oppfølging av Sentrumsplanen har vært prioritert, gjennom pågående planarbeid og samarbeid med BMU for

realisering av enkeltprosjekter. Planprogram for Holmen og Østre havn (https://www.stavanger.kommune.no/havnefronten) har vært på

høring.

Arbeidet med områderegulering for Paradis (https://www.stavanger.kommune.no/paradis) har pågått for fullt, med parallelle

prosesser for å sikre god fremdrift. Planprogrammet er fastsatt og det er inngått kontrakt med tre tverrfaglige miljø i

et parallelloppdrag som skal gi tre løsningsforslag for fremtidens Paradis. Det er gjennomført en flomvurdering som

del av kunnskapsgrunnlaget, og en kvalitetssikring av «karusellen» som hovedatkomst til Paradis pågår.

Prosjektleder har hatt faste møter med grunneierne Bane Nor og Stavanger utvikling KF. Det er etablert møteplass

og prosjektkontor i lokalene til roklubben Terje Viken.

Det er utarbeidet stedsanalyse for områderegulering Hillevåg (https://www.stavanger.kommune.no/hillevag), og en oppdatert

grønnstruktur for området. Arbeidet med transportanalyse er igangsatt, og et oppdrag for mulig gang- og

sykkelbro mellom Kvaleberg og fremtidig friområde på Esso-tomten. Det er gjennomført en bedriftskartlegging i

området, og prosjektledelsen har deltatt jevnlig i møter med næringsnettverket som Pådriv har etablert. For å sikre

god dialog med kommunedelsutvalget har prosjektleder vært på de fleste møtene.

Plandokumentene for områdereguleringsplan Forus øst (https://www.stavanger.kommune.no/forusost) er tilnærmet ferdigstilt. Det

gjenstår en innsigelse fra Statsforvalteren.

Det har vært gjennomført tilleggshøringer for områdereguleringsplan for Mariero, slik at plandokumentene kan

klargjøres for sluttbehandling.

Kommunestyret har vedtatt prinsippavklaring for videre planlegging av E39 Smiene – Harestad. Det er vedtatt

detaljregulering for næringsområdet Dusavik II, et område som inngår i områderegulering for Dusavik som avventer

E39. Avdelingen har vært involvert i arbeidet med sporplan for Stavanger stasjon, hvor formålet er å kunne

håndtere 10 min frekvens for Jærbanen og 2 timers frekvens for fjerntog. På bussveien har det vært mest aktivitet i

2021 på Forus nord (plan 2671), endringer av bussveien langs Foruskanalen (plan 2596) og mindre endringer i

strekningen på Gausel, som er under bygging.

Det er tatt ut 23 startpakker for private planer i 2021. Kommunestyret har vedtatt 20 reguleringsplaner, 15 private

planer og 10 offentlige planer. Av totalt 19 private detaljreguleringsplaner er 17 behandlet i tråd med lovpålagte

frister til sluttbehandling.

Gode hverdagsliv

Bolig og byutvikling er et av delprosjektene til kommuneplanens arealdel. Det er utarbeidet en fagrapport som gir

en gjennomgang av virkemidlene i kommunens boligpolitikk med en oversikt over boligsituasjonen i Stavanger,

rammene for boligpolitikken og mulig virkemiddelbruk. Sentralt i plangrunnlaget er forslag til ny arkitekturstrategi

som særlig vektlegger sammenhenger, identitet, livskvalitet og fremtid som bærende elementer.  Det har blitt

gjennomført en politisk workshop for medlemmer av UBS og gruppeledere i forbindelse med arbeidet med ny

arkitekturstrategi.

Formannskapet har vedtatt nytt mandat for Boligforum og det har vært avholdt fire møter i 2021. Saker som har

vært drøftet: Fremtidens boliger, nye boformer og muligheter for samarbeid mellom offentlige og private i

boligprosjekter. Det har også blitt opprettet en arbeidsgruppe som skal evaluere forutsigbarheten for utbyggere i

administrative og politiske prosesser med henblikk på et styrket samarbeid.

Det er vedtatt plan for ny skole og brannstasjon i Lervig og barnehage på Teknikken. I de to vedtatte planene for

boligutbygging på Madla Revheim, inngår bl.a. naturbaserte løsninger.

https://www.stavanger.kommune.no/havnefronten
https://www.stavanger.kommune.no/paradis
https://www.stavanger.kommune.no/hillevag
https://www.stavanger.kommune.no/forusost


9.5 Kart og digitale tjenester

Teknisk konsolidering av kommunesammenslåingen i matrikkelen

Matrikkelen er det nasjonale registeret for eiendom, adresse og bygningsinformasjon. Det var svært forskjellig

kvalitet på matrikkelen i de tre sammenslåtte kommunene. I «gamle» Stavanger kommune har det over år vært lagt

ned en stor innsats i å heve kvaliteten og vedlikeholde matrikkelen. I løpet av 2021 har det vært gjennomført en

mengde kvalitetskontroller og det er også mottatt korreksjoner fra den enkelte hjemmelshaver i forbindelse med

utsending av faktainformasjon til bruk som grunnlag for takster i eiendomsskattesammenheng. Der er fortsatt feil

og mangler i matrikkelen, men kvaliteten er blitt bedre enn den var ved inngangen til 2021.

Taksering/eiendomsskatt

Stavanger kommune har hatt det samme grunnlaget for eiendomsskatt siden 2006. I 2020/2021 ble det

gjennomført et nytt takseringsprosjekt som skulle sette nye takster på 60 000 eiendommer i den nye kommunen.

Dette er individuelle takster som settes etter at hver eiendom har vært besiktiget, og disse takstene ble tatt i bruk til

utskriving av eiendomsskatt 2021. Det kom i underkant av 500 klager (i underkant av 1 prosent) på denne

utskrivingen innenfor klagefristen, og disse klagene er blitt behandlet høsten 2021. Ved årsskiftet gjenstår fortsatt

en del av klagebehandlingen. Klagene er nesten ferdigbehandlet i første instans, men ikke i klagenemndene. Dette

anses som svært få klager sammenliknet med det andre kommuner mottar (2–5 prosent).

3D-verktøy

Det har blitt etablert en helt ny 3D-modell for de sentrale deler av kommunen. En spillmotor gjør at modellen er

veldig rask å åpne og å forflytte seg i. I stedet for ortofoto er det brukt informasjon om trær og jordsmonn for å lage

overflater, noe som gir en mer naturlig fremstilling av terreng, skog og liknende. Modellen er tenkt brukt til

visualisering for politikere, innbyggere og utbyggere. Den vil kunne gi et riktig og realistisk bilde av hvordan nye

prosjekter vil fremstå i den etablerte byen.

Kartløsninger

Spesialtilpassede kartløsninger til mange ulike brukergrupper i kommunen har blitt utviklet. Det er blant annet

laget en egen kartløsning (https://kommunekart.com/klient/stavanger/kart_for_folkevalgte) rettet mot politikere, som verktøy til

planbehandling. Det har også blitt lagt ned mye ressurser på å få tilrettelagt marine grunnkart i kommunens egne

kartløsninger. Dette har bydd på en rekke utfordringer, da dataene fra dette pilotprosjektet foreløpig ikke er

innlemmet i en standard og derfor ikke har egne tegneregler.

Økonomi

Regnskapet samlet for by- og samfunnsplanlegging har et merforbruk på kr 1,9 mill. av en budsjettramme på kr 78,3

mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 102,5.

Staben i by- og samfunnsutvikling har et mindreforbruk på kr 1,5 mill. Det positive avviket skyldes lavere utgifter i

prosjektet Eiendomsskatt og taksering i nye Stavanger . Det kom inn betydelig færre klager enn forventet, og

følgelig ble utgifter til konsulenter/advokater adskillig lavere.

Byggesak drives etter selvkostprinsippet. Regnskapet ved utgangen av 2021 viser et mindreforbruk, og det er

avsatt kr 5,3 mill. til bundet driftsfond.

https://kommunekart.com/klient/stavanger/kart_for_folkevalgte


Beredskap og samfunnsutvikling har et mindreforbruk på kr 0,3 mill. Det er et merforbruk innenfor beredskap.

Koronapandemien har krevd mye ressurser som har påvirket fremdriften og gjennomføringen av enkelte planlagte

prosjekt gjennom året. Områdeløft Hillevåg hadde et mindreforbruk som følge av forsinket aktivitet.

Byutvikling har er merforbruk på kr 4,6 mill. Årsaken til overforbruk på lønn på kr 3,6 mill. skyldes kapasitetsstyrking

av arbeidet med områdereguleringsplaner i tråd med vedtatt arbeidsprogram. Avdelingen har også hatt kr 1 mill.

lavere inntekter enn budsjettert.

Kart- og digitale tjenester har et mindreforbruk på kr 0,9 mill. Hovedårsaken er økte inntekter ved salg av

meglerpakker.



10 Bymiljø og utbygging

Tre tidligere kommunale foretak er i løpet av året tilbakeført til bymiljø og utbygging. Det har ført til en omfattende

omorganisering og en pågående prosess om å bygge en felles kultur. I tillegg er tilrettelegging for

pandemihåndtering og ordinære driftstjenester håndtert, blant annet innen vann, avløp og renovasjon, samt

forvaltning av alle kommunale eiendommer som boliger, gater, uteområder, bygg og anlegg. Gjennomføring av

kommunens investeringer i bygg og anlegg utgjorde verdier for rundt kr 1,3 mrd. i 2021.

10.1 Innledning

Stavanger kommune har også gjennom tjenestene innen bymiljø og utbygging levert ekstraordinære tjenester

knyttet til vaksinering og smittehåndtering, i tillegg til de øvrige faste samfunnskritiske tjenestene til befolkningen.

Endringer i smittevernrestriksjoner med varierende tilstedeværelse av brukere og ansatte i kommunens bygg og

anlegg, samt vaksineringsbehov, har ført til ekstra oppgaver, som blant annet rigging og ombygging i forbindelse

med både vaksine- og teststasjoner.  Det har vært avstandsregler og økte krav til renhold og smittevern i

kommunale bygg, på bygge- og anleggsplasser og under arrangementer, samt skiftende vilkår for skjenkebransjen.

Kommunikasjonsbehovet i befolkningen har vært stort, og -tiltakene mange, gjennom året.

Parallelt med utfordrende pandemihåndtering har en omfattende omorganisering pågått i tjenesteområdet. De

kommunale foretakene Stavanger natur- og idrettsservice, Stavanger boligbygg og Stavanger byggdrift ble formelt

en del av tjenesteområdet i januar 2021, og en langvarig prosess med å bygge en felles kultur er påbegynt.

Tjenestene til byens befolkning har opprettholdt høy kvalitet. Det har vært jobbet med å holde fremdrift i bygge-

og anleggsprosjekter i 2021. I en situasjon der mye er uforutsigbart og kan oppleves utrygt, har det vært ekstra

viktig å opprettholde tjenester og virksomhet som vitner om en normal tilværelse: At by og bygg er holdt rene,

parker og friområder er skjøttet godt, at de kjente og kjære ansiktene har hilst god morgen i svømmeanleggene, at

innbyggerne har fått rent vann i springen, sykkelstiene har vært strødd, anleggs- og byggearbeider har gått sin

gang, at folk som vanlig har kunnet varsle om feil, og at kommunen – som vanlig – har fikset feilene.

Bymiljø og utbygging avsluttet 2021 med et mindreforbruk. Årsakene er dels at koronapandemien gjennom

smittevernrestriksjoner og omdisponering av ansatte har ført til lavere aktivitetsbaserte utgifter og forskyving av

enkelte planlagte prosjekter. I tillegg har interne ressurser rettet mot den omfattende omorganiseringen ført til noe

mindre produksjon. Høye priser i energimarkedet har gitt økte inntekter i forbindelse med energisalg. Samtidig har

renovasjonstjenestene et merforbruk på om lag kr 18 mill. i 2021. Over de siste årene utgjør det samlede

merforbruket om lag kr 50 mill., og må dekkes inn de kommende årene.

10.2 Juridisk avdeling

Avdelingen driver utstrakt rådgivning og bistand i saker av både privatrettslig og offentligrettslig karakter. Juridisk

har et særlig ansvar for forhandlinger om kjøp, salg og innleie av fast eiendom, herunder grunnerverv og

ekspropriasjon. Avdelingen har videre ansvar for å fremforhandle momsavtaler, utbyggingsavtaler og andre typer

avtaler på vegne av kommunen, i tillegg til behandling av saker om refusjon etter plan- og bygningsloven kap. 18.

Juridisk har prosjektlederansvaret for friområdeprosjektet og deltar i prosesser som tilrettelegger for den videre

utvikling av kommunen.



I porteføljen ligger også oppfølgning av kommunens alkohol og skjenkepolitikk. Juridisk er i tillegg faglig sekretariat

for klagesaker som skal behandles av klagenemnda i Stavanger kommune og utarbeider anmeldelser på vegne av

kommunen.

Friområdeprosjektet

Et prioritert friområdeprosjekt er etablering av tursti på Gausel og prosjektet har pågått over flere år. Det foreligger

nå rettskraftig avgjørelse i saken etter at Høyesteretts ankeutvalg ikke tillot anken fremmet. Prosessen med å

etablere turstien er nå inne i en ny fase med planlegging, prosjektering med mer, og vil fortsette i 2022.

Etableringen av tursti langs byfjorden fra Kalhammeren til Vardeneset startet opp i 2020 og har hatt prioritet i 2021.

Prosjektet vil fortsette i 2022.

Juridisk har i tillegg behandlet en rekke små og store friområdesaker, hvorav en sak om erstatningsfastsettelse av et

større friområde og parkområde på Varden. Avgjørelse fra tingretten på dette er anket videre til lagmannsretten og

er berammet for behandling i februar 2022.

Øvrige grunnerverv

Stavanger kommune har jobbet med grunnerverv i flere prosjekter i 2021. Grunnerverv til fortau langs Gauselvågen

har startet opp, sammen med intern tursti over Ringaberget. I tillegg flere mindre prosjekter.

Større avtaler med Lyse

Ny fellesføringsavtale:  Samarbeidsavtalen for gjennomføringen av felles anleggsprosjekt (Fellesføringsavtalen)

mellom kommunen, Lyse Neo og Lyse Elnett er under revisjon. Juridisk bistår vann og avløp, utbygging samt idrett

og utemiljø i denne prosessen. Det har vært en omfattende prosess som har gått gjennom høsten 2021. Arbeidet

forventes sluttført i løpet av vinteren/våren 2022.

Overføring vei- og parkbelysning i kommunen: Avdelingen bisto høsten 2021 idrett og utemiljø med nødvendige

avtaler i anledning overføringen av eierskapet til vei- og parkbelysningen i kommunen fra Lyse Lux til kommunen.

Bistand i bygge- og anleggsprosjekter

Juridisk avdeling har på vanlig måte gitt interne råd i anledning gjennomføringen av ulike bygge- og

anleggskontrakter.

Utbyggingsavtaler

Hanasand næringsområde

Juridisk avdeling har fulgt opp vedtak om å inngå utbyggingsavtale med utbyggere i Hanasand næringsområde. Tre

av fire godkjente avtaler ble signert i 2021 av utbyggerne, og utbyggingsavtalen er nå tredd i kraft.

Madla Revheim

Oppstart av forhandlinger ble kunngjort og utkast til utbyggingsavtale sendt ut til samtlige grunneiere og

utbyggere for kommentarer. En formell innsigelse til avtalemodellen ble mottatt. Det ble besluttet å sette videre

forhandlinger på vent inntil innsigelsen er endelig avklart. En avtale om betaling av foreløpig anleggsbidrag til

finansiering av rekkefølgekrav og overordnet infrastruktur ble inngått med utbygger.

Urban Sjøfront



Stavanger kommune har videreført sitt engasjement i Urban Sjøfront, et tidligere industriområde som nå skal

brukes til boliger og næring. Kommunen har tatt et overordnet ansvar for å bygge infrastruktur mot anleggsbidrag

fra grunneierne gjennom utbyggingsavtaler. I 2021 har det vært forhandlet flere utbyggingsavtaler.

Momsavtaler

Juridisk avdeling har ansvaret for forhandling og inngåelse av avtaler med utbyggere om overtagelse av

justeringsrett eller justeringsplikt ifm. med overtagelse av kommunal infrastruktur til drift og vedlikehold

(justeringsavtaler). Avdelingen har også ansvaret for forhandling og inngåelse av avtaler med utbyggere om

bygging av kommunale anlegg med anleggsbidrag (anleggsbidragsavtaler). I 2021 ble det inngått to

justeringsavtaler med private utbyggere og startet forhandlinger om en anleggsbidragsavtale med Helse

Stavanger.

Innleiesaker

Juridisk avdeling bistår virksomheter i innleide lokaler med søk, kontrahering, oppfølging og avslutning av

leieforholdene. Nye lokaler er i 2021 kontrahert til Hillevåg helsestasjon, bedriftshelsetjenesten og K46 (MOung).

Bevillingsaker

Innkomne søknader om salgs- og serveringsbevillinger har i 2021 vært på samme nivå som tidligere år. Det var

imidlertid en nedgang i antall søknader om skjenkebevilling, herunder faste skjenkebevillinger og bevillinger for en

enkelt anledning. Denne nedgangen har sannsynligvis sammenheng med koronapandemien.

Som en konsekvens av nasjonale og lokale begrensninger på skjenkestedene i tilknytning til pandemien, har

formannskapet frafalt bevillingsgebyret for skjenking i 2021, jf. sak 13/22

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025093?agendaItemId=234200). Dette utgjør om lag kr 2,0 mill. i lavere inntekter.

En annen konsekvens har vært at færre kontrollrapporter ble innrapportert fra skjenkekontrollen, og det har i sum

blitt tildelt færre prikker for brudd på alkoholloven sammenlignet med tidligere år.

Skjenkekontrollen har i tillegg gått smittevernkontroller på serverings- og skjenkestedene, for å kontrollere om

stedene har overholdt smittevernreglene. Skjenkekontrollen har både veiledet stedene, samt skrevet flere

rapporter om overtredelse av smittevernreglene.

Stavanger kommune har gjennomført kurs i ansvarlig vertskap for de ansatte som arbeider på skjenkestedene, men

langt færre enn hva som er normalt grunnet pandemi-situasjonen. Det har blitt gjennomført samarbeidsmøter med

bransjen, skjenkekontrollen, vaktselskapene og politiet.

Klagesaker til kommunens særskilte klagenemnd

I 2021 behandlet klagenemnda 77 klagesaker, noe som er en økning i saksmengde på 84,2 % sammenlignet med

2020. I 2021 var majoriteten av klagesakene fordelt på klage på tildelt barnehageplass, avslag på søknad om

parkeringstillatelse for forflytningshemmede og klager på tildeling/bytte av kommunal bolig.

Anmeldelser

Kommunedirektøren har i 2021 anmeldt 14 saker som er behandlet av juridisk avdeling i samsvar med gjeldende

anmeldelsesrutine. Det tilsvarende tallet for 2020 var 17 saker. Sakene spenner fra skadeverk og forurensning til

vold og trusler mot kommunens ansatte. I tillegg har politiet i noen tilfeller opprettet saker selv etter å ha rykket ut

til ulike hendelser. Slike saker er også fulgt opp i den grad det har vært behov for det.

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025093?agendaItemId=234200


Økonomi

Regnskapet for juridisk viser et mindreforbruk på kr 1 mill. av en budsjettramme på kr 11,9 mill. Mindreforbruket

skyldes i hovedsak en merinntekt på kr 0,3 mill. og at tilskuddet til Urban sjøfront på kr 0,5 mill. ikke ble utbetalt

som følge av at organisasjonen er lagt ned. Tilskuddet vil bli foreslått tatt ut av budsjettet for 2022 ved behandling

av 1. tertialrapport.

10.3 Klima og miljø

Stavanger kommune har høye ambisjoner på klima- og miljøområdet. Klima- og miljøavdelingen leder arbeidet

med å følge opp kommunens klima- og miljøplan og handlingsplanen som skal sikre at kommunen når målene for

reduksjon i klima- og miljøutslipp. Høsten 2021 startet arbeidet med å revidere handlingsplanen, og revidert plan vil

bli lagt frem for politisk behandling i 2022.

Stavanger kommune har utarbeidet et klimabudsjett, som for første gang ble innarbeidet som en del av handlings-

og økonomiplanen for 2021-2024. Klimabudsjettet skisserer hvilke gassreduksjoner ulike klimagasstiltak vil gi

isolert sett. Det vises til årsrapportens kapittel 3 for nærmere informasjon om klimabudsjettet og

klimagassregnskapet. Arbeidet er videreført for kommende år.

Kommunenes klimagassregnskap utarbeides av Miljødirektoratet. Den nyeste oversikten over klimagassutslipp fra

Miljødirektoratet gjelder for 2020, og viser at veitrafikk står for rundt 32 prosent og sjøtransport for 27 prosent av de

lokale klimagassutslippene innenfor kommunegrensene. Landbrukssektoren står for omtrent 14 prosent.

Temaplanen for klima og miljø i landbruket ble vedtatt av kommunestyret i mai 2021. Utarbeiding av en tilsvarende

plan for havbruksnæringen startet i 2021. Planen som vil bli lagt fram til politisk behandling i 2022, og tar for seg

både klima- og miljøutfordringer og næringsutvikling innen denne sektoren.

Mobilitet med satsing på kollektivtransport, sykkel og gange

Klima- og miljøavdelingen er involvert i mange tiltak knyttet til klima- og miljøvennlig mobilitet, som prosjektleder

eller samarbeidspartner. Det dreier seg om planer, infrastruktur, påvirkningsarbeid og tilskuddsordninger.

Mobilitetsuka

Mobilitetsuka, som arrangeres i mange europeiske byer, ble arrangert 16. til 22. september 2021, med varierte

aktiviteter i de ulike kommunedelene. Flere avdelinger i Stavanger kommune og eksterne parter samarbeider om

dette. Tema i 2021 var «Hold deg sunn – reis bærekraftig». Blant aktivitetene var gratis sykkelreparasjon, utdeling av

frokostpakker til gående, syklende og kollektivpassasjerer, utprøving av el-lastesykler og «hverdagstur» i Hillevåg

med den kjente kokken Kjartan Skjelde.

HjemJobbHjem

Stavanger kommune inngikk i 2016 avtale med HjemJobbHjem (HJH), som skal gjøre det enklere å reise uten bil til

og fra jobb. Leasing av elsykler er ett av tiltakene i kommunens satsing, og nesten 1200 ansatte har benyttet

ordningen siden starten i 2019. Økningen har vært jevn.

Hjem for en 50-lapp



Med støtte fra Kolumbus gjennomførte kommunen prøveordningen Hjem for en 50-lapp  høsten 2021. Målet med

prosjektet var å gjøre det enklere for unge mellom 16 og 24 år i Finnøy kommunedel å ta kollektiv transport hjem fra

Stavanger sentrum i helgene. Totalt ble det gjort 38 turer i maxitaxi til Finnøy/Talgje i perioden. 75 ungdommer og 3

voksne over 24 år benyttet tilbudet.

Beintøft

Beintøft, som er en sykkel- og gangeaksjon rettet mot skolebarn, ble gjennomført også i 2021. Rundt 4000 elever

på 13 barneskoler i Stavanger deltok i konkurransen, og Stavanger-elevene gikk hele 85 000 kilometer. Det

kvalifiserte til en 2. plass nasjonalt. Om barna hadde blitt kjørt med fossilbil, ville denne distansen ha stått for 11 tonn

CO -utslipp.

Mobilitetspunkter og bildeling

I 2020 ble Stavangers første mobilitetspunkt åpnet på Hillevåg torg. På et mobilitetspunkt kan du sømløst bytte

mellom ulike transportmidler, som kollektivtransport, leie av delingsbil, bysykkel, samt andre tjenester. I 2021 startet

arbeidet med fire ytterligere mobilitetspunkt – i Olav Kyrresgate, i Nymannsveien (Varden), på Tjensvolltorget og i

Kvitsøygata.

I samarbeid med Stavanger Parkering er det også blitt reservert 27 offentlige parkeringsplasser for delingsbiler, alle

med lademulighet (16 i parkeringshus og 11 på gateplan).

Kommunens medlemskap i Oslo bilkollektiv, avd. Stavanger, er det registrert totalt 515 brukere (private og

bedriftsmedlemmer) ved årsskiftet 2021, mot 393 i 2020. Dette gir en økning på 34 prosent det siste året.

Tilrettelegging for utslippsfri transport

I 2017 ble ladestrategien for Stavanger-regionen vedtatt. Utviklingen knyttet til elbillading går raskt, og høsten 2021

startet arbeidet med å revidere strategien. Strategi kalles for Fremtidige utslippsfrie kjøretøy / transportløsninger i

Stavanger kommune . Strategien omfatter både kommunens virksomhet og kommunen som helhet, og omfatter

kjøretøy så vel som anleggsmaskiner.

Andelen elbiler av nybilsalget har økt ytterligere i 2021, og dermed også antall elektriske personbiler i Stavanger.

Også kommunens egen bilpark har fått en økt andel elbiler i 2021.

Tilskudds- og utlånsordninger for utslippsfri transport

Flere kommunale tilskuddsordninger ble etablert i 2019 og 2020. Tilskuddsordningen til ladeinfrastruktur for elbil-

lading i borettslag og sameier er avviklet i 2021. Tilskudd til støtte el-lastesykler og utlån av slike sykler er populære

ordninger.

Tilskudds- og utlånsordninger for utslippsfri transport

Sjøtransport
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Sjøfart utgjør etter veitrafikk den nest største utslippskategorien når det gjelder klimagasser. Kommunens

handlingsrom knyttet til sjøfart er begrenset, og det er behov for å se nærmere på muligheter. Høsten 2021 ble det

igangsatt et utredningsprosjekt for å kartlegge kommunens handlingsrom. Arbeidet er støttet av den statlige

ordningen Klimasats  (https://www.miljodirektoratet.no/klimasats).

Forurenset grunn

De fleste sakene om forurenset grunn er relaterte til behandling av tiltaksplaner, der hovedformålet har vært

tilrettelegging av områder for utbygging. I 2021 ble 27 tiltaksplaner behandlet, mot 19 året før.

Forurenset sjøbunn

I 2021 er det jobbet videre med å kartlegge og vurdere innretning på konkete løsninger i tiltaksplan for fjerning av

forurenset sjøbunn for Galeivågen og Jadarholm, samt for Hillevågsvannet og Strømvik.

Ved utgangen av 2021 ble ledelsen for forurenset sjøbunn-prosjektet overført til avdeling utbygging ved

anleggsprosjekter. Arbeidet med forurenset sjøbunn er støttet av Miljødirektoratet.

Luftkvalitet

Stavanger kommune har i samarbeid med Stavangerregionen Havn IKS etablert en ny målestasjon for luftkvalitet.

Den ble satt i drift i juni 2021 og er plassert i Vågen i Stavanger sentrum. Kommunen har nå totalt fire målestasjoner

for luftkvalitet: i Kannik, i Schancheholen, på Våland og i Vågen. Målestasjonene gir data for svevestøv og

nitrogendioksid.

Kravene i forurensningsforskriften  har ikke blitt overskredet i 2021, men måleparametrene viser en forverring av

luftkvaliteten fra 2020 til 2021. Dette skyldes i vesentlig grad at det var lengre perioder med inversjon (kald luft blir

liggende nær bakken), og mindre vind og nedbør enn tidligere år I starten av 2021 ga helsesjefen råd til

befolkningen i forbindelse med dårlig luftkvalitet.

Ordningen med pant for gamle vedovner som startet i 2018, ble avsluttet våren 2021 i tråd med utvalg for miljø og

utbygging sitt vedtak i sak 40/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714268?agendaItemId=229708). Til sammen ble

det gitt støtte til utskifting av 1275 gamle ovner som har blitt erstattet med nye og rentbrennende ovner. Det er

utbetalt ca. kr 6,3 mill., hvorav ca. kr 0,8 mill. til utskifting av 157 ovner i 2021.

Høsten 2021 ble det innført en støtteordning (pant) for å skifte ut piggdekk med piggfrie vinterdekk. Det blir gitt kr

300 per piggdekk som leveres inn og erstattes med piggfrie vinterdekk. Totalt har 417 bileiere fått tilskudd til dette.

Begge de nevnte støtteordningene er finansiert av inntektene fra piggdekkgebyret.

Miljøsertifisering og kommunikasjon

Arbeidet med miljøsertifisering i kommunen er satt på vent både i 2020 og 2021 grunnet koronapandemien.

Klima- og miljøprisen ble delt ut for annen gang i 2021, og gikk til Stavanger dykkerklubb, som en påskjønnelse for

deres arbeid med å rydde sjøen for søppel, spøkelsesgarn og -teiner, og overvåkning av invaderende arter, som

havnespy.

For å styrke kommunikasjonen med Stavangers innbyggere, er det opprettet en ny nettside,

www.klimastavanger.no (http://www.klimastavanger.no/)   er deles informasjon og tips om ulike klima- og miljøtema, og den viser

muligheter for å bidra til å gjøre Stavanger mer klima- og miljøvennlig.

https://www.miljodirektoratet.no/klimasats
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714268?agendaItemId=229708
http://www.klimastavanger.no/


Et samarbeidsprosjekt om interaktiv digital kommunikasjonsløsning for gode klima- og miljøvalg i hverdagen ble

startet i 2021, med støtte fra statsforvalterens fornyings- og innovasjonsmidler. Et opplegg er laget for å involvere

ungdom sterkere, blant annet som ambassadører for prosjektet.

Andre miljøtiltak

Ett av tiltakene for å redusere bruken av engangsplast, er utleie av holdbart flergangsservise til arrangement. Et

prøveprosjekt ble lansert i kommunedelene Finnøy og Hillevåg mot slutten av 2021, i samarbeid med smartby-

kontoret.

Med støtte fra Stavanger kommune har Ullandhaug økologiske gård tatt imot 5-600 personer fra barnehager,

skoler/SFO, universitet og andre til informasjon og gardsvandring, og rundt 300 deltok på Matløypa på

Ullandhaug.

Regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Stavanger kommune deltar aktivt i flere samarbeid utover kommunens egne grenser, blant annet Klimanettverk

Jæren som ledes av Stavanger, og storbynettverk for klima og nullutslippsløsninger. Internasjonalt deltar vi i

Eurocities miljøforum og Ordføreravtalen (Covenant of Mayors).

Kommunen har også prosjektsamarbeid om klimatiltak i to av Stavangers vennskapsbyer, Nablus i Palestina og

Antsirabé på Madagaskar. I Nablus står treplanting og innbyggerinvolvering sentralt, mens politisk uro og

koronapandemien har satt prosjektet i Antsirabé på vent inntil videre.

Økonomi

Regnskapet for klima og miljø viser et mindreforbruk på kr 2,6 mill. av en budsjettramme på kr 10,8 mill. Årsaken er i

hovedsak at det er brukt noe mindre på tiltak knyttet til klima og miljø, samtidig som inntekten fra piggdekkgebyret

ble høyere enn budsjettert. Totalt utgjorde piggdekkpant og pant på gamle vedovner en utgift på kr 1,3 mill., som er

kr 0,2 mill. mindre enn budsjettert. Piggdekkgebyret utgjorde en inntekt på kr 9,4 mill. og ga en merinntekt på kr

0,4 mill. I tillegg er det brukt mindre enn planlagt på følgende tiltakene finansiert av klima- og miljøfondet: støtte til

el-lastesykler, støtte til lading i borettslag og støtte til bruk av flergangsservise på arrangement. En av

hovedårsakene til dette er koronapandemien. Miljøsøndag 2021 ble avlyst på grunn av pandemien. I 2021 ble det

brukt kr 7,6 mill. av klima- og miljøfondet, og fondet utgjorde totalt kr 24,9 mill. ved årsslutt.

10.4 Idrett og utemiljø

Omorganisering

Tilbakeføringsprosjektet, Foretak til basis , preget arbeidet til idrett og utemiljø i 2021 i stor grad. Styrings- og

rapporteringslinjene for foretakene ble overført til kommunedirektøren fra 01.01.2021 og ny organisering og

innplassering av ansatte fullført innen 30.06.2021.

Planleggings- og gjennomføringsarbeidet var omfattende. Målet var at arbeidet til alle ansatte i nyopprettede

idrett og utemiljø i størst mulig grad skulle være upåvirket av endringene i organisasjonen. Felles rutiner, systemer,

samarbeidsmåter og ny ledergruppe ble etablert, i samarbeid med ansattrepresentanter og fagforeninger.

Vei og trafikk



I 2021 ble både Trafikksikkerhetsplan 2021-2024  vedtatt og belysningsplan for sentrum utarbeidet og vedtatt. Det

er hittil etablert hjertesone ved 15 skoler med egen trafikksikkerhetsplan for hver av disse. I 2021 startet et

forberedende arbeid for å bli trafikksikker kommune. Overgangen til smart Led-belysning er godt i gang og

fortsetter i 2022.

Gatenormen for Stavanger (https://www.stavanger.kommune.no/vei-og-trafikk/veinorm-for-stavanger/#18046) kommune ble revidert og digitalisert.

Samtidig ble det også i 2021 jobbet med overvannshåndtering og infiltrasjon og fordrøyning i offentlige områder.

Sykkelsatsingen

Stavanger på sykkel er styrket med ett årsverk og er nå plassert i staben til idrett og utemiljø som en egen

faggruppe. Det har blitt iverksatt tiltak for å heve fremkommelighet, sikkerhet og kvalitet på sykkelveinettet.

Det har blitt utført arbeid i Hjalmar Johansens gate, Tjodolvs gate, Kannikgata og Ryfylkegata i 2021 i regi av

Stavanger kommune med finansiering av både kommunale midler og av Bymiljøpakken (https://bymiljopakken.no/).

Norm for offentlig sykkelparkering er etablert og innarbeidet i Gatenormen for Stavanger (https://www.stavanger.kommune.no/vei-

og-trafikk/veinorm-for-stavanger/#18046). Flere nye sykkelparkeringsanlegg ble etablert i 2021. Dette har økt både antall og

kvaliteten på sykkelparkeringsplasser. Domkirkeplassen, Stavanger svømmehall og Stavanger turnhall er anlegg

som har fått oppgraderinger.

Park og natur

Blågrønne områder i hele kommunen er også i 2021 vedlikeholdt og videreutviklet. I arbeidet med Grønn plan har

kommunalområdet bidratt med fagkompetanse innen tema som naturmangfold, friluftsliv, trær og grønnstrukturen

i byggesonen. Denne temaplanen skal være fagplan og strategisk dokument for grøntstrukturen i kommunen og

vise behov for nye handlingsplaner. Faggrunnlaget ble utarbeidet i 2021 og inneholder konkrete målsetninger,

strategier og innspill til kommuneplanens arealdel.

En forpliktende samarbeidsavtale mellom Stavanger kommune, Sandnes kommune og Rogaland Arboret ble

vedtatt i Stavanger formannskap 10. juni 2021 (sak 5/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711917?

agendaItemId=230918)). I løpet av den kommende fireårsperioden 2022-2026 skal det jobbes mot et felles Botanisk

vitensenter i Rogaland. Prosjektleder for dette samarbeidet ble ansatt høsten 2021.

Drift utemiljø

Seksjonen drift utemiljø har sikret drift og vedlikehold av kommunens uteområder som parker, badestrender,

friområder, lekeplasser, barnehager, skoler, vei og trafikkarealer, renhold i sentrum, trafikksikkerhet, god

fremkommelighet, miljø og service. Seksjonen leverte samtidig tjenester innen etablering, rehabilitering,

opparbeidelse av lekeplasser, barnehager, skoler, parker, grøntanlegg, og turstier, samt opparbeidelse og

rehabilitering av vei- og sykkelinfrastruktur. I 2021 prioriterte driftsseksjonen flere kommunale oppdrag fremfor

private.

Innen beredskapsarbeidet var blant andre disse områdene aktuelle i 2021, i tillegg til vintervedlikeholdet:

Forebygging og skadebegrensning ved overvann

Skadebegrensning og oppsamling av oljesøl på vei

Fjerning av rotvelt og opprydding etter storm og uvær

Utrykning og behandling av alvorlige saker innmeldt via meldingssystemet VOF

https://www.stavanger.kommune.no/vei-og-trafikk/veinorm-for-stavanger/#18046
https://bymiljopakken.no/
https://www.stavanger.kommune.no/vei-og-trafikk/veinorm-for-stavanger/#18046
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711917?agendaItemId=230918


Bad og idrett

Gjennom hele 2021 er det jobbet kontinuerlig med å videreutvikle bærekraftig drift av idrettsanlegg gjennom

samdriftsmodellen. Driften av flere haller og bad innenfor et mindre område ble slått sammen slik at personellet har

ansvar for flere av disse. Dermed er det mulig å drifte på en kostnadseffektiv måte og samtidig beholde dagens

standard.

I 2021 ble to nye anlegg overført til drift bad og idrett: tennisbaner i Ramsvik og kunstgressbanen på Kvernevik ring.

Svømmehallen i Tastahallen ble åpnet igjen etter lang tids rehabilitering. Svømmehallen på Finnøy er åpnet for

publikumsbading lørdager.

Tre kunstgressbaner har fått nytt dekke: Jarlabanen, Hundvåg bane og en bane på Lassa. Kvernevikbanen er

omgjort fra grus til kunstgress.

Idrettsseksjonen har deltatt i planleggingen og i prosessen med å dokumentere behovet for nye flerbrukshaller og

nye svømmeanlegg. Idrett og utemiljø har vært aktivt med i arbeidet for å utvikle et nytt folkebad.  Arbeidet med

Temaplan idrett 2023-2039  er startet opp og vil i hovedsak bli gjennomført i 2022.

Det er ikke rapportert alvorlige hendelser blant brukere eller medarbeidere av bad- og idrettsanlegg, takket være

gode rutiner ved arbeidsutførelse og forebygging av ulykker. Det er jevnlig øvelser og oppdatering av kunnskaper

for livredderne på svømmeanleggene i Stavanger kommune.

Prosjekter

Arbeidet med å tilrettelegge og bygge nye uteområder inkluderte følgende prosjekter i 2021:

Kjelvene skatepark har blitt rehabilitert og fått nytt dekke.

Lysedammen aktivitet er under bygging og ferdigstilles våren 2022.

Offentlige drikkeplasser/fontener ble satt ut i flere kommunale friområder: Møllebukta,

Kvernevik, Tasta og ved Lysedammen. Drikkekranene er plassert ut etter strategiske valg, i

nærheten av populære utfartsområder, ved trimparker og populær badeplass.

Første del av prosjektet Bokkaskogen med tilbakeføring til skog, ble gjennomført.

Ramsvig tennisbaner ble bygget i 2021.

Eksisterende aktivitetsanlegg i Hinna kommunedel ble kartlagt som grunnlag for lokalisering og

etablering av nye tiltak.

Det ble vedtatt etablert to dagsturhytter i kommunen, en i Hundvåg kommunedel og en på Fogn

i Finnøy kommunedel. Disse vil bli satt opp i 2022.

En svært omfattende kartlegging av sjøbunn og grunnforhold rundt kommunale stupebrett på

badeplasser ble fullført. Samtlige stupebrett med dybde grunnere enn 3 meter skal fjernes eller

relokaliseres. Arbeidet er satt i gang og vil fortsette i 2022.

Kommunalområdet har også ansvar for å tilrettelegge for gode utearealer ved skoler og barnehager. Følgende

skolegårder ble oppgradert i 2021:

Kannik skolegård, ferdigstilles vår 2022.

Mosterøy skolegård, ferdigstilles første kvartal 2022.

Austbø og Hafrsfjord skole, ble startet opp i 2021.

Hinna skole, forprosjekt ble utarbeidet, skolegården bygges i 2022.



Forprosjekt / detaljprosjekt for uteområdene til flere barnehager er jobbet med i 2021. Dette gjelder blant annet

Stokkadalen, Solvang, Husabøstykket, Lassamyrå og Sjernarøy.

Idrett og utemiljø har ansvar for planlegging og opparbeidelse av byrom i sentrum og sentrumsområder i

kommunedelene.  I 2021 var bl.a. følgende prosjekt under arbeid:

Forprosjekt Nytorget ble ferdigstilt.

Tou uterommene ble ferdigstilt og anlegget åpnet for publikum våren 2021.

Lysplan for Stavanger sentrum ble vedtatt i oktober 2021.

Valbergtårnet og St. Petri kirke fikk ny belysning i tråd med Lysplan for Stavanger sentrum

Lyskonsept for Pedersgata inkludert første del av vinterlysprosjektet ble utarbeidet og installert.

Byromstrategien ble ferdigbehandlet i 2021. I 2022 utarbeides det en handlingsplan.

Handlingsplan for miljøgater og gatetun ble vedtatt av utvalg for miljø og utbygging i desember

2021.

Følgende prosjekter er påbegynt og forventes ferdigstilt i løpet av første kvartal 2022:

Vinkelgata – byrom for møte- og lekeplass

Badedammen del 3

Prosjekt Byparken

Planprogram Holmen og Østre havn der Idrett og utemiljø bidrar

Følgende infrastrukturprosjekter er bygget ferdig eller nesten fullført i 2021:

Avaldsnesgata som miljøgate

Lindøy kai

Trafikksikring ved Bergliveien og Høghallet 24

Michael Berentsens gate som miljøgate

Oppgradering av belysningen på Tjensvolltorget

4 bruer er rehabilitert: bru ved hestesenter/Hinna, Slettestrand bru/Gausel, Grasholmen bru og

Kalvhagsundet bru / Hundvåg. Gang og sykkel-bru over Morgedalsveien, Madla blir ferdig tidlig

2022

Belysning langs turvei Lassa / Store Stokkavatnet inkludert ny turveibit og trygg skolevei

gjennom idrettsanlegget på Lassa

Økonomi

Regnskapet for idrett og utemiljø viser et mindreforbruk på kr 14,9 mill. av en budsjettramme på kr 311,4 mill. Kr 9,5

mill. skyldes lavere lønnsutgifter. Under koronapandemien har det vært flere vakante stillinger hvor det ikke har blitt

tatt inn vikarer. Med stengte svømmehaller og idrettsanlegg har det heller ikke vært behov for å ta inn ekstrahjelp

på kveldstid og i forbindelse med ferieavvikling.

Utgiftene er kr 5,7 mill. lavere enn budsjettert, som følge av redusert drift og vedlikehold av bygg og anlegg. Det

skyldes blant annet at det har blitt brukt mye tid på omorganisering, som har ført til at noe drift og vedlikehold har

blitt utsatt. Det er også betalt ut kr 2 mill. mindre i tilskudd enn budsjettert.

https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/ny-lysplan-for-stavanger/
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/strategier/byromstrategi/


Inntektene er kr 2,5 mill. lavere enn budsjettert. Samtidig som det blant annet er kr 3 mill. høyere leieinntekter fra

utleie av lokaler, og kr 1,1 mill. høyere billettinntekter fra svømmehaller, er det mindre salg av interne tjenester enn

planlagt. Inntektsavviket på billettinntekter skyldes at budsjettet ble nedjustert noe for mye i forbindelse med

tertialen som følge av koronapandemien. Sammenlignet med 2019, som var forrige «normalår», er billettinntektene

mer enn halvert. Med et år med varierende grad av tiltak, har det vært utfordrende å forutse hvor mye inntekter

man kan regne med, blant annet fra billettsalg. Omorganisering og konsolidering, har ført til utsatte bestillinger

som har ført til lavere salg av interne tjenester.

10.5 Eiendom

Omorganisering

Tilbakeføringsprosjektet, Foretak til basis , preget arbeidet til eiendom i 2021 i stor grad.

Styrings- og rapporteringslinjene for foretakene ble overført til kommunedirektøren fra 01.01.2021 og ny

organisering og innplassering av ansatte fullført innen 30.06.2021. Eiendom teller nå samlet ca. 440 ansatte.

Eiendom er en nyopprettet avdeling fra 1. juli, etter en sammenslåing av foretakene Stavanger byggdrift KF og

Stavanger boligbygg KF med byggforvaltning. Eiendom har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling

(FDVU) av all bebygget eiendom og ivaretar kommunens byggeieransvar. Tidligere var drifts- og

vedlikeholdsarbeidet organisert ut fra en bestiller-utfører-modell. Endringsarbeidet har pågått gjennom hele 2021

og vil praktisk også strekke seg inn i 2022 med implementering av ny modell, samt innføring av nytt

forvaltningssystem.

I løpet av kommende år vil det utarbeides en ny eiendomsstrategi for Stavanger kommune, som vil bli det sentrale

styringsdokumentet for eierskap og forvaltning av kommunens eiendommer.

Formålsbygg

Intern organisering

Det er jobbet med ny organisering av avdelingen. Implementering fortsetter i 2022. Omfatter oppbygging av nytt

forvaltningssystem, etablering av nye funksjoner, tydelige ansvarsfordelinger og gode plattformer for samhandling

internt og på tvers.

Fagsystem for eiendomsforvaltning

Etablering og videreutvikling av nytt fagsystem for eiendomsforvaltning har vært en prioritert oppgave i 2021. 

Renholdsmodulen ble rullet ut på de fleste skoler og barnehager i løpet av 2021 og gir området et løft, og har vært

et viktig system gjennom koronapandemien.  Oppretting av lovpålagte og løpende oppgaver på byggene er i

perioden startet opp og forventes å være implementert i løpet av 2022. Kartlegging av bygningenes tilstand som

grunnlag for tilstandsbasert vedlikehold er påbegynt i 2021. Alle leiekontrakter er i 2021 overført til det nye

forvaltningssystemet og det forventes en oppstart med fakturering fra dette i begynnelsen av 2022.

Systemets modul for stoffkartotek ble opprettet i 2021 og løsningen vil bli videreutviklet i 2022 slik at den ivaretar

hele kommunes behov.

Det er gjennomført et stort arbeid med å knytte fagsystemet og økonomisystemet sammen slik at systemkritiske

arbeidsprosesser blir ivaretatt.



Vedlikehold av bygg

Kommunens portefølje av formålsbygg utgjør ca. 800 000 m , og verdibevarende vedlikehold for bygningsmassen

er en prioritert oppgave. Det er i 2021 jobbet med tilstandskartlegginger i nytt forvaltningssystem, som grunnlag for

systematisert tilstandsbasert vedlikehold og utvikling av vedlikeholdsplaner i kommende år. Overførte

stimuleringsmidler fra 2020 (koronamidler) utløste også flere vedlikeholdstiltak i 2021.

Verdibevarende vedlikehold prioriteres og utføres etter årlig tilgjengelige budsjettmidler. Over tid har det oppstått

et vedlikeholdsetterslep i bygningsmassen, som igjen medfører behov for økte midler gjennom totalrehabiliteringer

og i enkelte tilfeller også negative konsekvenser for brukerne.

Det er i 2021 jobbet med intern organisering for en god og effektiv eiendomsforvaltning for fremtiden. Utover

daglig forvaltning blir det fremover viktig å etablere ny intern organisering og få nye systemer og tilhørende

arbeidsprosesser i flyt. Overordnede styringsdokumenter som vedlikeholds strategien vil oppdateres, og være

koblet til eiendomsstrategi, organisasjonsstrategi og andre føringer i Stavanger kommune.

Utvikling av bygg

Byggene oppgraderes og utvikles for å møte nye forskriftskrav og krav og behov fra virksomheter og brukere,

prioritert etter at nødvendig vedlikehold er ivaretatt. Utvikling for å dekke nye krav og behov ivaretas særlig ved

totalrehabiliteringer. Rehabiliteringstakten må økes dersom kommunen skal klare å ivareta en normal utvikling

bygningsteknisk, og endringer i virksomhetenes krav og behov.

Skoleberedskapspiloten gjennomført på Kristianlyst skole i 2018 har dannet grunnlag for en beslutning om

etablering av to-veis kommunikasjonssystem på alle skoler og aktuelle barnehager. En kartlegging av

kommunikasjons- og varslingssystemer på skolene, viser at flertallet av skolene ikke har et fungerende

kommunikasjonssystem. Det er behov for en studie som skal identifisere aktuell teknologi i samarbeid med

virksomhetene. Dette arbeidet blir utført som et dedikert prosjekt i 2022.

Oppfylle dokumentasjonskrav

Brannbøker

Arbeid med digitalisering av brannbøker har startet opp. Oppgaver relatert til egenkontroll er implementert i

FAMAC  og en anbudskonkurranse for eksterne rådgivere som skal bistå med systematisering og opprettelse av

brannteknisk dokumentasjon er gjennomført. Dette arbeidet skal gjennomføres i 2022.

Energimerking

Stavanger kommune har energimerke på plass for alle kommunale formålsbygg og større boligbygg som faller inn

under energimerkeforskriften, snaut 230 eiendommer. Energimerking har en oppdateringssyklus på 10 år og

arbeidet med å oppdatere energimerkene vil starte opp i 2022.

Radonmåling

Det er testet ut løsninger for å overvåke radonkonsentrasjonen kontinuerlig i bygninger. Det er satt ut sensorer på

flere skoler der en kan overvåke og kartlegge radonnivåer løpende for enklere å kunne sette inn tiltak. Dette tiltaket

er en forlengelse fra å utføre sporfilmmålinger og velge ut bygg med forhøyede verdier for å enklere kunne

verifisere verdiene i driftstiden.

Prosjekteringsanvisninger
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For å ivareta effektiv og forutsigbar bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av Stavanger kommunens

bygningsmasse, er det utarbeidet en rekke prosjekteringsanvisninger. Hensikten med anvisningene er å forsikre at

riktige løsninger og systemer blir levert i alle byggeprosjekter, og at det tilfredsstilles kommunens gjeldende krav og

behov med hensyn til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø, prosjektfremdrift, miljøpåvirkninger og økonomi. Relevante

anvisninger tas som grunnlag for alle tilbudsforespørsler initiert av Stavanger kommune som et minimumskrav til

bygning, funksjon og valg av tekniske løsninger.

Prosjekteringsanvisningene oppgraderes og utvikles fortløpende. I 2021 ble de tekniske anvisningene som omfatter

VVS, elkraft, telekommunikasjon og automatisering tilpasset for å ivareta nye forskriftskrav og behov. I

prosjekteringsanvisningen som beskriver tverrfaglige bestemmelser ble det lagt til miljø-, økonomi- og renholds

relaterte krav. I tillegg ble det utarbeidet en ny prosjekteringsanvisning som beskriver retningslinjer for

prosjektering og utførelse av bygninger som omfatter bl.a. krav til konstruksjoner, materialvalg,

vedlikeholdsintervaller, klimagassutslipp og livssykluskostnader.

Effektiv og miljøvennlig drift

Den overordnede målsettingen om at kommunen skal drifte bygningsmassen på 750 000 m2 på en sikker og

kostnadseffektiv måte, ligger fast. Med det vedtatte målet om 80 prosent klimagassreduksjon innen 2030, er ulike

klima- og miljøvennlige tiltak i eksisterende bygningsmasse videreført.

Energioppfølging og styring av kommunale bygg

Sentral driftskontroll

Porteføljen eiendommer  driftes sentralt og har som mål om fjernovervåkning av alle kommunale formålsbygg på

sikt. Totalt driftet seksjonen 220 eiendommer ved utgangen av året. Volumet økte med rundt 6 bygninger i 2021.

Kommunen satser sterkt på energibesparende tiltak og er i ferd med å kartlegge bygningsmassen ytterliggere for å

starte med å etablere alternative energiløsninger på alle bygg hvor dette er hensiktsmessig. Hovedbegrepene til

denne satsingen ligger i kartlegging av potensialet til å utnytte solenergi, batteribackup, peak styring, økt

behovsstyring i byggautomatiseringen, varmepumper med mer. De siste årene, og spesielt i 2021 er det fullført

arbeid med å oppgradere de eldste fellessystemene for styring slik at disse er tilrettelagt med fremtidens styring av

byggtekniske anlegg. Dette betyr blant annet at systemene er tilrettelagt for styring og optimalisering fra

maskinlæringssystemer som vil komme i tiden fremover.

Energimåling i nye bygg viser også at det er nyttig å ha detaljert måling på kritiske systemer som varmepumper,

spisslast og behovsstyrte anlegg for å overvåke at disse fungerer etter hensikten og er justert inn for optimal drift

tilpasset bruken.

Energiutgifter og kraftforvaltning av elektrisk kraft

Energiutgiftene til Stavanger kommune i 2021 ble noe høyere enn budsjettet tok høyde for. På tross av at det ved 2.

tertial ble budsjettert opp kr 32 mill. som følge av høye strømpriser, endte det totale forbruket i 2021 på kr 126 mill.

inklusiv selvkostområdene. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 107,1. Eksklusiv selvkostområdene endte forbruket

på kr 122 mill., med en forbruksprosent på 106,7. De høye utgiftene tilskrives de høye strømprisene.



Porteføljeforvaltning av elektrisk kraft

2021 var igjen et veldig uvanlig år med hensyn til kraftpriser. Det har historisk sett ikke vært høyere kraftpriser, og

det har vært satt flere rekorder i løpet av 2021. Dette i sterk kontrast til de historisk lave strømprisene som var i

2020. Tendensene til høyere kraftpriser ble synlige i begynnelsen av september og eskalerte veldig mot

rekordhøye kraftpriser i desember 2021. I all hovedsak er det gasspriser på kontinentet som har drevet opp

kraftprisen på strøm på grunn av stor etterspørsel på gass.

Figur 10.1 Kraftprisutvikling per måned for 2021.

Figur 10.1 viser utviklingen i strømprisen per måned ved øre/kWh eksklusiv merverdiavgift, uten nettleie og

forbruksavgift. Den røde grafen som er for oppnådd porteføljepris for 2020 er tatt med for å vise de store

forskjellene i kraftprisene mellom 2020 og 2021.

Energiutgifter 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Strøm 68 249 73 543 69 999 84 259 84 994 67 468 112 164

Fjernvarme/fjernkjøling 1 531 1 770 2 026 2 968 3 692 3 352 6 836

Fyringsolje og fyringsparafin 161 199 133 301 207 0 0

Naturgass og andre fossile gasser 1 637 3 076 3 033 3 463 3 388 3 437 6 151

Bioenergi 0 0 227 328 193 185 709

Sum 71 578 78 588 75 318 91 320 92 473 74 442 125 860

Tabell 10.1 Sammenligning av regnskapsår for energiutgifter inkl. selvkostområdet. Alle tall i tusen kroner.
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Gjennom aktiv dialog med kraftforvalter ble kraftkjøp prissikret fram i tid allerede våren 2020 da kraftprisene var

langt under gjennomsnittet. Det ble handlet strømkontrakter fram i tid på deler av volumet, for både 2021, 2022 og

2023. Resultatet for 2021 viser at den aktive kraftforvaltningen har gitt et finansielt resultat i overkant av kr 20 mill.

sammenlignet mot markedsprisen. I praksis betyr dette at Stavanger kommune ville hatt kr 20 mill.  høyere

strømutgifter om kraftinnkjøpet hadde vært gjort direkte mot spotmarkedet. Det er ikke så lett å se dette på grafen

i figur 10.1 men gevinstene er realisert i de månedene der prissikret volum har ligget betydelig lavere enn markedet.

Dette gjelder spesielt de tre siste månedene av 2021.

Dette er den kraftprisen Stavanger kommune har oppnådd som gjennomsnittlig kraftpris på årsbasis gjennom aktiv

forvaltning.

Utover 2020, som var et unntaksår, så viser prisutviklingen at vi fremdeles må være opptatt av å velge

energieffektive løsninger i bygg, samt overvåke energibruken kontinuerlig for å holde kostnadene så langt nede

som mulig.

Kraftforvalteravtalen med Entelios gikk ut ved utgangen av 2021 og kommunen har i samarbeid med Sandnes

kommune gjennomført ny anbudskonkurranse for porteføljeforvaltning av kraft. Resultatet av denne anskaffelsen

er at Entelios leverte det beste tilbudet totalt sett. Det er inngått avtale om ny kraftkontrakt med varighet på 2 år,

med opsjon på ytterligere 2 år.

Energisentraler

Triangulum:

Energisentralen som henter energi fra avløpsvann og forsyner Stavanger svømmehall og tre administrasjonsbygg

(OK23, OK19 og Rådhuset) med varme og kulde, har hatt sitt fjerde driftsår. Rådhuset ble frakoblet i mai i

forbindelse med renoveringen.

Energiregnskapet viser at varmepumpene produserte 1 627 000 kWh varmeenergi. Energibruket til

varmepumpene var på 450 850 kWh. Dette gir en årsvarmefaktor på 3,6.

Stavanger forum

Energisentralen leverer fjernvarme og fjernkjøling til følgende mottakere på Forum området:

År Pris øre kWh Økning if. 2015 Endring fra forrige år

2015 19 - -

2016 25 32 % 32 %

2017 27,5 45 % 10 %

2018 42,2 122 % 53 %

2019 41,3 117 % -2 %

2020 19 0 % -53 %

2021 62,1 226 % 226 %

Tabell 10.2 Kraftprisutvikling siden 2015. Øre/kWh eksklusiv mva. uten nettleie og forbruksavgift.



Clarion Hotel Energy, DNB arena, Forum Expo, High Five, IMI kirken, Konferansesenteret, Stavanger idrettshall,

Stavanger Forum Hotel, Stavanger Ishall.

I tillegg leveres det saltlake og dusjvann til ishallene. Saltlake benyttes til produksjon av is.

Det er levert følgende energimengder i løpet av 2021:

Fjernvarme:            ca. 8,7 GWh

Fjernkjøling:          ca. 1,14 GWh

Saltlake:                 ca. 3,45 GWh

Forbruksvann:      ca. 276 MWh

Det arbeides kontinuerlig med å effektivisere og optimalisere sentralen. Det er utført og pågår større service og

vedlikehold etter fastsatte intervaller.

I januar ble det sendt søknad til Enova, hvor det er søkt om støtte til større prosjekt som avfuktning i ishallen,

oppgradere SD anlegget for energisentralen, samkjøring av varmepumper og utvidelse av brønnpark, samt

etablering av solcelleanlegg på tak.

Søra Bråde biokullanlegg

I februar fikk kommunen tildelt kr 9,5 mill. fra Miljødirektoratet for å etablere en biokullsentral på Søra Bråde.

Sentralen skal benytte biomasse i form av “parkavfall”. Massen forbrennes i en pyrolyseovn som produserer biokull

og overskuddsvarme. Biokull er et ettertraktet produkt til blant annet jordforbedring, som kommunen vil benytte til

eget formål. Overskuddsvarme vil bli benyttet på eksisterende nærvarmenett. Dette til erstatning for naturgassen

som benyttes i dag. Denne prosessen vil potensielt binde og redusere CO2 utslippet med 2000 tonn per år.

Søra Bråde biokullanlegg har en estimert total kostnad på kr 31,2 mill. Fra tildelingen i februar har saken blitt

behandlet politisk, og det er besluttet at det skal arbeides videre med å etablere en biokullsentral på Søra Bråde.

Dette i tillegg til å se etter andre aktuelle lokasjoner for tilsvarende anlegg. Midlene på kr 21,7 mill. er utover støtten

fra Miljødirektoratet, og er innarbeidet i Handlings- og økonomiplan 2022-2025 . Det er vurdert 6 alternative

tomter for plassering, samtlige omhandlet i en ROS-analyse, og det er utarbeidet et forprosjekt. En intensjonsavtale

med Lyse Neo om salg av overskuddsvarme er undertegnet og intensjonsavtale med grunneier om leie av tomt er

nært forestående. Statsforvalteren stiller seg positiv til saken. Norconsult har igangsatt prosessen med regulering

av tomt til formålet.

Universell utforming

Kravet om universell utforming vil ta tid å gjennomføre, og vil kreve klare prioriteringer utover ordinært vedlikehold.

Ulike tiltak er gjennomført i løpet av 2021 innen fagområdet universell utforming. Flere prosesser er også under

utførelse, og vil kontinuerlig følges opp i det videre arbeidet. Arbeidet med å få laget en egen tilstandsanalyse i

forvaltningssystemet FAMAC er startet opp i 2021, og utvikles videre for å benyttes i arbeidet med å kartlegge

nødvendige tiltak innen universell utforming.

Gode løsninger skapes når universell utforming er en integrert del av den kvalitetsmessige prosjektgjennomføring;

gjennomføring av mulighetsstudier; tidlig fase planlegging, detaljplanlegging, utførelse og kontroll av ferdig bygg,

dette med tanke på imøtekomme krav for byggkvalitet til universell utforming.

Koordinator og rådgiver har gjennomført opplæring og kursing rettet mot fagområdet universell utforming av

byggforvaltere i løpet av 2021. Representanter har i 2021 deltatt aktivt i faglige nasjonale nettverk for å dele

erfaringer og samarbeide med andre kommuner.



Spesialisert vedlikehold av historiske bygg

Under fagområdet historiske bygg er det i løpet av året blitt foretatt tilstandsvurderinger på ca. 25 bygg av ulik

karakter. Kartlegging på en rekke museumsbygg er utført i samarbeid med MUST. Det er også kartlagt 6 fredede og

vernede kirkebygg.

Felles forståelse, kunnskapsdeling og erfaringsoverføring har vært sentralt i arbeidet med å skape ett godt

samarbeidsklima mellom Stavanger kommune og andre aktører. Samarbeidet med MUST og Kirkelig fellesråd,

samt byantikvaren oppleves derfor som godt. Det gjennomføres felles gjennomgang av tilstandsrapporter, som

igjen danner grunnlaget for en felles forståelse av prioriteter på vedlikeholdsplaner.

Rehabilitering av Hesby og Sørbø middelalderkirker er et prosjekt som er igangsatt, hvor det er etablert en felles

prosjektorganisasjon med Kirkelig fellesråd og eksterne aktører.

I tillegg er det utført flere mindre rehabiliteringer på ulike historiske bygg, hvor det har vært viktig med god

oppfølgning av prosjektene for å sørge for at kvaliteten på både utførelse og materialleveranser blir ivaretatt.

Felles for store og mindre rehabiliteringer, er at kompetanse og erfaring fra arbeid på og med historiske bygg er

viktig. Dette gjelder både rådgivere og utførende håndverksbedrifter, hvor man i konkurranse og kontraktsarbeid

stiller tydelige krav.

Rehabilitering av Stavanger domkirke er pågående og ferdigstilles i 2024, slik at kirken blir klar til by-jubileet i 2025.

Kjøkken

Kontinuitetsarbeid kjøkkendrift

I 2021 ble all kjøkkenproduksjon i kommunen preget av koronapandemien, og utfordringene knyttet til

kontinuitetsarbeidet ved pandemien. Kjøkkenene har opplevd ustabil råvaretilgang på enkelte varelinjer.

Problemene rundt råvaretilgangen forventes også utover 2022. I løpet av desember toppet utfordringene seg med

manglende leveranser av kjøttråvarer i 2-3 uker grunnet dataangrep hos en av våre underleverandører.

Kontinuitetsarbeidet som ble startet i 2020, og fortsatte gjennom hele 2021, har bidratt til et bedre samarbeid

mellom de forskjellige kjøkkenene i Stavanger kommune. Kjøkkensjefene opplever nå å være en del av et fagmiljø.

De har en gruppetilhørighet, og en større faglig trygghet enn tidligere. Det gjenstår fortsatt arbeid for å heve

samhandlingen og kvaliteten. Arbeidet har blant annet medført at alle kjøkkenene nå er med på anskaffelse av et

nytt matplanleggingssystem. Kontinuitetsarbeidet har avdekket feil i Stavanger kommunes IK-mat system, og

praksis på postkjøkken. Gruppen mener kommunen må prioritere dette arbeidet i 2022.

Ved starten av året hadde kjøkkenet koronakostnader knyttet til drift av beredskapskjøkken på Stavanger forum, og

stengt kantine for kommunens ansatte. Grunnet økning i produksjon til barnehager og skoler ble kostnadene

innarbeidet i egen drift. Ukentlig egenproduksjon ved starten av 2021 var rundt 7000 porsjoner mat per uke. Ved

utgangen av året var dette økt til 10 000 porsjoner. De store driftsutfordringene har bidratt til å fornye

kjøkkendriften og kontakten med kundene. Samarbeid med sykehjemmene bidro til et kutt på 2,2 tonn matsvinn i

2021, samt enighet om å legge ned dagligvaredistribusjonen fra kjøkkenet på Stokka i første kvartal i 2022. Dette vil

bidra til større varetilgang til sykehjemmene, lengre holdbarhet og lavere matsvinn.

Byggdrift

Byggdrift er eiendomsavdelingens utførende bemanningssenter og omfatter tre driftsenheter; renhold,

drift/vedlikehold og drift/prosjekt som har vært etablert, utviklet og tilpasset seg med innbyggerperspektiv



gjennom 20 år. Enhetene utvikles nå videre for å imøtekomme vedtak og beslutninger i kommunestyret og bymiljø

og utvikling.

Byggdrift er utfører av de eiendomsrettede drifts-, vedlikeholds- og rengjøringstjenestene i Stavanger kommunes

bygg og boliger. Det leveres også tjenester til andre kommunale virksomheter, blant annet Stavanger parkering KF,

Stavanger utvikling KF, vann/avløpsavdelingen og kommunens leietakere i formålsbygg.

Et utstrakt samarbeid med idrett og utemiljø prioriteres, spesielt nevnes samhandling på arbeidsoppgaver på ikke

landfaste øyer og erfaringsutvekslinger i ulike sammenhenger. Målet er å ha høy kompetanse på de

ulike leveranseområdene med søkelys på erfaringsoverføring og samhandling. Målrettet kompetanseheving og bruk

av riktige verktøy øker avdelingens gjennom-føringsevne.

Organisasjonsendringer basert på overordnete mål er skissert og etablert i styringsdokumenter i avdelingen

eiendom. Det er igangsatt implementering av fagsystemet FAMAC både i renholdsenheten og driftsenheten.

Dette systemet vil være et godt verktøy for måloppnåelse, registering og ikke minst dokumentering av oppgavene

vi utfører.

2021 har vært et annerledes år på mange måter, både for ledelse og ansatte. De to største og mest krevende

sakene har vært pandemien og tilbakeføringen av byggdrift til basisorganisasjonen

Pandemien har ført til endringer i oppgaver, prioritering, bemanning og oppdatering av beredskapsplaner. Til tider

har det vært utført utstrakt bruk av overtid, spesielt i renholdsavdelingen, hvor man på det meste hadde 80 vikarer

som hjalp til med å dekke inn fravær, ledige stillinger, smittevask og forsterkete renholdsoppgaver. Driftsoperatører

og fagarbeidere fikk på kort varsel endret sine rutiner, arbeidssted og oppgaver, mens administrasjonen har vært på

hjemmekontor store deler av året.

Ansatte og ledere på alle nivå har utvist en fantastisk ståpåvilje, endringsforståelse og fleksibilitet gjennom hele året

i forbindelse med tilbakeføringen av det kommunale foretaket Stavanger byggdrift KF, og alle oppgaver dette

medførte, både før, under og etter ferdigstillelse.  Denne innsatsen bidro til at   målene ble nådd på kort tid. Som en

del av tilbakeføringen ble forretningsområdet med salg av kompetanse til borettslag og sameier besluttet nedlagt.

Arbeidet med å avslutte kontrakt og kundeforhold ble igangsatt tidlig på året og ferdigstilt i desember. Det har vært

en god prosess rundt dette, hvor kundene er blitt godt ivaretatt.

Arbeidet med å planlegge og rigge valglokalene i forbindelse med stortingsvalget i 2021 startet opp i mars, og ble

spesielt og annerledes grunnet smittevernregler. Dette førte til merarbeid både i planleggingen og

gjennomførelsen. På selve valgdagen, deltok over 70 ansatte, hvor arbeidsoppgavene var alt fra flagging, rigging,

parkeringsvakt, matlevering, og transport av stemmesedler / valgurner.

Økonomi

Regnskapet for eiendom viser et mindreforbruk på kr 36,9 mill. av en budsjettramme på kr 250,8 mill.

Hovedårsakene til mindreforbruket skyldes at det er brukt kr 24,3 mill. mindre enn budsjettert på vedlikehold av

bygg og anlegg, samtidig som inntektene fra energisentralen ble kr 10,3 mill. høyere enn budsjettert, som følge av

høye priser i energimarkedet. Det leveres energi til flere av kommunens egne administrasjonsbygg, i tillegg til DNB

arena, IMI-kirken og andre bygg i Forum-området. Det er også et mindreforbruk knyttet til driftsavdelingene, hvor

ledige lønnsmidler grunnet vakanser i stor grad er brukt på eksternt kjøp av vedlikeholdstjenester. Det har også ført

til mindre kjøp av utstyr, mat, kursing med mer.Økonomi

Boligbygg trekker ned mindreforbruket. Mye inn- og utflytting har ført til økt vedlikehold av boligene, og leietapet

har vært høyere enn ventet, på grunn av periodevis lang oppussingstid.  Samtidig er husleieinntektene høyere enn

budsjettert. Mindreforbruket på eiendom må ses i sammenheng med at det har vært et år med koronapandemi og



høyere energipriser, samtidig som det har blitt konsolidert inn to foretak. Det har ført til større usikkerhet og derfor

har man også kommet senere i gang med planlagte tiltak.

10.6 Utbygging

Helse, miljø og sikkerhet

I arbeidet med å levere konkurransedyktige prosjekter med høy kvalitet, til konkurransedyktig pris og til rett tid, er

det viktig å ikke gå på akkord med helse, miljø og sikkerhet. I avdelingen for utbygging er det kontinuerlige HMS-

arbeidet et viktig element i avdelingens internkontrollarbeid.

I kontrakter hvor Stavanger kommune   er byggherre er ansvaret definert gjennom byggherreforskriften. I

prosjektene har vi månedlig sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljørapportering for følgende forhold, i tillegg til

ivaretakelse av koordinatorrollene i prosjektene:

Denne oversikten ivaretar både de prosjektene hvor avdelingen har byggherreansvaret, og prosjekter seksjonene

er deltagende i, men ikke har byggherreansvaret.

Kvalitet

For å nå målene om avtalt kvalitet i prosjektene, har avdelingen for å minimalisere feil i plan- og byggefasen

videreutviklet kvalitetssystemet med vekt på kontroll og verifikasjon. I den forbindelse har seksjonen i 2021 startet

arbeidet med å tilpasse våre aktiviteter og prosesser i TQM som er kommunens valgte system for

kvalitetsoppfølging.

Koronapandemien

Fremdriften og kostnadene relatert til bygge- og anleggsprosjektene har, bortsett fra noen forsinkelser i leveransen

til enkelte prosjekter, i liten grad blitt påvirket av koronapandemien.  Det er opprettholdt god og forutsigbar

aktivitet for kommunens konsulenter og entreprenører gjennom hele året. Gjennom store deler av 2021 har

avdelingen og prosjektene vært drevet ved bruk av hjemmekontor for den enkelte medarbeider.

Systemer

Type rapport Antall 2021

Rapport uønskede hendelser - RUH 606

Skader uten fravær - SuF 6

Skader med fravær - SmF 1

Vernerunder 211

Sikker jobb analyse (SJA) 176

Tabell 10.3 HMS rapportering 2021



Ny prosjektmodell og revidert byggeinstruks er innført, jf. sak 68/21

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714669?agendaItemId=230694) i kommunestyret.

HMSREG (et system for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping) er tatt i bruk på alle våre nye

prosjektert for å ivareta oppfølging av gjeldene krav.

Handlingsplan for klima- og miljø legges til grunn i alle nye anbudskonkurranser. I konkurransegjennomførings- og

kontraktsadministrasjonsverktøyet Mercell er maler for gjennomføring av konkurranser etablert, sammen med

avtaledokumenter med vedlegg for byggherreanskaffelser. Det er laget en løsning med tilgang til malene fra

intranett til kvalitetssystemet TQM og Mercell.

Politiske saker

Kommunens byggeprosjekter legges nå fram i henhold til revidert byggeinstruks i politiske saker:

B0 Beslutningspunkt 0 med midler i Handlings- og økonomiplanen (HØP)til kartlegging og

fremleggelse av konseptforslag til politisk behandling.

B1 Beslutningspunkt 1 vedtak av konseptforslag i Formannskapet.

B2 Beslutningspunkt 2 vedtak av prosjektforslag av kommunestyret i HØP.

B3 Beslutningspunkt 3 vedtak kostnadsoppstilling totalentreprise i Utvalget for miljø og

utbygging(UMU).

B4 Beslutningspunkt 4 vedtak kostnadsoppstilling delte entrepriser i UMU.

B5 Beslutningspunkt 5 er gjennomføringsfasen og overlevering på byggeplassen som håndteres

av administrasjonen. Ingen politisk behandling.

B6 Beslutningspunkt 6 sluttregnskap legges fram for UMU.

Oppdages det avvik fra B2 – B3 under arbeid med forprosjektet legges det fram en forprosjektrapport til utvalget

for miljø og utbygging og formannskapet.

Anleggsvirksomheten

Anleggsvirksomheten er delt i to seksjoner, anleggsprosjekter og anleggsprosjekter egenproduksjon.

Seksjonen for anleggsprosjekter har ansvar for prosjektering, grunnerverv og avtaler. Seksjonen har også ansvar for

gjennomføringen av kommunale vei-, vann- og avløpsprosjekter, enten det skjer som fagspesifikke prosjekt eller

som infrastrukturutbygging i forbindelse med utvikling av utbyggings- eller transformasjonsområder.

Anleggsprosjekter bruker i stor grad egne ansatte til prosjekteringsarbeider og maskinentreprenører i regionen for

utførelse av anleggsarbeidene.

Seksjonen for anlegg egenproduksjon utfører vann og avløp (VA)-prosjekter, som er spesielt opptatt av metoder for

økt utskiftingstakt av VA-anlegg og mindre veiprosjekter. Våre medarbeidere skal også være tilgjengelige som

faglige rådgivere på praktisk utførelse av arbeidet i avdelingen, og med erfaringsoverføring fra tidligere prosjekter.

Tilpasse organisasjonen anleggsvirksomheten til et økende investeringsvolum

Avdelingene for plan og anlegg og byggeprosjekter ble 1. juli 2021 slått sammen til den nye avdelingen utbygging.

Etter sammenslåingen har det blitt arbeidet med å tilpasse organisasjonen til et økende antall anleggsprosjekter,

både i størrelse og kompleksitet. Ny organisasjon er på plass, og avdelingen arbeider for å stadig bli en mer

profesjonell byggherre. Det er gjennomført kompetansetiltak i prosjektledelse for medarbeider (Prosjektskolen),

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714669?agendaItemId=230694


som gir et godt grunnlag for å ytterligere profesjonalisere de ulike rollene i en prosjektgjennomføring. I

anleggsvirksomheten har det blitt ansatt flere nye medarbeidere i 2021 for å kunne møte de store utfordringene

som kommer.

Anlegg arbeider med store og komplekse prosjekter som å forberede tilretteleggingen av hoveddelen av den nye

infrastruktur i utbyggingsområdene Atlanteren på Hundvåg, Jåttåvågen etappe 2 og Madla-Revheim. Arbeidet

med tilrettelegging av ny infrastruktur i forbindelse med utbygging av nytt sykehusområdet på Ullandhaug er

videreført i 2021. Større samarbeidsprosjekter med Lyse om fjernvarmeutbygging mellom Jåttåvågen og Urban

Sjøfront på Storhaug og Rogaland Fylkeskommune om fremføring av bussveien krever også mye ressurser.

Det er etter tilbakeføring av kommunale foretak i 2021 planlagt å overføre store prosjekter fra idrett og utemiljø

(Kongsgaten, Klubbgaten, Nytorget, og Lervig Park med flere) til utbyggingsavdelingen. Prosjektene vil i 2022

gjennomføres i avdeling for utbygging under seksjon for anleggsprosjekter.

Videreutvikling av informasjonsarbeidet i prosjektene

Det er viktig å være tydelig og korrekt i kommunikasjonen med berørte beboere, næringsdrivende og andre, før og

under gjennomføring av prosjektene.

SMS-tjenesten er videreutviklet ytterligere for å sikre god kommunikasjon med berørte beboere og

næringsdrivende om viktige aktiviteter i anleggsdriften. Tjenesten bedrer informasjonen om utfordrende aktiviteter

i anleggsgjennomføringen, og har blitt godt mottatt av berørte.

Resultatet fra tidligere brukerundersøkelser (2014 og 2018), viser at berørte beboere i hovedsak er fornøyde med

seksjonens gjennomføring av prosjektene. Dette gjelder innenfor områder som informasjon / kommunikasjon,

imøtekommenhet, trafikkavvikling, faglig dyktighet og sikring.

Bedre samhandling med andre som graver

Eksempler på større prosjekter der samhandlingen er videreutviklet i 2021, er oppgradering av det kommunale

vann- og avløpsnettet i forbindelse med utbygging av bussveien i regi av Rogaland fylkeskommune, og arbeidet

med fjernvarmeutbyggingen mellom Jåttåvågen og Urban Sjøfront. Samhandlingen i forbindelse med fullføring av

bussveiprosjektet er under utføring, med etappen mellom Diagonalen og Gausel stasjon. Bedre samordning av

prosjektene gir både mindre belastning for de som blir berørt av anleggsarbeidene, og effektiviseringsgevinster for

aktørene. Dette er utfordrende prosjekter, hvor samhandlingen mellom infrastrukturaktørene er en kontinuerlig

prosess. Gjennom året har det blitt arbeidet med revisjon av fellesføringsavtaler med Lyse og Rogaland

Fylkeskommune, og avtalene er planlagt signert i 1. kvartal 2022.

Gravefrie løsninger

For å øke utskiftingstakten på eksisterende vann- og avløpsledninger, er det også i 2021 gjennomført flere vann- og

avløps-prosjekter basert på gravefrie løsninger. På tross av dette har det ikke lykkes med å nå målet om en

utskiftningstakt på 1 prosent innen vann og avløp. Resultatet for 2021 ble 0,6 prosent innen vann og 0,95 prosent

innen avløp. Det er allikevel et viktig og nødvendig bidrag til å nå det langsiktige målet om en utskiftingstakt på 1,5

prosent i 2026.

Byggevirksomheten

Seksjonen for byggeprosjekter står for planlegging og gjennomføring av samtlige formålsbygg i Stavanger

kommune. Dette er prosjekter som vedtas i investeringsbudsjettet. Brutto investeringsutgifter i 2021 gjennomført

av byggeprosjekter var kr 625,2 mill. mot et budsjett på kr 725,7 mill.



I 2021 ble det arbeidet med mulighetsstudier for Stavanger legevakt (nytt akuttmedisinsk senter), Blidensol

sykehjem (kapasitetsutvidelse), Mosvangen dagsenter / sansehus, Akropolis visjonen, Kvernevik skole, Kvalaberg

aktivitetshus, Vikevåg sentrum, Nytorget BS1. Detaljregulering og utvikling av Vaulen skole pågår.

Utvikling av prosjektet i Lervigskvartalet har vært et stort og krevende arbeid i 2021. Regulering er avklart og

gravearbeider for byggeklar tomt i en utførelsesentreprise er nesten ferdig. Det har vært utlyst en kontrakt i

totalentreprise (NS 8407) for bygget, og kontrakten ble i årsskiftet signert med Skanska Norge AS som

totalentreprenør. Lervigskvartalet er det største prosjektet i Stavanger kommune i dag, og det består av skole,

barnehage, idrettshall, bydelsfunksjoner, kontorer, butikk og parkeringsarealer under bakken.

OPS-prosjektet (Offentlig-privat samarbeid) på Kvernevik og Sunde bydelshus går mot slutten og skal overleveres i

1. kvartal 2022.

Følgende prosjekter er i prosjekteringsfasen før de skal legges ut i anbudskonkurranser (B4):

Stavanger rådhus ombygging / rehabilitering (delte entrepriser 2. kvartal 2022)

Strømvik barnehage (delte entrepriser 1. kvartal 2022)

Anbudskonkurranser er gjennomført for:

Tastaveden skole (totalentreprise våren 2021)

Finnøy helse og omsorgssenter (delte entrepriser tilbudsfrist 24.01.2022)

Ramsvigtunet sykehjem (delte entrepriser tilbudsfrist 24.01.2022)

Prosjekter som ikke er startet på byggeplass, men hvor kontrakter er inngått:

Madlamark Idrettshall (fase 2 i arbeidet med totalentreprisen er på plan)

Lervigskvartalet (totalentreprise Skanska Norge AS)

Prosjekter som er startet opp eller hvor det pågikk byggeaktiviteter på byggeplass i 2021:

Brannstasjon Lervig

Solborg selveier leiligheter (overleveres 1. kvartal 2021)

Hundvåg Kirke rehabilitering

Teknikken Barnehage

Tastaveden Skole

Lervigskvartalet grunnarbeider

Stavanger Rådhus rivning

Madlamark Skole

Sunde og Kvernevik Bydelshus

Finnøy helse og omsorgssenter rivning

Byggeprosjekt som ble ferdigstilt i 2021 er brannstasjonen på Judaberg og brannstasjonen i Schancheholen.

Økonomi

Regnskapet for utbygging viser et mindreforbruk på kr 0,5 mill. av en budsjettramme på kr 13,7 mill.

Mindreforbruket ligger hos byggeprosjekter. Samtidig som det er brukt kr 1 mill. mindre enn budsjettert på



administrasjon, er det brukt noe mer på de midlertidige lokalene i forbindelse med prosjektet på Tastaveden skole.

Det er også brukt kr 0,3 mill. på et   tilskudd til Hinna klubbhus som følge av en redusert egenandel i forbindelse

med investeringen.

10.7 Vann, avløp og renovasjon

Vann og avløp

Kvalitet på tjenestene 

Stavanger kommune deltar hvert år i tilstandsvurderingen BedreVANN (https://bedrevann.no/) sammen med rundt 80 andre

kommuner. Vann- og avløpstjenestene får en kvalitetsindeks basert på en samlet vurdering av flere kriterier. I dette

inngår tjenestene både fra Stavanger kommune og IVAR IKS. BedreVANN skal også utvikles til å bli et verktøy for å

måle bærekraftig utvikling i forhold nasjonale mål, og vil få større plass i fremtidige rapporter.

Resultatet for vanntjenestene er stabile, og i den siste rapporten (for rapporteringsår 2020) oppnådde både

vanntjenestene og avløpstjenestene 3,6 av 4 mulige poeng, som er et godt resultat.

Tilstandsvurderingen viser ellers at tjenestene har høy standard, og at vann- og avløpsavdelingen utfører sine

oppgaver effektivt og med god kvalitet sammenlignet med sammenlignbare kommuner. Stavanger har fremdeles

blant de laveste årsgebyrene i landet.

Det ble også gjennomført en brukerundersøkelse for vann- og avløpstjenestene i 2021. Helhetsvurderingen for

både vann og avløp ble score 5,3 av 6. Det er et svært godt resultat som tyder på at abonnentene er fornøyde med

vann- og avløpstjenestene i kommunen.

Drift og vedlikehold

Forsvarlig drift og vedlikehold av vann- og avløpsnettet bidrar til å opprettholde kapasiteten i ledningsnettet, sikre

vannkvaliteten, og hindre avløpsutslipp og andre driftsuhell med konsekvenser for innbyggerne. Vann- og avløp

forvalter og drifter et stort ledningsnett og har et detaljert system for oppfølging av drift og

vedlikeholdsoppgavene. Målene for rengjøring av kummer og ledninger og rør-inspeksjon ble nådd med god

margin i 2021. En lengre frostperiode i februar-mars bidro til at målet for lekkasjesøk ikke ble oppnådd. Målet er nok

satt noe for høyt sammenlignet med tidligere målsetting.

Stavanger har nå 138 avløpspumpestasjoner, 28 trykkøkningsstasjoner for vann, og i tillegg mange overløp og

målepunkter. Samtlige installasjoner trenger regelmessig rehabilitering eller oppgradering som følge av slitasje og

krav til bedre HMS-forhold for driftsoperatørene. I 2021 ble 6 avløpspumpestasjoner rehabilitert / oppgradert, og

det er iverksatt et større registreringsarbeid knyttet til vannhøydebassengene. Mindre tiltak er rettet, og større

legges inn i en vedlikeholdsplan. Hovedkontroll og elektrokontroll ble utført i henhold til plan. Det ble utført noe

færre kontroll av overløp og tilsyn av stasjoner som følge av at det måtte brukes mer ressurser på akutte hendelser

og fjerning av stein og grus i anleggene.

Redusere vann på avveie

Kommunen jobber kontinuerlig med å gjennomføre tiltak som vil gi bedre kontroll over vannforbruk og lekkasjer.

Innkjøpet av vann fra IVAR IKS i 2021 endte på 17,7 millioner m som er marginalt over målsetningen på 17,6

millioner m . Den uvanlig lange frostperioden i begynnelsen av året gjorde at det ble registrert mange flere
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vannlekkasjer enn normalt, men til tross for dette klarte avdelingen ved hjelp av dyktige medarbeidere og gode

systemer og rutiner for lekkasjereduksjon å redusere lekkasjene betydelig i løpet av året.

Avdelingen har deltatt i et innovasjonsprosjekt for å lokalisere innlekking av fremmedvann i avløpsnettet. Resultatet

er lovende og vil bli prøvd ut i større skala i 2022.

Avløpsmengden som ble levert til IVAR IKS i 2021 var den laveste på svært mange år. Årsaken til dette er

hovedsakelig lite nedbør, men også betydelig innsats over lang tid for å fjerne overvann / fremmedvann fra

ledningsnettet gjennom systematiske tiltak beskrevet i temaplan for reduksjon av fremmedvann og separering.

Ledningsfornyelse og byomforming

I 2021 ble rundt 1 prosent av vann- og avløpsledningene skiftet ut (foreløpige tall). Det er i tråd med målsetningen.

Det er krevende å nå disse målene, men dette har nå lykkes som følge av økt kapasitet i utføreravdelingen

(utbygging), økt bruk av nye, raskere metoder som krever mindre graving og godt organisert arbeid fra bestilling til

utførelse. Se kapitlet Utbygging for mer informasjon om investeringsprosjekter.

Planer og politiske saker

Kommunalstyret for miljø og utbygging har bestilt en skybruddsplan som en del av kommunens overordnede

klimatilpasningsstrategi for å kunne håndtere ekstremnedbør. Av ulike årsaker har arbeidet blitt forsinket, og

planen vil nå bli ferdigstilt første halvår i 2022.

Temaplanen for tilknytning til offentlig avløp innen rensedistriktet til sentralrenseanlegg Nord-Jæren ble ferdigstilt i

2021. (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714290?agendaItemId=233764)

Utvalg for miljø og utbygging vedtok at interne ledninger som hovedsakelig kun betjener Stavanger i

kommunedelene Finnøy og Rennesøy ikke skulle overtas fra IVAR IKS. Det innebærer at IVAR IKS fremdeles har

ansvar for drift, vedlikehold, sikkerhet og beredskap i forhold til disse ledningsanleggene.

Kvalitet og HMS

Det er gjort betydelig arbeid med å oppdatere og kvalitetssikre rutiner og prosedyrer for å sørge for etterlevelse av

krav og retningslinjer. ROS-analysene for vann og avløp er oppdatert i 2021. Det er avholdt en beredskapsøvelse

knyttet til datasikkerhet sammen med overordnet beredskapsvakt i Stavanger kommune.

Koronapandemien

Koronapandemien har gjort at organiseringen og utførelsen av arbeidet i avdelingen har blitt tilpasset i henhold til

smittevernreglene og egen kontinuitetsplan. De fleste oppgaver har blitt utført på en god og sikker måte, uten at

abonnentene har merket reduksjon i tjenestene.

Økonomi

Vann, avløp, slam er selvkostområder som skal finansieres gjennom gebyrinntekter som abonnentene betaler.

Dekningsgraden for vann i 2021 var 102,7 prosent. Selvkostfondet for vannsektoren var per 1. januar 2021 på kr 34,8

mill. Med en avsetning på fond i 2021 på kr 4,9 mill. inklusive renter utgjør fondet kr 39,8 mill. ved utgangen av året.

Det har vært noe mindre drift og vedlikehold som følge av koronasituasjonen, i tillegg til mindre kjøp av vann fra

IVAR IKS som følge av godt arbeid med lekkasjereduksjon. Samtidig har finanskostnadene vært høyere enn

budsjettert, hovedsakelig som følge av en høyere rente enn forventet. Inntektene ble noe lavere enn budsjettert

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714290?agendaItemId=233764


som følge av vannmåleroppgjøret for 2020: mange eiendommer, som tidligere hadde stipulert vannforbruk på

grunn av manglende avlesning av måler, meldte inn et faktisk forbruk i 2020 som var lavere enn stipulert forbruk.

Dette utgjorde et betydelig beløp som ble godskrevet de aktuelle abonnentene ved utfakturering av 1. termin 2021.

Dekningsgraden for avløp i 2021 var 111,5 prosent. Selvkostfondet for avløpssektoren var per 1. januar 2021 på kr 37,8

mill. Med en avsetning på fond i 2021 på kr 28,2 mill. inklusive renter utgjør fondet kr 66 mill. ved utgangen av året.

Den høye avsetningen skyldes at det har vært noe mindre drift og vedlikehold som følge av koronapandemien. Det

har også vært betydelig lavere avløpsleveranser til IVAR IKS som følge av mindre nedbør enn normalt og at det har

vært prioritert å fjerne overvann og fremmedvann fra ledningsnettet. Inntektene har også vært høyere enn normalt

som følge av et etterslep på tilknytningsgebyrene fra tidligere år som ble utfakturert i 2021. Samtidig har

finanskostnadene vært noe høyere, hovedsakelig som følge av en høyere rente enn forventet.

Dekningsgraden for slam i 2021 var 110,9 prosent. Per 1. januar 2021 var det et akkumulert underskudd på

slamsektoren på kr 0,2 mill. Med et positivt resultat på kr 0,4 mill. tilbakebetales det akkumulerte underskuddet fra

2020, samtidig som det settes av om lag kr 0,14 mill. på selvkostfond. Som følge av mangelfulle datagrunnlag fra

slamtømmingen i tidligere Rennesøy- og Finnøy kommune er det knyttet noe usikkerhet til budsjettet. Når alle

slamtankene er tømt i løpet av fireårsperioden, vil dette gi bedre styringsdata.

Renovasjon

Henteordninger for husholdningsavfall – hentavfall.no

Stavanger kommune har henteordninger for grovavfall, hageavfall, farlig avfall, tøy og glassemballasje. Innbyggerne

bestiller henting via nettsiden henteavfall.no (https://www.hentavfall.no/).

Avfallsreduksjon og ombruk

Kommunen har sammen med Sandnes kommune og IVAR IKS utviklet nettsiden brukbrukt.no (https://brukbrukt.no/). Her

får innbyggere veiledning og tips til hva de selv kan gjøre for å hindre at avfall oppstår, informasjon om reparatører

samt hvordan og hvor de kan leie, låne eller kjøpe brukt i stedet for nytt. Dessuten får en råd om reduksjon av

matsvinnet i husholdningen.

I tråd med sak 7/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714258?agendaItemId=228840) i utvalg for miljø og utbygging

er en mobil ombrukscontainer anskaffet for å gjøre det lettere for folk i bydelene å levere inn eller hente ut

gjenstander til ombruk.

Nedgravde konteinere

Tallet på nedgravde avfallskonteinerne har økt i et jevnt tempo de siste årene. Rundt 30 prosent av innbyggerne i

kommunen bruker denne renovasjonsløsningen.

Overvåking

Det er 8 overvåkingskamera i drift ved returpunkt og nedgravde avfallsstasjoner. Denne overvåkingen er et grep for

å unngå forsøpling. Overvåkingen har resultert i betydelig reduksjon i mengden etterlatt avfall, anslått til rundt 95

prosent færre tilfeller av etterlatt avfall.

Drift av sentrale avfallsanlegg

https://arsrapport2020.stavanger.kommune.no/9-bymiljo-og-utbygging/9-3-klima-og-miljo/#9-3-1-renovasjon
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Husholdningsavfall blir levert til ettersorteringsanlegget til IVAR IKS på Forus og biogassanlegget til IVAR på

Grødaland i Hå.

Separering av mat- og hageavfall

Ved overgang fra kompostering til biogassanlegg la IVAR IKS til grunn at overgangen ikke skulle medføre endring i

innsamlingsordningen for brun dunk. Erfaringen etter ca. 3 års drift på Grødaland er at hageavfallet medfører store

driftsproblemer på grunn av fiber, sand og stein. Det innebærer merkostnader, økte behandlingskostnader og økte

renovasjonsgebyr i kommunene.  Det foreligger også forslag til endring av nasjonal avfallsforskrift som innebærer at

hageavfall fra husholdninger skal utsorteres ved kildesortering og materialgjenvinnes. IVAR IKS har derfor i styresak

2021/27 vedtatt at kommunene skiller mat- og hageavfall, og at det må arbeides med tiltak mot sand / stein / grus i

brun beholder.

Stavanger kommune foretar i 2022 både styrking av eksisterende ordninger og utprøving av nye, slik at

innbyggerne kan ha en fleksibel meny av ordninger.

Ressurs- og avfallsplanen til IVAR-kommunene 2016–2022

Oppfølging av tiltak i den vedtatte ressurs- og avfallsplanen er i stor grad gjennomført. Det igangsettes arbeid med

revidert ressurs- og avfallsplan.

God regularitet i henting av husholdningsavfall

Regulariteten på tømming av avfallsbeholdere er god, og avvik på VOF (Varsle om feil), meldingssystemet til

kommunen, har blitt håndtert raskt og systematisk også i 2021.

Nøkkeltall for avfall 2021 (foreløpige tall)

Total mengde avfall: 428 kilo per innbygger

75,5 prosent av avfallet fra husholdningene i Stavanger ble utsortert og levert til gjenvinning

(sum av kildesortert hjemme og på gjenvinningsstasjoner og dessuten utsortert i IVARS

ettersorteringsanlegg).

Av total mengde avfall gikk 2 prosent til ombruk,

55,5 prosent ble materialgjenvunnet,

38,5 prosent ble energigjenvunnet,

4 prosent (aske fra forbrenningsanlegg) ble deponert.

Kommunale gjenvinningsstasjoner

Gjenvinningsstasjonene på Hausken og Judaberg har i 2021 vært i god drift. Gjenvinningsstasjonen på Hausken tar

imot hageavfall, EE- og farlig avfall. Gjenvinningsstasjonen på Judaberg tar imot alle avfallstyper, i tillegg til

næringsavfall.

Innbyggerne i Stavanger kan også levere avfall på IVAR IKS sine gjenvinningsstasjoner på Forus og Sele.

Informasjonsarbeid



Kommunen driver informasjonsarbeid for å fremme gode renovasjonsløsninger med høy grad av avfallsminimering,

ombruk og gjenvinning. Dette skjer sammen med nabokommuner og IVAR.

Pandemi

Gjennom heile perioden med koronapandemi har beredskap fått stor oppmerksomhet, siden renovasjon er en

kritisk tjeneste. Pandemien førte likevel ikke til store driftsforstyrrelser for renovasjonstjenestene.

Pandemien, som blant annet ga en stor økning av personer på hjemmekontor, førte til en økning i mengden

husholdningsavfall både i 2020 og 2021 sammenlignet med årene før.

Økonomi

Renovasjon er et selvkostområde som finansieres gjennom gebyrinntektene fra abonnentene.

Ved inngangen av 2021 hadde renovasjonen over tid opparbeidet seg et fremførbart underskudd på kr 32,7 mill.

Dekningsgraden for renovasjon i 2021 ble 92,3 prosent. Merforbruket i 2021 ble kr 17,7 mill. inklusive renter, og fører

til at det fremførbare underskuddet er kr 50,5 mill. ved årsslutt. Merforbruket i 2021 og det fremførbare

underskuddet fra tidligere år skyldes at prisene for levering av avfall til IVAR IKS sitt ettersorteringsanlegg på Forus

og biogassanlegget på Hå har hatt en markant økning de siste årene, også i 2021. I tillegg har det under

koronapandemien vært en økt avfallsmengde. For å kompensere for underskuddet og økningen i kostnader økte

renovasjonsgebyret med 17 prosent fra 2020 til 2021, og ytterligere økning er vedtatt til 2022.



11 Innbygger- og samfunnskontakt

Nye verktøy, nye møteplasser og andre måter å jobbe på har det siste året vært høyt prioritert, blant annet for å for

å øke omstillingsevnen til et presset næringsliv. Gode involveringsprosesser har gitt kommunen nyttige innspill til

videre tjenesteutvikling. Under pandemien har åpne dører hos Sølvberget, frivilligsentralene og innbyggertorgene

vært kjærkomment. Innbyggerne i Stavanger er fornøyde med måten kommunen har informert om

koronasituasjonen på. En betydelig innsats er gjort for å engasjere målgrupper som i mindre grad følger

kommunens kanaler – spesielt unge voksne og språklige minoriteter.

11.1 Innledning

God samfunnsdialog er basis for alt arbeid i innbygger og samfunnskontakt.

Det siste året har tjenesteområdet vært tettere enn noensinne på innbyggere, kultur- og næringsliv. Engasjementet

via frivilligheten og kommunedelsutvalgene er økende, og aldri før har så mange brukt kommunens digitale

informasjonskanaler som nå.

Kravet om klar og forståelig informasjon fra offentlig sektor er nå lovfestet. Etter mange år med klarspråk-arbeid har

Stavanger kommune et solid grunnlag for å innfri påleggene i den nye språkloven, som trådte i kraft januar 2022.

11.2 Sølvberget

Arbeidet med tilbakeføring av Sølvberget KF til basisorganisasjonen ble organisert i prosjektet Foretak til basis . Fra

01.01.2021 rapporterte foretakslederne til kommunedirektøren og ikke til foretaksstyrene.  Målet for arbeidet var å

legge om Sølvbergets organisatoriske tilknytning og endre ulike systemer – uten at det rammet driften eller

publikum.

Organiseringen ble endelig vedtatt av kommunedirektørens ledergruppe juni 2021, og ansatte ble innplassert

innen fristen 30.06.2021.

Sølvbergets resultatmål (https://www.xn–slvberget-l8a.no/Kontakt-oss2/Om-Soelvberget/Soelvbergets-visjon/Visjon-for-Soelvberget)  for 2021 var å få

innbyggerne tilbake til Sølvberget og bibliotekene igjen. Koronapandemien til tross, Sølvbergets utlånstall og

besøkstall (https://www.xn–slvberget-l8a.no/Soelvberget/2021-Tidenes-hoeyeste-utlaan-til-barn-paa-Soelvberget)  økte kraftig i fjor.  Besøket steg ved alle

Sølvbergets bibliotek. Tellekamera ble installert på Madla, Rennesøy og Finnøy i henholdsvis august og april 2021.

Besøkstallene ved disse bibliotekene er derfor delvis estimerte.

Sølvberget bibliotek og kulturhus: 1 011 305 (5,7 prosent økning fra 2020)

Madla bibliotek: Ca. 80 000 (3,2 prosent økning fra 2020)

Rennesøy bibliotek: Ca. 10 450 (39,4 prosent økning fra 2020)

Finnøy bibliotek: Ca. 12 550 (24,3 prosent økning fra 2020)

Utlånet steg med 13,4 prosent, og kan måle seg med utlånet i 2019 (461 164). I snitt lånte hver innbygger i Stavanger

tre bøker. Utlånet til barn har aldri vært høyere. For skjønnlitteratur for voksne må man tilbake til 2011 for å finne

høyere utlånstall.  Totalt ble det utlånt 454 452 som er en økning med 13,4 prosent fra i fjor.
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En møteplass under pandemien

Under pandemien har Sølvberget og bibliotekene i Stavanger hatt like mange arrangementer som i et normalår. Å

gjennomføre arrangementer med smittevernregler har blitt en del av hverdagen, og de fleste av Sølvbergets

programserier har fortsatt som før med justeringer i kapasitet.

Antall arrangement (inkl. Kapittel og Sølvberget galleri): 1490 (61 prosent økning i arrangement

sammenlignet med 2020)

Antall digitale arrangement: 53 (inkludert Kapittelfestivalen)

Antall besøkende på arrangement (inkludert Kapittel og Sølvberget galleri): 46 125 (22,2 prosent

økning i antall besøkende sammenlignet med 2020)

Stavanger kommune har under hele pandemien sørget for at både nasjonale og lokale forfattere, musikere,

kunstnere og lydteknikere har fått oppdrag.

Arrangementene på Sølvberget og bibliotekene har vært en viktig møteplass med tanke på å forebygge ensomhet

og utenforskap, kanskje spesielt for de eldre, men også for de unge. Gode eksempler på dette er Bokprat, Allsang

på Sølvberget, Få praten i gang og Poesi for unge. (https://www.xn–slvberget-l8a.no/Hva-skjer)  For mer informasjon, se Sølvbergets

egen årsrapport (https://www.xn–slvberget-l8a.no/Kontakt-oss2/Om-Soelvberget/AArsberetninger/AArsberetninger-Soelvberget) .

Sølvberget tok i 2021 ansvar for kanal 999. Dette er TV-sendinger med strømming og opptak med lokalt innhold til

foreløpig 13 sykehjem i Stavanger kommune. Tilbudet retter seg til eldre og andre som ikke har mulighet til å

besøke Sølvberget og andre lokale kulturinstitusjoner.

Sølvberget galleri (https://www.xn–slvberget-l8a.no/Hva-skjer/Soelvberget-galleri)  presenterte fire utstillinger i 2021. I årskavalkaden til

kunstkritiker Trond Borgen fikk både jubileumsutstillingen til Svein Tang Wa oppmerksomhet, og Kjetil Finne sin
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Figur 11.1 Utlån Sølvberget 2021 sammenlignet med 2020
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utstilling ble fremhevet som en av året beste i regionen.  Sølvberget galleri hadde 15 511 besøkende i 2021, noe som

er 12,8 prosent økning fra 2020.

Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner

Sølvberget samarbeider med frivillige foreninger, organisasjoner og lag, som for eksempel Røde kors, Stavanger

active people society, de internasjonale organisasjonene i Stavanger og Salongen (kafeen i fjerde etasje som drives

av Fontenehuset). 2021 har vært et utfordrende år, men flere av tilbudene har blitt gjennomført digitalt. Høsten

2021 ble den internasjonale kulturkafeen (https://www.xn–slvberget-l8a.no/Laering/Ny-i-Norge/Int.-kulturnettverk/Internasjonal-kulturkafe-4.-desember-Mat-fra-

Soer-India/(language)/nor-NO) på Nytorget åpnet igjen.

Fra lesestund til foredrag

Sølvberget har jobbet tett med skolene og barnehagene i Stavanger kommune, både digitalt og fysisk. Barn og

unge i Stavanger leser mye, og de setter stadig nye rekorder i lesekampanjen Sommerles (https://www.xn–slvberget-

l8a.no/Laering/Sommerles-i-Stavanger/(language)/nor-NO). I 2021 har Sølvberget besøkt 5922 elever i 222 klasser, noe som er 42,3

prosent økning fra 2020.

Leseprosjektet Årets bok (https://www.xn–slvberget-l8a.no/Laering/AArets-bok-2020)  for barnetrinnet har eksistert i over 20 år, med over

300 påmeldte klasser hvert år. I 2021 startet prosjektet for ungdomskolen etter initiativ fra skolekontoret. 48 klasser

fordelt på 14 av 15 ungdomskoler i kommunen har deltatt.

Nettsider og digital formidling

Sølvberget er i en særstilling i bibliotek-Norge når det gjelder medarbeideres ønske og kunnskap om digital

formidling. Derfor har Sølvberget i mange år vært blant landets største biblioteker på nett. Nettsidene er fortsatt

Sølvbergets overlegent største digitale formidlingskanal.

YouTube-trafikken speiler tendensen som vi har sett i mange år på nettsidene. Det som har en konkret nytteverdi

for brukerne våre, gir mest trafikk. I løpet av 2020/2021 har Sølvberget testet ut en rekke ulike former for lyd- og

bildeproduksjoner. Noe av innholdet har vært opptak av fysiske arrangementer, andre har vært rene

nettproduksjoner.

Sølvbergets nettsider: 1 138 300 besøk (4 prosent nedgang fra 2020)

YouTube: 76 927 visninger (72,9 økning fra 2020)

Podcaster (SoundCloud): 35 400 avspillinger (14,2 prosent økning fra 2020).

Ytringsfrihet – rom for demokrati og dannelse

Kiellandsenteret (https://www.xn–slvberget-l8a.no/Laering/Kiellandsenteret/Dette-er-Kiellandsenteret-paa-Soelvberget)  har i 2021 gjennomført til sammen

24 arrangement. Totalt 1288 elever fra 10. trinn og videregående skole har besøkt senteret. I desember markerte

Kiellandsenteret at det var 100 år siden stavangermannen Christian Lous Lange mottok Nobels fredspris. Det ble

avholdt et halvdagsseminar der Lous Langes betydning for internasjonalt fredsarbeid ble løftet fram.

Litteratur- og ytringsfrihetsfestivalen Kapittel (https://www.xn–slvberget-l8a.no/Kapittel)  ble arrangert fra 22. – 26. september, med

temaet Hjem. Med gjenåpningen av Norge lørdag 25. september fikk festivalen dobbel publikumskapasitet det

siste døgnet, og en historisk avslutning på festivalen. I 2021 har Kapittel hatt 8 012 besøkende på 130 arrangement,

noe som er 30 prosent økning fra 2020.

Stavangers 12. fribyforfatter, Safaa Khalaf (https://www.xn–slvberget-l8a.no/Kontakt-oss2/Om-Soelvberget/Friby-Stavanger/Safaa-Khalaf-ny-fribyforfatter-i-

Stavanger), er inne i sitt andre år i Norge. Fra Stavanger fortsetter han arbeidet for ytringsfrihet og demokrati i
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hjemlandet Irak, og har hatt flere artikler på trykk i internasjonaler medier.

2021 var et aktivt og innholdsrikt år for ICORN (https://www.icorn.org/). Fire nye medlemsbyer er kommet til, og selv om

pandemien fremdeles satte grenser for arbeidet, loset ICORN 20 forfulgte forfattere og kunstnere inn til en trygg

havn i en av de 75 medlemsbyene. Krisen i Afghanistan satte nettverket på prøve. En stor mengde forfulgte

journalister og kunstnere har vendt seg til ICORN for hjelp etter at Vesten trakk seg ut  av Afghanistan i august, en

situasjon som vil prege arbeidet langt inn i 2022.

Sølvberget og Asker bibliotek tok i samråd med ICORN og Norske Pen (https://norskpen.no/) initiativ til kampanjen Ord på

overtid (https://norskpen.no/nyheter/norske-bibliotek-stotter-forfulgte-ytrere-fra-

afghanistan/#:~:text=Titalls%20norske%20bibliotek%20har%20tilsluttet,Newth%2C%20generalsekret%C3%A6r%20i%20Norsk%20PEN.), der bibliotekene i fire uker ga

gebyrinntektene til disse organisasjonenes nødfond. Over 20 bibliotek ble med på kampanjen.

11.3 Innbyggerdialog

I 2021 styrket Stavanger kommune sin tilstedeværelse på innbyggertorgene, innbyggerservice og i de ni

frivilligsentralene. Det er blitt videreutviklet forskjellige former for møteplasser.

Ulike aktiviteter på innbyggertorgene i Vikevåg og Judaberg

I løpet av 2021 har innbyggertorgene tilpasset seg smittevernrestriksjoner og avholdt en rekke arrangementer og

aktiviteter. På Vikevåg ble det blant annet gjennomført et demokrativerksted med elevrådet, test av det digitale

verktøyet Mitt Nabolag (https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/decidim/), Ungdomsklubb,

småbarnstreff og samskapingsprosess i forbindelse med Rennesøydagene (https://folkebudsjett.no/processes/rennesoydagen2022).

På Judaberg er det blant annet gjennomført Del eit måltid med ein folkevalgt (https://site1.aktiv-kommune.no/stavanger/bookingfrontend/?

menuaction=bookingfrontend.uiparticipant.add&reservation_type=event&reservation_id=31679&click_history=4cf664165ca24393965e728692768686&fbclid=IwAR2O2aBdaf0r9TaE1iLCgQNC

3CXJxtM7TmurYNXIJxd5fSE1WMZil2Rvag4) og dialogmøter med 9. og 10. klasse sammen med kommunedelsutvalget.

Innbyggertorget startet opp Bondekafé sammen med landbruk- og havbrukskontoret, og faste barselstreff

sammen med helse og velferd. Det ble gjennomført forhåndsstemming på innbyggertorget på Judaberg og i

Vikevåg, med stor valgdeltakelse begge steder.

Flere kommunale tjenesteytere har begynt å bruke innbyggertorgene for å informere om egne tjenestetilbud,

mens andre (for eksempel politiet) bruker torgene til faste tjenesteleveranser. En rådgivningstjeneste for

hørselshemmede er også til stede der.

Næringsliv, frivillige lag og organisasjoner og kommunale enheter bruker torgene til møtevirksomhet. Erfaringen så

langt viser at innbyggertorgene egner seg svært godt for arrangementer, og som samlingssted for innbyggerne.

Sammen med ungdom og fritid (https://stavangerkommune.sharepoint.com/sites/Oppvekstogutdanning2/SitePages/Ungdom-og-Fritid.aspx) arrangerte

innbyggertorgene Skattejakt i Øyriket (https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/barnas-sommer/skattejakt/), som en del av Barnas

sommer (https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/barnas-sommer/).

Innbyggerservice har håndtert mange henvendelser

Det har i 2021 vært viktig å være tilgjengelig for innbyggerne både på telefon, epost og i de ulike filialene. I 2021 har

innbyggerservice driftet koronainformasjonstelefon. Informasjonsbehovet hos befolkningen har vært stort, med ca.

15 000 samtaler mottatt på koronainformasjonstelefonen.

I 2021 hadde innbyggerservice 78 010 inngående samtaler til kommunens hovednummer. Dette er på samme nivå

som de foregående årene. Svarprosenten er på 74 prosent, som er noe lavere enn i 2019 og 2020. Noen av årsaken
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til nedgangen i svarprosent skyldes en krevende omlegging til nytt telefonsystem høsten 2021.

Under pandemien har innbyggerservice hatt over 7000 besøkende på sine filialer, noe som bekrefter at det fortsatt

er viktig å ha et sted der en kan treffe kommunen fysisk for å få hjelp og veiledning.

Det er i 2021 mottatt 16 500 eposter. Spørsmål om byggesak, renovasjonen og innsyn utgjør den største andelen.

Kommunens frivilligsentraler

I 2021 er det brukt tid på å etablere de ni frivilligsentralene – en i hver kommunedel. Frivilligsentralene har alle sine

særpreg og er forskjellige både i størrelse, aktivitetstilbud og plassering. Frivilligsentralene har gjennomført

aktiviteter i perioder der det har vært mulig, samtidig som de har deltatt i tverrfaglige prosjekter både internt i

kommunen og eksternt. Retningslinjer for frivilligsentralene i Stavanger kommune ble vedtatt i utvalg for kultur,

idrett og samfunnsdialog 05.05.2021.

Handlingsplan for frivilligheit 2021-2025 (https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/frivillighet-i-Stavanger/handlingsplan-frivillighet/#17515) ble

vedtatt i utvalg for kultur, idrett og samfunnskontakt 02. juni 2021. Planen ble utarbeidet gjennom bred

medvirkning og gir konkrete føringer for den videre tilretteleggingen av frivillighet. Gjennomføringen av planen

følges opp gjennom regelmessige møter med aktuelle aktører i kommuneadministrasjonen.

Søknads-, saksbehandlings- og rapporteringssystem for tilskuddsordninger

Prosjektet har arbeidet videre med nullpunktsanalyser, kartlegging av prosesser og mulige gevinster, og

identifisering av samarbeidspartnere. Det er også utviklet metoder for automatisering av deler av prosessene, noe

som begrenser arbeidsmengden i overgangen til nytt system.

Systemet skal etter planen være så generisk at det kan tas i bruk av alle som forvalter tilskuddsordninger i

kommunen. 

Forenkling og digitalisering

Innbyggerdialog forvalter de digitale plattformene Aktiv kommune (https://www.aktiv-kommune.no/) og Chatbot-tjenesten

Kommune-Kari. (https://prokom.no/kari)

Stavanger kommune har hatt ansvar for forvaltning og drift av Aktiv kommune på vegne av 16 kommuner. Lokalt er

det gjort et forberedende arbeid for å tilgjengeliggjøre skolelokaler for innbyggere, frivillige lag, foreninger og ulike

organisasjoner.

Etter en gradvis innføring i 2021, ble Kommune-Kari lansert i januar 2022.

Innbyggerdialog har startet opp et pilotprosjekt i forbindelse med Digihjelpen (https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/kompetanse-

og-verktoy/digihjelpen/hva-er-digihjelpen-/). Pilotprosjektet gjennomføres i fem kommunedeler.

Felles strategi for nærmiljøutvikling og samfunnsdialog

Det er igangsatt en prosess med å utarbeide en strategi for samfunnsdialog. I løpet av 2021 ble det imidlertid

bestemt at strategi for samfunnsdialog skulle slås sammen med strategi for nærmiljøutvikling

(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711827?agendaItemId=233592), for å tydeliggjøre koblingene og synergiene

mellom disse to. Strategien skal etter planen sendes ut på høring i mai og behandles politisk november 2022.

11.4 Næring
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Næringsarbeidet til kommunen hadde høy aktivitet også i fjor. Med flere ressurser på plass har

markedsføringsarbeidet av Stavanger- regionen tatt form, og satsingen på grønn omstilling skutt fart. Det har også

vært jobbet med å få på plass gode kanaler og møteplasser mellom kommunene og samarbeidspartnerne i

regionen.

Stavanger kommune har i flere runder delt ut koronastøtte til næringslivet gjennom de statlige

kompensasjonsordningene i 2021 – til sammen litt over kr 83,4 mill. Hovedsakelig har aktører innen servering-,

reiseliv- og servicenæringen, som ble rammet av nedstengning og strenge smittevernsrestriksjoner, blitt tildelt

støtte. Samtidig ble det midt i pandemien satt rekord i antall nyetableringer i Stavanger-regionen, og flere bedrifter

har hatt kraftig vekst.

Fordeling av akutte hjelpemidler til næringslivet har tatt en del kapasitet. Parallelt har avdelingen jobbet med

strategisk viktige saker. Omstillingsarbeidet har vært høyt prioritert i 2021, og det er tatt tydelige grep for å befeste

Stavangers rolle som energi- og teknologihovedstad.

Kommunestyret vedtok ny næringsstrategi (https://www.stavanger.kommune.no/naring-og-arbeidsliv/naringsstrategi-2020-2030/#15445) i 2021, som

setter høye mål for næringsarbeidet de ti neste årene. På tampen av året ble også handlingsplan for næring 2022-

2024 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711827?agendaItemId=233590#:~:text=96/21%20%2D-,N%C3%A6ringsstrategiens,-

handlingsplan%202022%2D2023) vedtatt.

Ny næringsstrategi og handlingsplan rigget for omstilling

Næringsstrategi 2021-2030 (https://www.stavanger.kommune.no/naring-og-arbeidsliv/naringsstrategi-2020-2030/#15445) har som mål å gjøre

Stavanger-regionen til det storbyområdet i Norge med høyest verdiskaping og konkurransekraft. Fire

satsningsområder er pekt ut: energihovedstaden, landbruk og havbruk, industri, teknologi og kompetanse samt

opplevelser og reiseliv. Det er også løftet fram fire strategiske grep for å gjennomføre strategien: beste

vertskapskommune, attraktiv storbyregion, fremtidsrettet næringsliv og internasjonalt arbeid.

Regional næringsutvikling

I løpet av 2021 er det etablert tre regionale prosjekter: Energihovedstaden

(https://www.stavanger.kommune.no/Stavangerbusinessregion/energihovedstaden/), helårsturisme og prosjekt for styrket identitet for Stavanger-

regionen som reiselivsdestinasjon. Flere prosjekter er under etablering.

Forsterket arbeid med havbruk

Stavanger kommune er landets fjerde største havbrukskommune, og en tungvekter på teknologi og forskning

innen havbruk. Næringsavdelingen er nå styrket med en egen rådgiver med kompetanse innen havbruk. I løpet av

året har det vært jobbet med en temaplan for havbruk og flere høringsuttalelser knyttet til fremtidig drift, som

rammevilkår for næringen.

Det har også vært jobbet med videreutvikling av tjenestene knyttet til landbruk, blant annet kvalitetssystemer og

rutiner for landbruksforvaltning. Statsforvalteren gjennomførte en revisjon av tilskuddsforvaltningen i 2021, som

viste at systemer og forvaltning er godt ivaretatt.

En god vertskapskommune for næringslivet

Det jobbes videre med utvikling av Fasit Stavanger  – et hurtigspor for næringslivet i møte med kommunen.

Arbeidet er tverrfaglig organisert internt i kommuneadministrasjonen.
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Stavanger kommune deler ut støtte til gründermiljøer og entreprenører som del av en god vertsskapsrolle for nye

oppstartede bedrifter. Næringsavdelingen har prioritert tett dialog med næringslivet i regionen gjennom hele året.

Avdelingen har også startet opp et arbeid med innhenting og systematisering av data om næringslivet i

kommunen.  Dette kan være for eksempel oversikt antall nyetablerte bedrifter, konkurser og antall arbeidsledige.

Internasjonalt arbeid

Til tross for de begrensingene pandemien medførte, har kommunen det siste året jobbet aktivt med både nye og

tidligere samarbeidspartnere – blant annet gjennom et utvidet samarbeid med storbynettverket Eurocities,

matnettverket Delice og energibynettverket WECP. Det er også knyttet tettere kontakt med vennskapsbyene

Aberdeen og Esbjerg, hvor det nå ses på mulige samarbeidsprosjekter innen energi. Fornybar energi var også tema

på Wind Europe Electric City-konferansen i København, hvor kommunen deltok som del av en nasjonal delegasjon.

Økt markedsføring av regionen

Arbeidet med å stryke regionens attraktivitet har vært intensivert, med ansettelse av to nye rådgivere innen

merkevare og kommunikasjon i næringsavdelingen. Det er etablert en merkevarestrategi, og nye kanaler er lansert

under merkenavnet Stavanger Business Region (https://www.stavanger.kommune.no/Stavangerbusinessregion/). Markedsføringen skal løfte

fram regionen som et attraktivt bo- og arbeidssted.

11.5 Kunnskapsbyen

Videreutvikling av kunnskapsbyen (https://www.stavanger.kommune.no/naring-og-arbeidsliv/kunnskapsbyenStavanger/) er nå forankret i

kommuneplanens samfunnsdel (https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/samfunnsutvikling/planer/kommuneplan/samfunnsdelen-2019/kommuneplanens-

samfunnsdel-2020-2034.pdf), og tatt med i Stavanger kommune sin næringsstrategi (https://www.stavanger.kommune.no/naring-og-

arbeidsliv/naringsstrategi-2020-2030/). Godt vertskap for utdannings- og forskningsinstitusjoner er nemlig avgjørende for god

næringsutvikling.

Temaplan for kunnskapsbyen under utarbeiding

I arbeidet med temaplanen for kunnskapsbyen har flere aktører og interessenter deltatt i medvirkningsprosesser,

gitt innspill til temaer kunnskapsbyen bør jobbe med – og hva Stavanger som regionhovedstad bør ha

oppmerksomhet på.

Temaplanen er planlagt for førstegangsbehandling i første kvartal 2022, med påfølgende høringsrunde og

sluttbehandling før sommeren 2022.

11.6 Smartby

Nye løsninger for involvering av innbyggere

Aktiviteten har vært høy i 2021, både på digitale flater og gjennom fysiske møter – nasjonalt så vel som

internasjonalt.

Smartbybegrepet blir nå i større grad enn før assosiert med innbyggernes behov og teknologi som verktøy for å

løse konkrete og praktiske utfordringer. Prosjektet Vigå i mitt ♥  (https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-

stavanger/smartby-prosjekter/crowdsensing2/), hvor innbyggerne samler inn data som kan gi innsikt i forbedring av ulike tjenester, er
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et godt eksempel på slik tilnærming. Andre eksempler er nasjonal lansering av den digitale infrastrukturen for

deltakende demokrati i prosjektet Mitt Nabolag  (https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/decidim/),

Ungt borgerpanel  (https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/ungtborgerpanel/), hvor ungdommene var

med på å løse et oppdrag i kommunedel Hillevåg – og prosjekt Lyspunkt  (https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-

stavanger/smartby-prosjekter/lyspunkt-2021/), hvor opplevelser ble formidlet i samarbeid med innbyggerne. Det siste prosjektet var

et koronatiltak for å øke etterlevelsen av smitteverntiltak, og et godt eksempel på tverrfaglig samarbeid i

kommunen.

Tett på lokalt og nordisk næringsliv

Det har vært viktig å ha tette samarbeid med næringslivet og fagmiljøene i kommunen. Kvikktest

(https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/agile-piloting/) er eksempel på et prosjekt hvor slikt

samarbeid er avgjørende. Avdelingen gjennomførte to vellykkede kvikktester – en i øyriket, og en som omhandlet

bærekraftig mat.

Stavanger kommune er en aktiv bidragsyter i EU-prosjektet AirMOUR  (https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-

stavanger/smartby-prosjekter/airmour/), hvor Stavanger er utnevnt som første by til å fly en ubemannet drone med utstyr, lege og

pasient ombord. Utnevnelsen gir smartbyen en unik mulighet til å være med å utarbeide ny luftfartslovningen i

Europa. I 2021 utførte prosjektet et innsiktsarbeid som la grunnlag for å bl.a. teste aksept hos innbyggerne- et viktig

steg mot å gjennomføre den første testflyvningen i Stavanger.

Kompetanseutvikling og samarbeid med akademia

Sammen med bl.a. UIS har smartbyavdelingen deltatt i utformingen av en etter- og videreutdanningsmaster i

strategisk design og ledelse. Like før årsslutt fikk prosjektet bevilget kr 4,8 mill. til studiet, som har oppstart i 2023.

Mastergraden er en forlengelse av eksisterende kurs samt Samskapingsskolen

(https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/samskapingsskole/), og skal øke kompetansen i å løse aktuelle

samfunnsutfordringer. Avdelingen har også veiledet flere studentoppgaver, tatt imot en praksisstudent og tre

sommerstudenter. Dette ga avdelingen nyttige innspill til utfordringer og muligheter i flere prosjekt.

Nettverk og nordisk lansering av nordisk smartby-veikart

Smartbyen Stavanger deltar i både regionale, nasjonale og nordiske smartbynettverk.

Ett eksempel er utvikling av ulike smartby-veikart (https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/nasjonalt-smartby-veikart/) -

fra lokalt til nordisk nivå. Det nordiske veikartet ble lansert under Nordic Edge Expo i høst, hvor Smartbyen

Stavanger viste fram sine prosjekt på torget, sammen med andre kommuner og samarbeidspartnere. Målet med

veikartet er å styrke Nordens posisjon som globalt ledende smartbyregion, ved å sette innbyggerne i sentrum.

Sensorikk og data

Smartbyavdelingen avdekker flere og flere bruksområder der sensorer, og mengden data de samler opp, kan

tilgjengeliggjøre nye og bedre tjenester til innbyggerne – samtidig som driften til kommunen forbedres. Ett

eksempel er en sensor som festes i sandkasser og som måler mengden strøsand

(https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/sensor-prosjekter/). Målet er at innbyggerne aldri skal komme

til tom kasse når det er glatt på bakken. Andre eksempler er Folkets fotavtrykk, et forbruksbasert klimaregnskap for

innbyggerne i kommunen, og sensorer i Pedersgata (https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-

prosjekter/sensor-prosjekter/) som skal gi bedre innsikt i trafikkbildet.

11.7 Kommunikasjon

https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/decidim/
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/ungtborgerpanel/
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/lyspunkt-2021/
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/agile-piloting/
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/airmour/
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/samskapingsskole/
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/nasjonalt-smartby-veikart/
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/sensor-prosjekter/
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/sensor-prosjekter/


Arbeidspresset i avdelingen har vært gjennomgående høyt siden starten av virusutbruddet. Koronapandemien har

også i 2021 dominert arbeidet med kommunikasjon. En egen kommunikasjonsberedskap med vaktordning har vist

seg å være vært helt nødvendig. I 2021 ble det i tillegg etablert en bakvaktordning for perioder med ekstra stor

belastning. Kommunens krisekommunikasjonsplan er også oppdatert.

Kampanjer knyttet til smittevern og vaksinering

En rekke kampanjer er utarbeidet knyttet til smittevern og vaksinering. Kampanjene ble formidlet i et bredt spekter

av flater og kanaler. Det er også gjennomført egne kampanjer mot kommunens ansatte for å oppmuntre til videre

innsats og anerkjenne det arbeidet de gjør.

Informasjon til unge voksne og minoriteter

Det har vært krevende å nå ut med informasjon til deler av befolkningen som i mindre grad følger kommunens

tradisjonelle kanaler. Dette gjelder særlig unge voksne og språklige minoriteter. Det ble derfor gjennomført flere

målrettede kommunikasjonstiltak mot disse spesifikke målgruppene, blant annet en motivasjonskampanje i

samarbeid med russen om viktigheten av å følge smittevernreglene, og en kampanje for å få flere unge til å

vaksinere seg. Det ble også laget vaksineinformasjon på flere språk, og en egen kampanje for å øke

vaksinedekningen blant innvandrerbefolkningen i kommunen.

Motivasjonskampanjer og valg

Kommunikasjonsavdelingen har bidratt i en rekke andre prosjekter og kampanjer. Blant annet Barnas sommer og

videokonkurransen UngSiddis (https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/barnas-sommer/ungsiddis/), hvor ungdom ble invitert til å lage

filmsnutter om hvorfor de synes Stavanger er en bra kommune å bo i. De tre vinnervideoene har til sammen mer

enn 575 000 visninger på sosiale medier.

I september ble det gjennomført Stortings- og sametingsvalg. Antallet forhåndsstemmer mer enn fordoblet seg fra

forrige valg. God kommunikasjon i flere kanaler er en viktig del av forklaringen.

Stor vekst i trafikken på nettsidene til kommunen

Nettsidene til kommunen er avgjørende for å nå ut med informasjon om vaksinasjon, smittestatus, testing og

gjeldene regler og retningslinjer. Totalt hadde kommunens nettsider godt over 11 millioner sidevisninger i 2021, en

trafikkvekst på hele 82,8 prosent fra 2020.

Det er daglig lagt ut de siste smittetallene på nett, slik at innbyggere og andre har kunnet holde seg oppdaterte på

smitteutviklingen. Siden hadde hele 1,1 millioner visninger i 2021. Samlet har koronainformasjonen hatt rundt 3,5

millioner sidevisninger. Trafikkveksten var også stor da informasjonen om vaksineringen startet i mars. Se all

nettstatistikk for 2021 her (https://stavanger.infogram.com/2021-statistikk-for-nett-og-sosiale-medier-1h7k230r99wgv2x).

Kommunens rekkevidde i sosiale medier økte kraftig

Det har vært vekst i alle kommunens sosiale mediekanaler i 2021. Enkelte innlegg har hatt en rekkevidde på

omtrent 470 000 klikk. Nytt for 2021 er at samme post i en del tilfeller har oppnådd større rekkevidde og mer

engasjement på Instagram enn på Facebook. I 2021 har kommunen fått rundt 7000 nye følgere i sosiale medier.

Eksempler på rekkevidde i sosiale medier:

Innlegg Rekkevidde

https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/barnas-sommer/ungsiddis/
https://stavanger.infogram.com/2021-statistikk-for-nett-og-sosiale-medier-1h7k230r99wgv2x


Utvikling av kanaler

Det ble i fjor utarbeidet en egen kanalplan for kommunens ulike sosiale medier. Målet er å utnytte særtrekkene til

de ulike kanalene og i all hovedsak bruke dem til verdibudskap og innlegg som virker samlende.

Det blir kontinuerlig kartlagt hvordan innbyggere innhenter informasjon på nettsidene. I 2021 kom det inn 45 000

røde og grønne tilbakemeldinger fra innbyggerne («Fant du det du lette etter?») – en økning på 10 000

tilbakemeldinger fra året før. Disse tilbakemeldingene er et svært viktig ledd i kvalitetsarbeidet. Nettsidene er nå

videreutviklet fra å være rent tjenesteorienterte til også å spille en viktig rolle i merkevarebygging av Stavanger –

særlig inn mot næringslivet.

Intranettet er hovedkilden til informasjon for kommunens ansatte. I en spørreundersøkelse utført blant alle ansatte

i fjor, oppgir 72 prosent at de er på intranett enten daglig eller flere ganger i uken.

Fremdeles en foregangskommune på språkarbeid

Kommunikasjonsavdelingen bidrar fremdeles inn i det nasjonale klarspråk-arbeidet, gjennom seminarer, rådgivning

og annen kunnskapsoverføring. Kommunen sitt språkarbeid har også i 2021 fått oppmerksomhet både i lokale og i

nasjonale medier.

Kommunen har i tillegg fått gode tilbakemeldinger på nynorskarbeidet sitt, blant annet fra Noregs Mållag.

Stavanger er den første kommunen som har tatt i bruk den såkalte Nynorskroboten (https://www.npk.no/nynorskroboten), og har

det siste året hjulpet flere kommuner og fylkeskommuner i gang med eget nynorskarbeid.

Språktiltak er gjennomført som planlagt

I 2021 fikk Norge en ny språklov (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-05-21-42), som trådte i kraft 1. januar 2022. Loven innebærer

blant annet at offentlige organ har en plikt til å bruke et klart og forståelig språk, og et særskilt ansvar for å fremme

nynorsk. Kommunikasjonsavdelingen har derfor prioritert tiltak for å styrke nynorsken i kommuneadministrasjonen

dette året, i tillegg til klarspråkarbeidet.

Innlegg Rekkevidde

Stavanger i vårt hjerta (2. plass i UngSiddis) 469 700

Oppfordring om å passe på ungdommene som samles på Vaulen 190 300

Vinner av verneprisen 94 500

Hyllest til Per Inge Torkelsen 83 600

Annerkjennelse av at russen er flinke til å teste seg 84 100

Påminnelse om å holde koronameteren på byen 80 000

Nå er det mange ledige vaksinetimer 54 600

Takk til deg som holder karantenen 29 500

Tabell 11.1 Rekkevidde sosial medier

https://www.npk.no/nynorskroboten
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-05-21-42


Kommunikasjonsavdelingen har også gjennomført en rekke skrivekurs i 2021 – både generelle kurs i klarspråk, og

skrivekurs spesielt tilpasset saksbehandlere. Alle kurs tilbys både på nynorsk og bokmål.

Nynorskroboten er tatt i bruk

Som en del av arbeidet med å styrke nynorsken, har kommunen tatt i bruk oversettelsesteknologi. Alle ansatte har

fått installert Nynorskroboten på egen PC, noe som gjør det enkelt å oversette tekster til nynorsk. Roboten er enkel

og intuitiv i bruk, og kvaliteten på omskrivingene er god. Ved hjelp av Nynorskroboten ble hele årsrapporten for

2020 utarbeidet på nynorsk (https://arsrapport2020.stavanger.kommune.no/10-innbyggjar-og-samfunnskontakt/).

Nynorskroboten er også implementert på kommunens eksterne nettsider (https://www.stavanger.kommune.no/om-stavanger-

kommune/media/sprakprofil/). Rundt 200 av nettsideartiklene er allerede oversatt til nynorsk.

Fordeling av målformer i ulike kanaler

Stavanger kommune har som mål at 20 prosent av meldingene i sosiale medier og 20 prosent av nyhetene på

Intranettet skal være på nynorsk. Dette målet ble nådd på sosiale medier: Fra januar til desember 2021 publiserte

kommunen totalt 671 innlegg i sosiale medier. 535 av innleggene var på bokmål og 136 var på nynorsk.

Siden kommunen i første omgang har prioritert nynorsk i de innbygger-rettede kanalene, ble ikke målet om 20

prosent nynorsk i nyhetene på Intranettet innfridd.

Kommunikasjonsstrategien er revidert

Arbeidet med å revidere kommunens kommunikasjonsstrategi ble ferdig i 2021, og legges fram til politisk

behandling første kvartal 2022. Kommunikasjonsstrategien omfatter både intern og ekstern kommunikasjon.

11.8 Politisk sekretariat

Alle politiske møter i 2021 ble gjennomført i henhold til møteplanen. I tråd med endringer i smittesituasjonen har

møtene blitt gjennomført vekselvis digitalt eller fysisk.

Antall arrangementer og representasjon er sterkt redusert som følge av koronasituasjonen, men tallet på vielser

holder seg på et jevnt høyt nivå.

Her er en oversikt over aktivitetene til politisk sekretariat de tre siste årene:

Aktiviteter 2021 2020* 2019*

Aktive utvalg og råd 29 29 31

Avholdte politiske møter 281 258 220

Antall visninger av digitale møter 24 962 28 314

Antall saker som ble behandlet 1 708 1 886 1 976

Antall spørsmål som ble stilt 271 355 264

Antall interpellasjoner som ble fremmet 45 89 40

https://arsrapport2020.stavanger.kommune.no/10-innbyggjar-og-samfunnskontakt/
https://www.stavanger.kommune.no/om-stavanger-kommune/media/sprakprofil/


* I 2020 og 2019 ble sakene telt på nytt hvis de ble utsatt. Fra 2021 ble sakene kun telt en gang uavhengig av

utsettelse. av

** Ikke registrert.

De politiske møtene er gjennomført i henhold til planen

Aktiviteten i de politiske utvalgene har vært høy. Fram til sommeren ble møtene avholdt digitalt.  I høst startet

fysiske møter opp igjen. På grunn av avstandskrav og den pågående renoveringen av rådhuset, ble flesteparten av

møtene gjennomført i Stavanger konserthus.

Alle møter, bortsett fra møtene i kommunedelsutvalgene og rådene, ble strømmet.

Aktiviteter for å styrke lokaldemokratiet

Både styrkingen av lokaldemokratiet, og arbeidet med mangfold og inkludering, har nådd viktige milepæler i løpet

av året. Politisk sekretariat har deltatt i flere prosjekter med betydning for lokaldemokratiet:

Decidim  – testing av verktøy for folkebudsjettering

Pilotprosjekt nærdemokratimidler  (Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg forvalter kr 1,5 mill.

til aktiviteter i kommunedelen)

Digitalisering av politiske møter  (vurdere digitale løsninger for å forbedre gjennomføringen av

møter i folkevalgte organer)

Flere kommunedelsutvalg tok for første gang egne initiativ til saker. Utvalgene har også hatt en økning i aktiviteten

på sosiale medier.

Kommunedelsutvalgene har i tillegg deltatt i flere medvirkningsprosesser i forbindelse med planer og høringer som

direkte angår kommunedelene, som for eksempel kommuneplanens arealdel, frivillighetens år, områdeplan

Paradis, og endringer i rutetilbud for hurtigbåt til Finnøy og Rennesøy. Dette er i tråd med ambisjonen om at

kommunedelsutvalgene skal ha en aktiv rolle i lokal stedsutvikling.

Arbeidet med mangfold og inkludering trappes opp

Kommunestyret oppnevnte et dialogforum for inkludering og mangfold i februar 2021. Forumet skal jobbe tett

med kommunedelsutvalgene og gi innspill til mål og strategier for å videreutvikle Stavanger som mangfoldsby.

En av de viktigste oppgavene til dialogforum er å få tak i innbyggere kommunen normalt ikke får innspill fra, og som

kan være vanskelige å nå. Denne delen av arbeidet ble i fjor særlig berørt av koronarestriksjoner, fordi det er basert

på oppsøkende virksomhet og fysiske møter. Avhengig av begrensninger grunnet smittesituasjonen kan den

planlagte behandlingen av strategien i kommunestyret i juni 2022 derfor bli forsinket.

Aktiviteter 2021 2020* 2019*

Antall oversendelsesforslag 330 ** **

Arrangement / representasjon 13 8 32

Antall vielser 242 270 250

Tabell 11.2 Oversikt over aktiviteter politisk sekretariat

https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/decidim/#om-decidim
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1730194?agendaItemId=231414
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711817?agendaItemId=233122


Dialogforumet er også presentert for nettverket Intercultural Cities .

Færre arrangementer som følge av pandemien

I 2021 har pandemien påvirket muligheten til å gjennomføre arrangementer i regi av ordføreren. Første halvår

utgikk alle arrangementer, mens aktiviteten tok seg noe opp i perioden juni til desember. Totalt var det 13

arrangementer i 2021, mot over 40 i et normalår. Samtlige arrangement hadde betydelig færre gjester enn vanlig.

Smittesituasjonene tillot heller ikke i år samling av store folkemengder på 17. mai. Barnetoget og folketoget ble

derfor avlyst, og erstattet med digital 17. maisending fra Ledaal.

11.9 Kultur

Koronapandemien rammet kulturlivet hardt også i 2021. Store deler av kultursektoren hadde

publikumsbegrensninger fram til september. Så var det tilnærmet normalt en periode, før det igjen ble satt strenge

publikumsbegrensinger og innført skjenkestopp i desember. Institusjoner, arrangører, festivaler, andre virksomheter

og det frie feltet har opplevd store økonomiske utfordringer. Det har vært vanskelig for bransjen å planlegge og

gjennomføre arrangementer og prosjekter.

Kulturavdelingen gjennomførte i fjor følgende større tiltak på grunn av koronapandemien:

Tett kontakt med kunst- og kulturfeltene om tiltak og utfordringer. Kontinuerlig informasjon om

smittevernsforskriftene, så vel som søknads- og tilskuddsmuligheter.

Opprettholdt tildelt økonomisk støtte ved eventuelle avlysninger. Kr 579 000 er omdisponert fra

diverse avlyste/nedskalerte tiltak, til økte tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog har til hvert utvalgsmøte blitt orientert om

konsekvensene pandemien har for kultursektoren.

Kommunen er i tett dialog med aktører i feltet for å forstå konsekvenser av pandemien, og har fulgt Norsk

kulturråds / Norsk Filminstitutts gjenoppbyggingsprosess høsten 2021. Det er foreløpig for tidlig å si hva som blir de

langsiktige konsekvensene bl.a. for kunstnere, for kompetansen i virksomhetene, for publikums kulturbruk, og for

det frivillige engasjementet.

Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 har tre prioriterte områder fram mot 2025: Stavanger 2025

(https://www.stavanger.kommune.no/stavanger2025/), Akropolis-visjonen (https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/kultur/akropolis-visjonen/) og Å leve av

kunst og kultur (https://kulturplanen.stavanger.kommune.no/4-seks-perspektiver/4-6-den-attraktive-kulturbyen/4-6-1-a-leve-av-kunst-og-kultur/).

Å leve av kunst og kultur

Det har vært en omfattende prosess med gjennomgang og fornying av tilskuddsordningene. De nye ordningene

har blant annet en tydeligere orientering mot det profesjonelle feltet enn tidligere. Prosessen er nå inne i en

sluttfase.

2021 har vært særs aktivt med hensyn til tilskuddsforvaltning, og det er behandlet til sammen 599 søknader. Det

var blant annet fire utlysningsrunder med profesjonelle kunst- og kulturtiltak, to stipendordninger, og behandling

av festivaler, kulturarrangører, ensembler og produksjonsfellesskap. Dette er tilskuddsordninger rettet mot det frie

kunst- og kulturfeltet utenom kulturinstitusjonene.

Kr 3 089 000 er tildelt som tilskudd til kunst- og kulturtiltak og rask respons

https://www.stavanger.kommune.no/stavanger2025/
https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/kultur/akropolis-visjonen/
https://kulturplanen.stavanger.kommune.no/4-seks-perspektiver/4-6-den-attraktive-kulturbyen/4-6-1-a-leve-av-kunst-og-kultur/
https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/kultur/kulturtilskudd2/tilskudd-til-profesjonelle-kunst--og-kulturtiltak/
https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/kultur/kulturtilskudd2/rask-respons---tilskudd-til-profesjonelle-kunst--og-kulturtiltak/


Kr 1 850 000 er tildelt som stipender til 32 kunstnere

Kr 8 279 000 er tildelt festivaler, kulturarrangører, ensembler og produksjonsfellesskap

Den lenge varslede statlige kunstnermeldingen er utsatt som følge av pandemien, og arbeidet med ny lokal

kunstnerpolitikk er inntil videre fulgt opp med de nye lokale tilskuddsordningene.

Tou

Den kommunale utbyggingen av Tou (https://www.touofficial.com/) er nå ferdigstilt – både innendørs og i uteområdet. Tou

fremstår som en unik kulturarena med svært gode produksjons- og formidlingslokaler, og gjennomførte en svært

vellykket 20-års markering sommeren 2021.

Oppfølging av eierskap

Kommunen har gjennom året fulgt opp sitt eierskap i de største kulturinstitusjonene, med dialog og årlige

kontaktmøter mellom institusjonene og ulike forvaltningsnivå. Kommunens eierstrategier for de store

institusjonene, hvor kommunen er eier eller deleier, er enda ikke utarbeidet. Hverdagen for institusjonene har vært

preget av pandemien, med stadige tilpasninger for å holde aktivitetene i gang under skiftende restriksjoner.

Stavanger 2025

Stavanger kommune er hovedarrangør for Stavanger 2025 – byens og kirkens 900-årsjubileum

(https://www.stavanger.kommune.no/stavanger2025/). Det ble satt av kr 2 mill. til jubileumsarbeidet i 2021 til prosjektledelse,

kommunikasjon og innbyggerinvolvering – samt tilskudd til jubileumsideer.

I 2021 er det inngått samarbeidsavtaler med sentrale aktører som skal være med på jubileumsarbeidet de neste

årene. Restaureringen av Domkirken er ett av de synlige pilarprosjektene i jubileet, sammen med Pedersgata 2025

(https://www.stavanger.kommune.no/stavanger2025/nyheter/nabolagsmote-om-pedersgata/) og Ullandhaug 2025

(https://www.stavanger.kommune.no/stavanger2025/nyheter/tretoppsti-rundt-ullandhaugtarnet/). Det er etablert flere arbeidsgrupper som jobber fram

konkrete tiltak innenfor hvert satsingsområde.

Prosjektet har fordelt tilskudd til søkere fra næringsliv og kulturliv til forprosjekt for jubileumsrelaterte aktiviteter.

Jubileumsprosjektene som fikk utviklingstilskudd i 2020 har levert egne rapporter, som gir grunnlag for å vurdere

ideene som del av programmet for 2025.

Kommunikasjonen av 900-årsjubileet er en viktig del av opptakten til jubileumsåret. I 2021 er det både utarbeidet

en kommunikasjonsplan for jubileet, og gjennomført kommunikasjonstiltak som har fått omtale i lokale medier.

Stavanger kommune har deltatt i styringsgruppen for Rikssamlingsjubileet Hafrsfjord – Norvegen 2022

(https://rikssamlingsjubileet.no/en/), som ledes av Rogaland fylkeskommune.

 Akropolis-visjonen

Våren 2021 ble Akropolis-visjonens innhold og mål for området rundt Rogaland Teater, Stavanger museum (MUST),

Arkeologisk museum (UiS) og Fylkeshuset og utvikling av kulturinstitusjonene vedtatt av Kommunalutvalget

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711800?agendaItemId=230652).

Målet for Akropolis-visjonen er å skape et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format

beriker byen og regionen.

Utvikling av Rogaland Teater og Stavanger museum (MUST) utgjør en sentral del av visjonen. I HØP 2021-2024

(https://hop2021.stavanger.kommune.no/) ble det satt av kr 3 mill. i investeringsmidler til oppstart av konseptvalgutredning for

https://www.touofficial.com/
https://www.stavanger.kommune.no/stavanger2025/
https://www.stavanger.kommune.no/stavanger2025/nyheter/nabolagsmote-om-pedersgata/
https://www.stavanger.kommune.no/stavanger2025/nyheter/tretoppsti-rundt-ullandhaugtarnet/
https://rikssamlingsjubileet.no/en/
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711800?agendaItemId=230652
https://hop2021.stavanger.kommune.no/


teateret og museet på nåværende og nærliggende tomter. Høsten 2021 har Stavanger kommune i samarbeid med

kulturinstitusjonene, fylkeskommunen og staten arbeidet med utforming av styringsdokument og mandat for

prosjektutvikling fram til endelig investeringsbeslutning. Styringsdokument skal legges fram for kommunalutvalget

vinteren 2022.

Økonomi

Regnskapet samlet for innbygger- og samfunnskontakt viser et mindreforbruk på kr 17,2 mill. av en budsjettramme

på kr 304,3 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 94,4.

Stab Innbygger- og samfunnskontakt viser et merforbruk på kr 1,8 mill. Merforbruket på stab må ses i sammenheng

med mindreforbruk på lønnsutgifter på andre enheter innen tjenesteområdet.

Sølvberget viser et merforbruk på kr 2,0 mill. Det tidligere kommunale foretaket ble fra 1. januar konsolidert inn i

tjenesteområdet innbygger- og samfunnskontakt, og har hatt tilnærmet full drift gjennom 2021. Koronapandemien

førte til økte utgifter til ekstra bemanning, og bortfall av leie- og billettinntekter. Sølvberget fikk i 1. tertial tilført i kr

0,9 mill. som kompensasjon for koronapandemien, men det dekket ikke opp for økte utgifter høsten 2021.

Sykefraværet har vært høyt og ført til økte vikarutgifter. Koronabegrensninger gjorde blant annet at

Kapittelfestivalen, som ble gjennomført høsten 2021, gikk med underskudd i form av tapte billett inntekter.

Kulturavdelingen viser et mindreforbruk på kr 2,2 mill. Kulturavdelingen har levert sine ordinære tjenester i 2021,

men koronapandemien rammet kulturlivet hardt også i 2021. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at

kommunestyret innvilget kr 1 mill. i produksjonsstøtte til oppfølgeren av filmen «Mongoland» som var under

planlegging. På grunn av koronapandemien ble filmen ikke realisert.

Kommunikasjonsavdelingen viser et mindreforbruk på i underkant av kr 0,8 mill.  Kommunikasjonsavdelingen ble

tilført kr 2,3 mill. til å dekke opp for ekstra lønnsutgifter, informasjonsarbeid og flere kampanjer knyttet til

koronapandemien. På grunn av høyt arbeidspress ble noen planlagte oppgaver utsatt eller nedprioritert.

Innbyggerdialog viser et mindreforbruk på kr 3,5 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavt aktivitetsnivå hos

frivilligsentralene og innbyggertorgene. Dette skyldes koronarelaterte restriksjoner som gjorde at det ikke var

anledning til å avholde fysiske møter og aktiviteter.

Politisk sekretariat har et mindreforbruk på kr 4,7 mill. Mindreforbruket skyldes vakante stillinger. Det er i tillegg et

underforbruk på kjøp av varer og tjenester som blant annet skyldes forsinkelse i arbeidet med å anskaffe en digital

plattform for gjennomføring av politiske møter, samt konsulenttjenester knyttet til digitalisering av

arbeidsprosesser.

Smartby viser et mindreforbruk på i underkant av kr 0,6 mill. Til tross for høy aktivitet, skyldes mindreforbruket i

hovedsak redusert aktivitet rundt konferanser og messer. Det ble heller ikke leid inn vikarer ved sykefravær og

fødselspermisjoner. På grunn av koronapandemien har det vært lite reiseaktivitet. Det er i tillegg forsinkelser både i

forbindelse med, og igangsetting og gjennomføring av prosjekter som en konsekvens av koronapandemien.

Næringsavdelingen viser totalt et mindreforbruk på kr 9,2 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak vakante

stillinger. Hjemmekontorsituasjonen samt at mye av ressursene gikk til utbetaling av statlige koronatilskudd, gjorde

rekrutteringsarbeidet vanskelig. Landbruk og havbruk har mindreforbruk som følge av vakante stillinger og at

prosjektarbeid kom senere i gang enn planlagt. Virksomheten trenger mer tid til å finne sin form, og det tar tid å

finne rett kompetanse.

I 1. tertial vedtok kommunestyret å tilføre kr 2,0 mill. til vekstfondet, 2,0 mill. til arrangementer og kongresser samt

kr 3 mill. til å styrke Stavanger som energihovedstad, jf. sak 78/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714673?

agendaItemId=231072). I 2. tertial ble en andel på kr 2,8 mill. av tilskuddet til energihovedstaden omdisponert til

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714673?agendaItemId=231072


energiomstillingsprosjekter under vekstfondet. Fondet er følgelig tilført kr 4,8 mill. i 2021. Status på fondet per

31.12.2021 er kr 6,8 mill.

I tabell 11.3 fremgår hvilke saker som ble prioritert med midler fra vekstfondet. i 2021.

Tildelt 2021  Beløp  Sak 

Nordic Edge AS, Innovation lab  750 000  FSK 5/19 

Nordic Edge As, Expo 2021  2 000 000  FSK 5/19 

Bioenergi Finnøy AS 3 000 000 FSK 131/20

Sum 5 750 000 

Tabell 11.3 Prioriterte saker vekstfondet.

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361355?agendaItemId=225950


12 Kommunale foretak

Som følge av kommunestyrets vedtak i sak 114/20 «Framtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger

kommune” ble Stavanger natur- og idrettsservice KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger boligbygg KF og

Sølvberget KF tilbakeført til basisorganisasjonen i 2021. Rapportering for oppgaver som tilhørte disse foretakene er

derfor omtalt i henholdsvis kapittel 10 Bymiljø og utbygging og kapittel 11 Innbygger- og samfunnskontakt.

Stavanger Parkeringsselskap KF og Stavanger utvikling KF er videreført som kommunale foretak (KF).  Stavanger

utvikling KF har overtatt de mer forretningsmessige oppgavene til Stavanger boligbygg KF. For de videreførte

foretakene har kommunedirektøren i 2021 i samarbeid med foretakene jobbet med nødvendige endringer i

styringsdokumentene. Forslag til reviderte vedtekter og eierstrategier for de to foretakene blir behandlet i

kommunestyret i løpet av første kvartal 2022.

12.1 Stavanger parkeringsselskap KF

ÅRSBERETNING 2021

2021 ble som 2020, et år sterkt preget av covid 19 pandemien, hvilket årsberetningen bærer preg av.

Stavanger Parkeringsselskap KF (Foretaket) ble etablert i april 2002 som et kommunalt foretak under Stavanger

kommune i medhold av Kommunelovens § 11. Dette var en videreføring av særbedriften Stavanger

Parkeringsselskap SB. Selskapet har et datterselskap, Rogaland Parkering AS, og som er heleid av foretaket

(morselskapet). Datterselskapet ble etablert i desember 2008 for å ivareta de konkurranseutsatte forhold ved

driften, jamfør eierstrategiens punkt 4 nedenfor. Ved siste kommunestyremøte den 14. desember 2020 sak 114/20

ble kommunestyrets flertallsvedtak å tilbakeføre fire kommunale foretak til basisorganisasjonen, Stavanger

Parkeringsselskap KF ble vedtatt videreført. I vedtakspunkt 3 bes kommunedirektøren om å legge frem forslag til

endringer i styringsdokumentene for de foretakene som videreføres som omfatter revidering av vedtekter,

revidering av eierstrategier, oppdatering av delegeringsreglementer og oppdatering av budsjettreglement.

Arbeidet med revideringen pågår, og saken skal endelig behandles i kommunestyret den 21.02.2022. Gjeldende

foretaksspesifikke eierstrategi:

�. Stavanger Parkeringsselskap KF skal bidra til å realisere kommunens

�. Stavanger Parkeringsselskap KF skal forestå all avgiftspålagt parkering på offentlig vei samt

håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til

kommunen med hjemmel i Vegtrafikkloven.

�. Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige

parkeringsanlegg utenfor offentlig vei.

�. Stavanger Parkeringsselskap KF kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor

Stavanger

�. Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tråd

med parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor

tjenesteområdet.

�. Foretaket skal sikre en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen, en betryggende

økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.



�. Stavanger Parkeringsselskap KF skal søke å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor

parkeringsområdet. Stavanger kommune skal nyttiggjøre seg av foretakets kompetanse ved å

aktivt anvende foretaket som høringsinstans i både planarbeid og

�. Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i Foretaket skal blant annet ha en

klar miljøprofil.

Som en konsekvens av eierstrategien er foretakets organisering slik:

Oppgavene til foretaket kan enkelt sammenfattes i to hovedområder; Forvaltning og Drift. Foretakets virksomhet

ut over forvaltningen, det vil si avgiftsbelagt parkering i foretakets eller kommunens eie, er i egenregi. Rogaland

Parkering AS sin virksomhet er i konkurranseutsatt sektor. Selskapet har egen daglig leder som rapporterer til AS

styret. Styret i Stavanger Parkeringsselskap KF er generalforsamling i Rogaland Parkering AS.

Forvaltningen i foretaket består av to avdelinger:

�. Trafikkavdeling

�. Brukertorg

Trafikkavdelingen håndhever trafikkbestemmelsene og annen trafikkhåndheving på offentlig veg, med hjemmel i

Vegtrafikkloven, ref. punkt 2 i eierstrategien. Håndhevingen av parkeringsbestemmelsene i Stavanger kommune er

delegert til Stavanger Parkeringsselskap KF av vegdirektoratet og Sør-Vest politidistrikt. I tillegg til kontroll av



parkeringstillatelser og parkerte motorvogner på og utenfor offentlig veg, har avdelingen kontroll med

piggdekkoblater. Alle trafikkbetjenter i Stavanger Parkeringsselskap KF har godkjenning av vegdirektoratet til å

håndheve på offentlig veg.

Foretakets brukertorg har ansvar for forvaltningsoppgaver som utstede ulike typer parkeringstillatelser som

boligsoneparkeringskort, parkeringstillatelser for forlytningshemmede, samt sentralbordtjenester og ikke minst

klagebehandling. Oppgavene øker jevnt og trutt i både omfang og kompleksitet. Alle ansatte er kurset innen

saksbehandling fra bransjeorganisasjonen Norpark som har den fremste parkeringsfaglige kompetansen i Norge.

Stavanger Parkering sin driftsavdeling forestår at alle våre parkeringsanlegg til enhver tid er operative jamfør punkt

3 i eierstrategien. Antallet anlegg i drift er stadig økende fordi avdelingen også supporterer datterselskapet. Den

teknologiske utviklingen medfører nye løsninger og tjenester også for parkering. Det er i løpet av 2021 innført

kameraparkering i tre nye anlegg, samt at de resterende er i løpet av året konvertert til free-flow anlegg, som

innebærer kameraparkering uten bommer. Det er ikke lenger behov for fysisk kontroll av kjøretøy i våre anlegg, og

det blir da heller ikke utstedt ileggelser for ikke å ha betalt avgift. Den nye løsningen er mer rettferdig, mer

kundevennlig og vil på sikt minimere «byråkratiet» betraktelig.

Økonomi og årsregnskap

Årsregnskapet for 2021 er som året før, sterkt preget av covid-19 pandemien. Årsregnskapet for 2020 ble innledet

slik:

«30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet av Coronavirus som en – alvorlig hendelse av betydning for

internasjonal folkehelse -. 12. mars erklærte WHO utbruddet som en pandemi. Norge ble mer eller mindre «stengt»

noen dager tidligere. Stavanger var ikke noe unntak og kommunen, og ikke minst sentrum ble totalt nedstengt».

I det påfølgende var det både gratis parkering i en periode, samt at parkeringsbelegget var, med unntak av juli

måned, gjennomgående lavt, noe som vedvarte ut over høsten 2020 og inn i 2021. Omsetningen i januar 2021 var

om lag halvert sammenliknet med et normalår. Den svake utviklingen fortsatte ut over våren. Årsaken var strenge

Corona tiltak. Per mai var omsetningen 32,8% under budsjett, som tilsvarer 13,4 millioner. Budsjetteringen skjer

svært tidlig på året (august) som medfører større usikkerhet, særlig i forhold til inntektene. På

budsjetteringstidspunkt var vi optimistiske og så ikke for oss at pandemien ville vare å lenge. Kostnadene er i

hovedsak er faste, eksempelvis lønn, avskrivninger, reparasjoner og vedlikehold, og disse var 12,2% lavere enn

budsjettert. De fem første månedene i 2021 endte dermed med et nullresultat. I juni startet oppgangen, og selv om

juni ble noe dårligere sammenliknet med en normal juni måned, ble det likevel et overskudd 1. halvår på 2 millioner

kroner. De strenge Corona-tiltakene gjorde at flere av våre p-anlegg har hatt svært lite belegg. Særlig anlegg som

er knyttet opp mot arrangementer som P-Arketten, P-Siddis og P-Forum. Foretaket har benyttet tiden med lavt

belegg, til å oppgradere parkeringssystemer i flere av p-husene. Det er nå kun ett lite anlegg som ikke er fullt

oppgradert med automatisk kameraparkering uten bommer. I juli ble det en etterlengtet oppgang som fortsatte

helt frem til 2 halvdel av desember, da nye strenge Corona tiltak ble iverksatt. Den gode periode sørget for at

foretaket leverte overskudd som har medført at det er overført 15 millioner kroner i utbytte til kommunekassen.

Driftsinntektene for 2021 endte på 90,6 millioner kroner, som er 9,5 millioner kroner bedre sammenliknet med

2020. 2. halvår 2021 ble en opptur samlet sett, der både parkeringsomsetningen og økte inntekter fra

trafikkavdelingen bidro positivt. Det skjer store endringer i bruk av betalingsløsninger. Kontanter er nå nede i litt

over 1%. Digitale betalinger økte kraftig i 2021 fra 35% i 2020 til 58% i 2021. Bruk av betalingskort i automat er

redusert fra 62% i 2020 til 41% i 2021. Med bakgrunn i de endringer og oppgraderinger i betalingsløsningene er

dette en ønsket og forventet utvikling.

Andelen elbiler av totalen øker jevnt og trutt:



Fra om lag 23% i januar 2019 til over 36% i desember 2021. Et interessant trekk ved utviklingen er at andelen elbiler i

Stavanger kommune var 22% i desember 2021, mens andelen i Stavanger Parkering sine parkeringsanlegg var over

36%.

Av kurvaturen ser vi at den største økningen kom fra januar 2019 til januar 2020, og at det siden har vært avtakende

vekst, men vekst. Samtidig ser vi at det har vært store svingninger, som forklares med at pandemitiltak har hatt

innvirkning på tallene.

Omsetningsandelen for elbil utgjorde 22% i desember 2021. Årsaken til differansen mellom andel elbil og

omsetning elbil er på grunn av halv timepris for elbil på kommunale avgiftsplasser.

Driftskostnadene endte på 75,7 millioner kroner. 36% av dette er lønnskostnader, 19% er avskrivninger og

reparasjon og vedlikehold som er den tredje største kostnadsposten utgjør 9%. Størst økning i kostnader er knyttet

til lønn. Det har vært overlapping mellom tilgang og avgang i personal, lønnsoppgjøret bidro til økning samt at

arbeidsgiveravgift og pensjonskostnadene har økt med 1,5 millioner kroner.

Driftsresultatet endte på 14,9 millioner kroner som er 4,3 millioner bedre enn året før. Årsresultat 2021 endte på 17,7

millioner kroner som er 7,9 millioner bedre enn 2021. Årsresultatet inkluderer utbytte fra datterselskap på 2

millioner kroner som er overført til bykassen.

Utbytte for 2021 til eier var opprinnelig vedtatt i HØP 2021 av Stavanger kommunestyre til 20 millioner kroner.

Vedtaket ble senere omgjort av kommunestyret til 15 millioner kroner. Stavanger Parkeringsselskap KF har med

dette bidratt med 212,5 millioner kroner til kommunekassen siste 9 år, noe som er et resultat av at foretaket selv eier

de fleste av parkeringsanleggene.

Årsoppgjørsnotatet fra Rogaland Revisjon IKS datert 14.02.2022 konkluderer i punkt 4 med følgende:

«Vi oppsummer våre konklusjoner med hensyn til avdekkede feil, uenighet om estimater og risiko, til å ligge

innenfor et akseptabelt nivå.
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Vi vil avlegge en normal revisjonsberetning.

Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 8 ansvaret for å påse at de merknader revisor har

gjort, blir fulgt opp. Dette gjelder likevel ikke merknader vedrørende løpende forbedring og effektivisering av

normal drift. For 2021 er det ingen forhold kontrollutvalget plikter å følge opp.»

Samfunnsansvar og miljø

Stavanger Parkeringsselskap KF har et klart mandat til bærekraftige løsninger i den foretaksspesifikke

eierstrategiens punkt 8. Det er foretaket som har ansvar for innkreving av piggdekkgebyret som har gitt om lag 62

millioner kroner til kommunens miljøfond siden ordningen startet i 2017.

Foretaket er resertifisert som miljøfyrtårn. Det har i løpet av 2021 blitt anskaffet 2 elbiler.

Stavanger Parkering har jobbet tett sammen med Stavanger kommune om innføring av mobilitetspunkter,

bildelingsløsninger og tilrettelegging for elbiler i kommunen. Samtidig jobbes det med å tilrettelegge for flere

hurtigladere i foretakets parkeringsanlegg.

HMS

Året har vært sterkt preget av den pågående Covid-19 pandemien og smittereduserende tiltak. Foretaket har fulgt,

og følger Stavanger kommune sine anbefalinger og tiltak til enhver tid. Det er likevel rom for tolkning og man har

måttet tilpasse seg til stadige endringer, som har vært krevende. Det har gjennom året vært stor arbeidsmengde i

alle ansvarsområder.

Det er utvist stor arbeidsinnsats og fleksibilitet hos alle ansatte. AMU har hatt 4 møter i 2021. Faste saker i hvert

møte er:

Informasjon fra ledelse

Sykefravær/arbeidsevne

Opplæring som har betydning for arbeidsmiljøet

Rapportering av saker i si-i-fra

Organisatoriske planer som har betydning for arbeidsmiljøet

Byggearbeider

Innkjøp av utstyr

Arbeidsprosesser

Forebyggende vernetiltak

Sykefraværet i 2021 var 10,5%. Langtidsfraværet var 3,4% og korttidsfraværet 7,14%. Årsaker er sammensatt og

består blant annet av alvorlige sykdommer samt pandemi/luftveisinfeksjoner. Det er iverksatt tiltak som

tilrettelegging av arbeidssituasjonen, gode arbeidsverktøy og gode klær. Foretaket bruker BHT som en viktig

støttespiller i dette viktige arbeidet. AMU har utviklet tiltaksplan for det videre arbeidet med mål om reduksjon i

sykefraværet.

Uønskede hendelser rapporteres i Si-i-fra. Det er innmeldt 3 saker som dreier seg om verbale angrep på våre

ansatte. Sakene er behandlet og lukket.

På grunn av byggearbeider på nabotomten, har støy ført til at deler av staben har blitt flyttet til midlertidige lokaler

over gaten og det er investert i utstyr slik at den operasjonelle driften ikke skal bli skadelidende av dette.



Likestillings- og diskrimineringsarbeid

Stavanger Parkering hadde 38 ansatte ved utgangen av 2021. Det er i dag slik fordeling mellom kjønn: 15 kvinner og

23 menn. Foretaket har hatt tre personer som har gått av med pensjon løpet av året. Det er et mål å ha god balanse

mellom kjønnene. 8% av staben er av utenlandsk opprinnelse.

Styret består av to kvinner og tre menn, der styreleder er mann. Selskapets ledergruppe består av To kvinner og fire

menn.

Medarbeidertilfredshet

Stavanger Parkeringsselskap KF følger Stavanger kommunes opplegg for medarbeiderundersøkelser.

Det ble ikke avholdt medarbeiderundersøkelse i 2020 eller i 2021.

Kundetilfredshet

Foretaket har i undersøkelser kartlagt hva kundene mener er viktig. De to viktigste er gode betalingsløsninger og

tilgjengelighet, det vil si at man tilbyr tilstrekkelig med parkeringsplasser. Når det gjelder tilgjengelighet er det slik

at det alltid er ledig parkering i ett eller flere av våre parkeringshus. Utfordringen er at det er noen anlegg som

prefereres (de som oppleves som mest sentrale) samt at det å få frem budskapet om hvor det er ledig slik at man

slipper og stå i kø samtidig som prisen er lavere. Investeringer i automatisk kameraparkering har virkelig båret

frukter og gjort at gjenkjøpsgraden har økt vesentlig de senere år fra 49% i 2018 til 70% i 2021. Når kundene er

fornøyde, har gjenkjøpsgraden en tendens til å øke. Måling av ventetider på telefon i desember 2021 viste i snitt at

at 96% av innkommende samtaler blir besvart innen 23 sekunder.

Marked

Stavanger Parkering er aktiv med informasjon til markedet om grovt sett to områder; trafikksikkerhet og

informasjon om foretakets tjenester. Trafikksikkerhet er eksempelvis utdeling og informasjon om bruk av refleks i

barnehager og i grunnskolen. Parallelt er det også påminnelser om refleksbruk i media. Media blir også brukt til å

informere om for eksempel kameraparkeringsløsninger, ladeløsninger osv. I årsberetningen for 2020 skrev vi

følgende:

«Stavanger Parkeringsselskap KF har investert betydelige summer i et godt ladetilbud, som har masse ledig

kapasitet. Derfor har en hatt ekstra fokus på å informere om foretakets ladetilbud i parkeringsanleggene».

Økningen i ladebelegg ut over i 2021 viser at informasjonskampanjer har hatt effekt, samtidig må det også nevnes

at andelen elbiler i våre parkeringshus i periode har økt fra 32-36% samt at markedsandelen for elbil i markedet i

Stavanger kommune var 22% i desember 2021.



Utvikling belegg på elbilladere 2021

Graden av suksess i forhold til vekst i antall brukere av våre kameraparkeringsløsninger kan måles i utviklingen av

antall digitale transaksjoner. Veksten fra januar 2021 til desember 2021 var 183%.

Drift teknisk

Oppgraderingen av p-husene startet i 2020 og fortsatte inn i 2021. I løpet av året har alle parkeringshus så nær som

ett (Domkirkehallen), fått kameraparkering uten bom. Det betyr at det ikke lenger utføres fysiske kontroller i våre
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parkeringshus og det blir da heller ikke gitt «bøter» for manglende betaling av avgift. Dette er et langt mer

kundevennlig og rettferdig system der alle må betale og dersom man ikke har gjort opp for seg får man en faktura i

posten med et beskjedent fakturagebyr. Omlegginger og endringer gir nye utfordringer også her, men som staben

har håndtert på en god måte. De innebærer samtidig at man flytter oppgaver fra «felt» og inn på kontoret. Effekten

av dette vil bety lavere kostnader og økt kundetilfredshet. Samtidig med innføring av nye systemer er det også lagt

opp til at flere tjenester kan bestilles via webløsninger når det passer kunden. Det er blant annet innført flere typer

kjøp av abonnement digitalt. De digitale tjenestene er under stadig utvikling, det har blitt, og vil bli innført flere

muligheter for bruk/kjøp av våre tjenester ved hjelp av digitale løsninger. Alle løsninger blir tilgjengeliggjort på

responsive sider, som innebærer at de skal fungere på PC, nettbrett og mobile enheter.

Utfordringer og fremtidsplaner

Stavanger kommunestyre har vedtatt å videreføre Stavanger Parkeringsselskap KF som foretak. Den nye

foretaksspesifikke eierstrategien er ikke vedtatt, men den legger opp til videre drift og at oppgavene og ansvaret

foretaket har i dag videreføres.

Oppgraderingen av foretakets parkeringssystemer er tilnærmet ferdig. Neste skritt blir å få oppgradert flatene i

flere parkeringshus, dels på grunn av generelt vedlikehold og dels fordi ambisjonen er å gjøre parkeringshusene

mer trivelige. Foretaket er opptatt av viktigheten av kundereisen til/fra Stavanger der parkeringsopplevelsen er en

del av dette.

Foretaket har en positiv forventning om at Coronapandemiens negative virkninger på parkeringsbelegget vil avta i

2023 og fremover.

Stavanger Parkering er, og vil være aktivt deltakende i å realisere den vedtatte sentrumsplanen. Det innebærer å få

til gode trafikale løsninger i samarbeid By- og samfunnsplanlegging, Bymiljø- og utbygging i Stavanger kommune,

samt Stavanger Sentrum AS. Det er flere større prosjekter der foretaket har en vesentlig rolle, i henhold til

eierstrategiens punkt 1,3 og 7.

Stavanger, 16.02.2022

Dag Mossige, Hege Røgenes, Jostein Eiane, Mats Danielsen, Kjersti Idsal, Christian Tønnevold

Vedlegg:

Årsregnskap med noter og årsberetning 2021 (PDF) (http://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/32/2022/03/Stavanger-

Parkeringsselskap-KF-_Arsregnskap_med_Arsberetning_2021__signert.pdf)

Revisjonsberetning (PDF) (http://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/32/2022/03/Stavanger-Parkeringsselskap-KF-Revisjonsberetning-2021-

signert.pdf)

12.2 Stavanger utvikling KF

1. FORMÅL OG OPPGAVER

Stavanger utvikling KF (SU) skal være et strategisk og effektivt verktøy for å realisere kommunens bolig- og

utbyggingspolitikk. Foretaket ble vedtatt etablert fra 1. juli 2016 som et kommunalt foretak under Stavanger

kommune med hjemmel i kommunelovens kapittel 11.

http://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/32/2022/03/Stavanger-Parkeringsselskap-KF-_Arsregnskap_med_Arsberetning_2021__signert.pdf
http://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/32/2022/03/Stavanger-Parkeringsselskap-KF-Revisjonsberetning-2021-signert.pdf


Stavanger utvikling KF’s kjerneoppgaver er å – utvikle kommunens utbyggingsområder, strategiske

byutviklingsprosjekt og andre utviklingseiendommer – tilrettelegge for overordnet infrastruktur i

utbyggingsområder – skaffe eiendommer til kommunale og offentlige utbyggingsbehov.

Til grunn for foretaket virksomhet ligger kommunens bolig- og utbyggingspolitikk som kommer frem i

kommuneplanen, handlings- og økonomiplaner mm.

Foretakets virksomhet skal primært utøves i Stavanger med utgangspunkt i foretakets eiendomsportefølje.

Stavanger utvikling KF kan også eie og erverve eiendommer og inngå samarbeidsprosjekter i andre kommuner, så

sant dette kan bidra til regional tilrettelegging av ønsket byutvikling. Foretakets kan danne datterselskap når dette

er hensiktsmessig.

Foretaket skal være selvfinansierende i den forstand at det ikke ytes årlig driftstilskudd fra kommunen.

Foretakets strategiske mål er tydelig definert i dokumentet Eierstrategi for Stavanger utvikling KF, vedtatt av

bystyret 9.mai 2016:

Foretaket skal være kommunens viktigste verktøy for å nå mål om boligproduksjon -ledende og

fremtidsrettet

Foretaket skal være pådriver for utvikling av strategiske byutviklingsprosjekter- en aktiv aktør –

der det er formålstjenlig

Foretaket skal være en kostnadseffektiv og leveringsdyktig aktør, av eiendommer til kommunale

og offentlige utbyggingsbehov

Foretaket skal ha en sentral posisjon i forhold til eksterne/private aktører- strategisk og operativt

– både innenfor bolig- og næringsutvikling

Til enhver tid arbeide for å optimalisere verdiene av eiendommene i forhold til marked

Foretaket skal gjøres i stand til å foreta strategisk oppkjøp

Virksomheten skal være selvfinansierende

Foretakets handlinger og disposisjoner skal preges av langsiktighet og mål om begrenset risiko

Foretrukken arbeidsgiver

Det er utarbeidet et sett av langsiktige mål for 2025 som underbygger overnevnte strategiske mål (ambisjoner). I

tillegg settes det årlige mål.

Foretakets visjon – Vi skaper en attraktiv by

Foretakets verdier – Handlekraft, ansvarlig og modig

Basert på kommunestyrets vedtak i sak 114/20 «Framtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger

kommune”, ble forretningsmessige oppgaver fra Stavanger boligbygg KF overført til Stavanger utvikling KF den

01.05.2021. I dette ligger oppgaver knyttet til etablererboliger (forutsatt at kommunen ikke lenger er byggherre for

boligene) og oppgaver knyttet til utvikling av de kommunale boligeiendommene som skal transformeres. Sammen

med overføring av oppgaver ble det også overført 5 årsverk.

I samme vedtak ba kommunestyret kommunedirektøren om å legge fram forslag til nødvendige endringer i

styringsdokumenter for de foretakene som videreføres. Dette skal blant annet omfatte: revidering av vedtekter,

revidering av eierstrategier, oppdatering av delegeringsreglementer og oppdatering av budsjettreglement. I 2021

har foretaket i samarbeid med administrasjon i SK jobbet med evaluering og revidering av foretakets eierstrategi.

Den skal behandles i kommunestyret i løpet av Q1 2022. Deretter vil det være en oppgave å videreføre vedtatt



eierstrategi inn i foretakets øvrige styringsdokumenter og operasjonalisere kommunestyrets forventninger om god

samhandling med basis.

2. STYRET OG ADMINISTRASJON

Kommunestyret i Stavanger oppnevnte i 2019 styre- og varamedlemmer til kommunale foretak for perioden 2019-

2023. Fra 01.01.2020 består styret i Stavanger utvikling KF av sju medlemmer – fem folkevalgte, en ekstern og en

representant valgt av ansatte. Av disse er det fire menn og tre kvinner. Styremedlemmene har personlige

varamedlemmer. Styret har utarbeidet styreinstruks.

Det er i 2021 avholdt 9 styremøter.

Foretaket har ved utgangen av 2021 16 årsverk, 3 kvinner og 13 menn. Dette er en økning på 5 årsverk i forhold til

året før og skyldes overføring av ansatte fra boligbygg. Grunnet flere ansatte, samt nye tilførte arbeidsoppgaver har

daglig leder funnet det formålstjenlig å etablere en strategisk ledergruppe som skal bistå daglig leder med

overordnede strategiske oppgaver.

Det er tegnet styreansvarsforsikring for styrets medlemmer og for ansatte som deltar i underliggende selskaper.

Det er inngått egne tjenesteavtaler med støttefunksjoner i Stavanger kommune. SU er lokalisert i leide lokaler i

Stavanger sentrum – Bergelandsgaten 30.

3. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

Vedtatt arbeidsgiverstrategi til Stavanger kommune, med «Etisk standard for ansatte» ligger til grunn for foretakets

arbeid. Dette innebærer at foretaket skal ha en høy etisk standard.

Foretaket legger vekt på å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven.

SU er opptatt av å opprettholde og videreutvikle et høyt faglig nivå. På bakgrunn av dette er det avholdt flere

seminar og prosjektmøter der tverrfaglig satsing og utvikling ble berørt. I tillegg til kompetanseheving bidrar dette

også til bedre felles forståelse av oppgaver som foretaket står overfor, samt bedre samhandling.

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med søkelys på kompetanseutvikling.

Styret anser arbeidsmiljøet som godt.

Foretaket driver et systematisk HMS – arbeid med søkelys på kartlegging, risikovurdering, planlegging og

iverksetting av nødvendige tiltak for å sikre at kravene til helse, miljø og sikkerhet følges.

I 2021 har en registrert et sykefravær på 0,8 %, mot 0,9 % i 2020. Ingen av sykefraværene er arbeidsrelatert.

SU har avtale med Bedriftshelsetjenesten om leveranse av bedriftshelsetjenester.

Det er utnevnt både verneombud og brannvernleder. Det er i 2021 gjennomført vernerunde, spesifikt rettet mot

fysisk tilrettelegging av arbeidsmiljø i forbindelse med koronasituasjon. SU følger kommunens råd og retningslinjer i

den anledning. Dette innbefatter blant annet utstrakt bruk av hjemmekontor i tiden etter mars 2020. 2 personer

har vært i 10 dagers karantene i forbindelse med nærhet til smittet person i arbeidssammenheng.

Foretaket følger regelverket for offentlig anskaffelser og kommunens anskaffelsesstrategi ved innkjøp. Erfaringer

tilsier at godt gjennomførte anskaffelser også sikrer kvaliteten på tjenestene som skal leveres. Foretaket har inngått

rammeavtale på de konsulenttjenester som benyttes mest, herunder tekniske rådgivingstjenester, verdivurdering

og økonomisk rådgiving, arkitekttjenester, og advokattjenester. I tillegg er det inngått avtaler for coaching og

kommunikasjon.



Grunnet økt bemanning er det er gjort mindre tilpasninger i foretakets lokaler for å lage arbeidsplass til flere

medarbeidere, samt bevare gode funksjonaliteter med mulighet for møtevirksomhet, samtalerom og egne

cellekontor ved behov.

Styret godkjente ny Håndbok internkontroll HMS i desember 2020.

Det arbeides for å få i stand gode rutiner og prosedyrer for i minst mulig grad påvirke ytre miljø ved fremtidige

prosjekter.

4. AKTIVITET 2021

I 2021 har vi fulgt opp hovedprosjektene våre og disse krever fortsatt betydelige ressurser fra foretaket.

Disse er – Hinna Park 2.o (detaljregulering 1. byggetrinn – bolig og næring, detaljregulering 2. byggetrinn – næring,

planlegging av overordnet infrastruktur, selskapsdrift), Nytorget (mulighetsstudier og detaljplan C11), Teknikken

(riving av bygg, programmering og gjennomføring av tilbudskonkurranse for boligpilotprosjektet), tre eiendommer

ved Lagårdsveien (konsepter, reguleringsplan), Østre Havn (planprogram, samarbeid SRH IKS om videre utvikling

av havneområder), Madla Revheim (forberedelse oppstart prosjektering, grunnlag for utbyggingsavtaler) ,

Sandvikveien (prosjektering av undergang), Atlanteren (anbudsgrunnlag 1. byggetrinn og avtaler Østerhus AS) og

Ullandhaug (eiendomsutvikling, samarbeid RFK, lokalisering av ny legevakt).

SU er involvert i utviklingsarbeid av Vikevåg sentrum.

Flere store utbyggingsområder (Madla Revheim, Jåttåvågen 2 og Atlanteren) er nå i tidligfase for gjennomføring –

der SU har ansvar for overordnet infrastruktur. Dette har medført en dreining av ressursinnsats/kompetansebehov.

I 2021 er det jobbet aktivt med samarbeidsprosjektet «Idrettshuset» på Stavanger Forum sammen med Coop

Norge Eiendom AS/Madla Handelslag AS.

Likeså er det inngått en intensjonsavtale med Helse Stavanger om å sammen bidra inn i planarbeidet med

områdereguleringsplanen for Våland sykehusområde, samt realisering av eiendommene.

Foruten nevnte utviklingsarbeid, har SU også et ansvar for forvaltning av et større antall eiendommer med

tilhørende bygningsmasse. Det arbeides med en forvaltningsplan av disse.

Alle eiendommer er gjennomgått med den hensikt å avklare hvilke eiendommer som anses å ha

utviklingspotensialer og hvilke som kan/bør avhendes. Det arbeides med en verdivurdering av alle våre

eiendommer – disse vil foreligge ila Q1 2022

Stavanger utvikling har i 2021 fulgt opp initiativet med å styrke det boligpolitiske samarbeidet og dermed sikre en

mer helhetlig og koordinert boligpolitikk på tvers av sektorene og avdelingene i kommunen. Satsningen er

forankret i foretakets formål å være et effektivt verktøy for å gjennomføre kommunens boligpolitikk, bl.a. gjennom å

bidra i tilrettelegging for boligutbygging og også for at denne er nyskapende og bærekraftig. Boligsatsningen vil i

hovedsak skje gjennom foretakets prioriterte prosjekter med vesentlig innslag av bolig (bl.a. Teknikken Sør,

Bekkefaret, Jåttåvågen, Atlanteren mv). I tillegg har foretaket bidratt med innspill til kommuneplanen og i nasjonale

nettverk.

SU har i 2021 etter vårt syn forsterket sin posisjon i markedet som en aktiv aktør og tilrettelegger for utbygging i

Stavanger.

Selskaper 31.12.2021

Jåttåvågen2 AS (100%)



Hinna Park Utvikling AS – tidligere Jåttåvågen2 Utvikling AS (50% gjennom Jåttåvågen2 AS)

Stokkavik AS (8%)

Samarbeidsavtaler pr. 31.12.2021

Stavangerregionen havn IKS – utvikling av Østre Havn

Coop Norge Eiendom AS/Madla Handelslag AS – utvikling av «idrettens hus» på Forumtomten

Nytorget 1 AS – planutvikling av Nytorget C11

Helse Stavanger – intensjonsavtale om å sammen bidra inn i planarbeidet med

områdereguleringsplanen av Våland sykehusområde og realisering av eiendommene

Det arbeides med endelige avtaler med Helse Stavanger for sykehusområdet på Våland

1) avtale om planutvikling og 2) avtale om realisering av eiendommer innenfor området.

Avtalen om planutvikling forventes å være ferdigforhandlet ila Q2 2022.

Område- og eiendomsutvikling

Jåttåvågen2 – Arealene innenfor fase 2 i Jåttåvågen eies nå av Hinna Park Utvikling AS (tidligere navn var

Jåttåvågen2 Utvikling AS). Stavanger utvikling, gjennom Jåttåvågen2 AS, eier 50 % av Hinna Park utvikling AS. Den

resterende 50 % andel eies av H2O Eiendom AS, som igjen er eid av OBOS (50 %), Camar Eiendom AS (25 %) og

Entra ASA (25 %). Det er nå Hinna Park Utvikling AS som videreutvikler byggeområdene i Jåttåvågen. Hele planen

har et utbyggingspotensiale for bolig/næring på 205.000 m2 BRA, som tilsvarer ca. 1500 boliger og 6000

arbeidsplasser. SU er representert i styret i Hinna Park Utvikling AS tilsvarende eierposisjonen.

I 2021 har Hinna Park Utvikling AS nedlagt et betydelig arbeid knyttet til første detaljreguleringsplan, plan 2761.

Denne omfatter arealene fra og med skråtårnet og østover mot fjorden. Dette utgjør til sammen ca. 250 boliger, ca.

5.000 kvm næringsareal samt store offentlige friområder som torg, Nautholmen, sjøpromenaden og sjøarealer.

Første planutkast etter gjennomført parallelloppdrag ble levert inn juni 2021, og bearbeidet i løpet av høsten 2021.

Plan forventes lagt ut på høring i februar 2022.

Høsten 2021 fremmet Hinna Park Utvikling AS også detaljreguleringsplan (Plan 2791) for næringsområdene vest for

skråtårnet og bussveien, hvor det reguleres inn ca. 55.000 m2 kontor og næring samt en 6 avdelings barnehage og

p-anlegg under bakken. Planen er lagt ut på høring januar 2022.

Stavanger utvikling har ansvar for å bygge den overordnede offentlige infrastrukturen, noe som innebærer en

betydelig forpliktelse. Utbygging av infrastrukturen er tilpasset utviklingen av området. Infrastrukturen skal

finansieres med kostnadsbidrag fra utbygger, men innbetalinger ligger noe frem i tid. Dette innebærer at Stavanger

utvikling i den tidlige fase vi nå er i må forskuttere kostnadene. Det pågår prosjektering av teknisk infrastruktur i

deler av området i dag.

Atlanteren – totalt ca. 880 boliger, derav ca. 450 boliger på felt som SU eier. Opparbeidelsen av overordnet

infrastruktur for første byggetrinn ble igangsatt i mai 2021 og ferdigstilles tidlig høst 2022. Øster Hus er godt i gang

med å bygge de første 67 boligene på feltet.

Nytorget – I 2021 er planforslag for plan 2774 Nytorget C11 tilnærmet ferdigstilt (antatt 1.gangs behandling Q1

2022). Foretaket har sammen med Entra/Hinna Park deltatt i konkurranse om Mediebyen Stavanger, og blitt

foretrukket part. Forhandlinger pågår inn i Q1 2022. Samtidig har man etter en politisk bestilling utredet ny

lokalisering av ungdom og fritid på C11, sammen med et offentlig parkeringsanlegg. For BS1 er det igangsatt

utredningsprosesser for Rogaland Kunstnersenter/Studio17 i Jugendbygget, samt utredning om en utvikling av



hele BS1 for kunstmiljøet, spesielt et eventuelt bachelorprogram for visuell kunst. Toalettanlegget i Jugendmuren

har vært stilt i bero grunnet skiftet i C11 og BS1

Sentrallagertomt Forus – Arbeidet ifm. sentrallagertomt har ikke blitt prioritert i 2021. Forus Lab (lokalisert i

tidligere brannstasjon), en møteplass for innovasjon, leies ut til Creator Makerspace som tilrettelegger for

aktiviteter og arrangementer i lokalene. Det er arbeidet med leieavtale med CM i 2021. Videre har SU hatt dialog

med Renovasjons IKS om relokalisering. Renovasjonen ønsker flytting nærmere Ivars anlegg. En slik plassering er

avhengig av positivt vedtak i IKDP. Når det gjelder videre utviklingsarbeid av sentrallagertomten avventer vi

ferdigstillelse av Interkommunal kommunedelplan for Forus . VA- verket ser også på en ny lokalisering av sin

virksomhet – jfr. SU sitt engasjement på Åsen.

Teknikken tomten – Riving av eksisterende bygg ble gjennomført mars 2021. Detaljregulering av nordre del av

eiendommen til en 10 avd. kommunal barnehage ble vedtatt i 2021. Det er gjennomført tilbudskonkurranse for et

pilotprosjekt for sosialt bærekraftige boliger med en god beboermiks, bl.a. et bofelleskap for personer med

utviklingshemming og minimum 10 % andel rimeligere boliger i form av etablererboliger, felleskap og fellesarealer

og møteplasser ute og inne. Prosjektet er også en pilot for offentlig og privat samarbeid, mellom private utbygger

og arkitekt, Husbanken og kommunen. Prosjektet ble vedtatt som pilotprosjekt i formannskapet 10.6.21 og med

bevilgning til personalbase i HØP i 2025.

Lagårdsveien – SU har jobbet aktivt med våre tre eiendommer i Lagårdsveien (brannstasjonstomt og 2

eiendommer sør for Skattens Hus) innenfor rammene i vedtatt KDP-Sentrum. Arbeidet i 2021 har hovedsakelig hatt

fokus på å optimalisere rammevilkår for utvikling, og tilrettelegge for mulige interessenter til tomtene som er avsatt

til utvikling. Omtalte tomter anses som aktuelle for både nytt Tinghus og Stavanger Politistasjon.

SU er med i ressursgruppen for områderegulering Paradis for de av våre eiendommer som berøres av denne. Her er

det også utført mulighetsstudie i egenregi for deler av disse eiendommene. Dette er for å belyse

utviklingspotensialet for større programmer.

Bekkefaret – SU sine eiendommer omfattes av pågående områderegulering for Bekkefaret. Det er etablert

samhandling mellom områdeplanen og det utviklingsarbeidet SU skal gjøre, slik at våre aktiviteter er koordinert

med planarbeidet, grensesnitt og fremdrift. Mulighetsstudiet er tilnærmet ferdigstilt og følger nå prosessen med

områdereguleringen med mål om at disse kan harmoniseres. Reguleringen pågår ut i 2022.

Ullandhaug/universitetsområdet – SU er grunneier til noen mindre teiger langs Madlaveien sør i området. I tillegg

er Stavanger kommune deleier (15 %) i de eiendommer som Rogaland fylkeskommune besitter. Foretaket er gitt i

oppdrag å representere Stavanger kommune som grunneier på området, og representerer kommunens eierskap i

flere fora. Det er et formalisert samarbeid med RFK om strategisk prioritering av områder eid i fellesskap og

eventuell byggemodning av disse. Foretaket vurderer aktivt mulighetene for strategiske kjøp i området.

Østre Havn – Foretaket har jobber sammen med Stavangerregionen havn IKS om tidligfaseutvikling av

byutviklingsområdene i Østre Havn. Dette omfatter blant annet deltagelse i arbeidet med planprogram i regi av

planavdelingen i Stavanger kommune, og omfattende kartlegging av tekniske og økonomiske forutsetninger for

realisering av prosjektene i Østre havn. Engasjementet er med bakgrunn i inngått samarbeidsavtale om utvikling av

havneområder i Østre Havn.

Sykehusområdet Våland – Stavanger kommune v/ SU eier ca. 44 daa av sykehusområdet på Våland. Det øvrige

areal på til sammen ca. 150 daa eies av Helse Stavanger (HS). HS har forutsatt i sin beslutning om flytting og nytt

sykehusbygg på Ullandhaug at eiendommen på Våland skal selges for å finansiere nybyggene. Det er derfor

avgjørende at planarbeidet starter opp slik at det foreligger en endelig områdereguleringsplan tidligst mulig etter

fraflytting i 2024. Det ble inngått intensjonsavtale med Helse Stavanger om å sammen bidra inn i planarbeidet med

områdereguleringsplanen som By- og Samfunnsplan (BSP) vil utarbeide om realisering av eiendommene, i juni

2021. Det arbeides videre med å utarbeide endelige avtaler om disse forhold.



Stavanger utvikling har sammen med HS hatt jevnlige møter med BSP for å avklare grunneiers rolle og mulige

bidrag inn i områdeplanarbeidet. Pga manglende kapasitet har ikke BSP startet planarbeidet på Våland i 2021 som

forutsatt.

Forumtomten – Foretaket har sammen med samarbeidspartnere Coop Norge Eiendom AS og Madla Handelslag

AS jobbet gjennom 2021 med realisering av “idrettshuset” på Stavanger Forum. I 2021 ble detaljreguleringsplan

utarbeidet og innsendt, og progresjonen i prosjektet er god. Det arbeides med avtaler knyttet til mulige leietagere.

Åsen – Stavanger utvikling har i samråd med BMU arbeidet aktivt med å kartlegge mulighetene for fremtidig

samlokalisering av kommunale driftsenheter på Åsen.

Stokkavik – Stavanger utvikling eier 8,8% av utbyggingsselskapet Stokkavik AS. Selskapet eier et utbyggingsareal

på ca. 300 dekar på Stokkavik i Sola kommune. Arealet inngår i områderegulering for Stokkavik som var på høring

høsten 2021, og forventes lagt frem til endelig behandling i løpet av våren 2022. Planen legger til rette for mellom

680-850 nye boliger, næring og offentlig tjenesteyting. Første detaljplan forventes godkjent våren 2023.

Infrastruktur

Madla Revheim

Stavanger utvikling inngikk høsten 2019 en intensjonsavtale med Hafrsby AS, Masiv og Coop om finansiering og

bygging av overordnet infrastruktur for planområdet. Avtalen gir rammer og grunnlag for formelle

utbyggingsavtaler. I november 2020 vedtok kommunestyret å fremforhandle utbyggingsavtaler basert på denne

avtalen. Totalt utgjør kostnader til overordnet infrastruktur i størrelsesorden kr. 1 mrd. som adresseres til utbyggere i

området. Avtaleforhandlinger pågår. Byggingen av de første 50 boligene er igangsatt og oppstart på neste felt er

planlagt høsten 2022. Stavanger utvikling har derfor, basert på garantier fra utbyggerne, igangsatt prosjektering av

hovedanlegg slik at vi ikke kommer på etterskudd i forhold til rekkefølgekrav i områdeplanen.

Foretaket har i dag en eiendom som vil kunne gi ca. 200 boenheter. Det er regulert inn et omfattende offentlig

program som foretaket på sikt skal utvikle/byggemodne.

SU er involvert i arbeidet om finansiering av rundkjøring Madlaveien x Regimentsveien (sentralt rekkefølgetiltak for

utbygging MR).

Hillevåg og Paradis – SU har en koordinerende rolle for å gjennomføre sentrale deler av overordnet infrastruktur i

området. Det er inngått utbyggingsavtaler om bygging av undergangen i Sandvikveien med tilhørende

vegomlegginger. SU har til hensikt å erverve Essotomten (Bane Nor Eiendom) som er regulert til friområde, men vil

avvente videre forhandlinger med grunneier inntil ny områderegulering for Hillevåg er vedtatt.

Sikre areal til offentlige bygg og anlegg

Ny legevakt – Stavanger utvikling har bidratt i mulighetsstudie for ny legevakt med vedtak august 2021 om

lokalisering innfor OPT2-feltet, plan 2510 innenfor Universitets og sykehusområdet på Ullandhaug i 2021. Foretaket

bidrar aktivt inn i prosjektgruppen for detaljregulering og skisseprosjekt, parallelt med å forberede erverv av

nødvendig areal.

Ny rettsbygning – Stavanger utvikling hadde frem til mars 2020 en sentral rolle i forhandlingene om etablering av

ny rettsbygning på Bekhuskaien. I februar 2020 valgte Statsbygg å avslutte videre arbeid med dette alternativet i

påvente av kommende utredning om fremtidig organisering av domstolene i Norge. I 2021 har foretaket jobbet

videre med prosjektet i egenregi, da med utgangspunkt å kunne tilby mindre kompliserte kommunalt eide

tomtealternativer.

SU er i løpende dialog med Tingretten i arbeidet med å lokalisere og utvikle alternativ tomt for ny rettsbygning.



Politistasjon – Politiets fellestjenester (PFT) inviterte i oktober 2021 eiendomsmarkedet til en dialogkonferanse for å

kartlegge om aktørene kan imøtekomme Politiets behov for leie av nye lokaler. SU meldte seg på konferansen, og

har i ettertid spilt formelt inn to tomtealternativer som er godt egnet for nytt politihus. Det antas at i løpet av 2022

vil det bli avgjort hvilke alternativer som skal utredes videre.

Kommunale boligbehov

Foretaket følger gjennom deltakelse i den tverretatlige Utbyggingsgruppen til Helse og velferd, samt oppfølging av

Plan for omsorgsbygg og HØP opp løpende behov for areal for sykehjem, bofelleskap mfl. Bl.a. sykehjem og

bofelleskap i Jåttåvågen, bofelleskap Teknikken sør. I tillegg gjennom konkrete byggeprosjekter som foretaket

gjennomfører på vegne av kommunen.

Byggeprosjekter som SU utfører på vegne av Stavanger kommune

Solborg Terrase borettslag

Prosjektet er foreldreinitiert bofellesskap og er gjennomført som en totalentreprise. Bofellesskapet består av 11

boenheter + 1 base som driftes av Stavanger kommune. Overleveres mars 2022.

Gunnar Warebergs gate

I handlings- og økonomiplan for 2019-2022 er det vedtatt oppføring av 2 bofellesskap + baser som et tilbud for

personer med behov for heldøgns omsorg. Bygging vil starte våren 2022 og ferdigstilles høsten 2023.

Tastarustå B7

Pilotprosjekt i “et trygt hjem for alle”. 56 nye etablererboliger fordelt på 30 rekkehus og 26 boenheter i 2

leilighetsbygg.. Nye tildelingskriterier ferdigstilles før oppstart byggearbeider som er planlagt våren 2023 og

ferdigstillelse/salg sommeren 2025.

Kjøp og salg av eiendom

Foretaket skal fremskaffe eiendommer til kommunale formål etter bestilling fra kommunestyret. I tillegg kan

foretaket foreta strategiske kjøp for å dekke fremtidige offentlige arealbehov eller av andre grunner finner det

formålstjenlig. Interne salg skjer til selvkost. Kjøp og salg av eiendom regnskapsføres ved tidspunkt for overtagelse

av eiendommen.

I løpet av året er det solgt fire eiendommer til Stavanger kommune, til en samlet pris på kr 46,5 mill. Salget omfatter

to tomter (brannstasjonstomt i Lervig og barnehagetomt på Teknikken) og to eneboliger (Høyebakken 14 a og 16). I

tillegg har SU inngått avtale om salg av en landbrukseiendom på Grannes (ved Rumag). Gjennomføring av avtalen

betinger at det gis delingstillatelse og konsesjon.

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak 110/20 kjøpte SU tre eiendommer i Dusavik, et område delvis avsatt som

friområde og delvis til næring. Det gjelder Finnestadveien 31, Finnestadveien 33 og Finnestadveien 35.

I tillegg ble det foretatt et strategisk kjøp av Nedre Dalgate 2. I 2020 kjøpte SU en eiendom i Sandvikveien 8 (Racin

eiendommen) til fremtidig offentlige program i Hillevåg bydel. Eiendommen ble overtatt i 2021, kjøpet ble

utgiftsført i regnskapsåret 2021.

Samlede utgifter til kjøp av eiendommer i 2021 var på kr 81 mill.

Tomtereserve per 31.12.2021



I de utbyggingsområder der SU har eierposisjon, ligger det en samlet tomtereserve avsatt til utbygging i

størrelsesorden 600 daa. Her inngår blant annet Jåttåvågen2 (137 daa), Madla Revheim (86 daa til bolig, næring og

offentlig formål, Atlanteren (81 daa), Vassøy (30 daa), Jåttå Nord (17 daa), Husabøryggen Sør (16 daa), Dusavik (1,5

daa), Hillevåg (5 daa), Lagårdsveien (13 daa), Nytorget (3 daa), Sentrallagertomt Forus (45 daa).

I tillegg besitter SU en rekke enkelteiendommer som totalt utgjør ca. 200 daa byggeområder.

I 2021 fikk SU tilført en del eiendommer fra kommunebydeler Rennesøy og Finnøy som følge av gjennomført

kommunesammenslåing. I tillegg ble tomter avsatt til etablererboligformål overført til SU iht oppgavejustering

mellom foretaket og kommunen (boligbygg), jfr. kommunestyrets vedtak i sak 114/20 «Framtidig organisering av

kommunale foretak i Stavanger kommune”.

Grad av tilrettelegging for boligproduksjon

SU har et langsiktig mål for 2025 knyttet til boligproduksjon – Være involvert i 30 % av ferdigstilte boliger (del av

produksjon) – gjennom salg, samarbeid prosjekt andre utbyggere, tilrettelegge infrastruktur, mm

Her bidrar foretaket med utviklingen av boligprosjekter på egne eiendommer og områder der foretaket har en stor

eierandel, slik som pilotprosjektet Teknikken sør, Jåttåvågen 2 (nå Hinna Park) samt Atlanteren. I tillegg bidrar

foretaket med tilrettelegging for boligproduksjon gjennom ansvar for overordnet infrastruktur i prioriterte

utbyggingsområder. Dette gjelder Madla-Revheim og for enkelte infrastrukturtiltak i Hillevåg. I de områder SU er

involvert i – primært gjennom samarbeid med ulike utbyggere – ligger det i størrelsesorden et potensiale på 9 000

boliger. I disse utbyggingsområdene besitter SU arealer tilsvarende 1 500 boliger. Her inngår foretakets «andel» i

Hinna Park Utvikling AS.

Markedsutvikling

I 2021 var vi fortsatt preget av den globale koronapandemien, med fortsatt inngripende begrensinger i hverdagen.

Offentlige støtteordninger, krisepakker, og troen på en normal hverdag har likevel bidratt til god aktivitet i

markedet.

På tross av pandemien har vi sett et sterkt boligmarked i regionen. På årsbasis ser man en prisoppgang på rundt 9%

– der man nå er på omtrent samme nivå som før oljekrisen.

Omsetningshastigheten er på nivå med landet ellers, og antall boliger som tilbys i markedet er synkende. I

Stavanger kommune er antallet igangsatte boliger det høyeste på (minst) 5 år, og aktiviteten er god. Markedet

oppleves likevel sensitivt for beliggenhet og pris.

Flaskehalser som følge av pandemien og en generell prisøkning på byggevarer har ført til en betydelig økning i

byggekostnader. Om dette vil normaliseres, eller om vi står ovenfor en permanent økning i byggekostnader er vi

usikre på. Om de økte byggekostnadene er vedvarende reiser det bekymring i de mer økonomisk marginale

prosjektene foretaket jobber med, der det kan være utfordrende å (på kort sikt) øke betalingsviljen tilsvarende den

generelle kostnadsøkningen.

For næringsmarkedet var det en positiv utvikling i 2021. En generell nedgang i ledighet, og stigende priser – spesielt

i Stavanger sentrum. For Forus er det fortsatt et utfordrende marked med mye ledighet, men også her er det

registrert en nedgang i ledig areal. Et lavt rentenivå bidratt til et svært sterkt transaksjonsmarked, der eiendommer

med god beliggenhet og sikre langsiktige leieavtaler prises høyt.

Samlet sett kan man se tilbake på et sterkt 2021, der vi tror at den positive trenden vil fortsette i 2022. Det økte

kostnadsnivået kan likevel skape utfordringer i enkeltprosjekt.



Stavanger utvikling vurderer fortløpende strategiske kjøp for å sikre en robust eiendomsportefølje for offentlige

program i bydelene.

Stavanger utvikling følger kontinuerlig med i eiendomsmarkedet gjennom hele året.

5. MÅLOPPNÅELSE

Styret i Stavanger utvikling KF behandlet i styremøte den 21.01.2022 en sak om måloppnåelse 2021. Årlige mål

underbygger langsiktige mål 2025, som igjen er basert på bystyrets forventninger gjennom strategiske mål (jfr.

Eierstrategi mai 2016)

Målene for 2021 viser en stor bredde i oppgavene og høye ambisjoner for å nå disse. Disse er gruppert som vist

under.

Mål knyttet til plan og utviklingsarbeid rettes mot foretakets formål og oppgaver

Daglig leder er tilfreds med måloppnåelse på dette punkt – tatt i betraktning av følgende merknader. Oppgaver er

ofte komplekse, mange aktører, langsiktige prosesser. En viktig årsak til manglende måloppnåelse er knyttet til vår

kapasitet ift. ønsket produksjon/forventninger og manglende beslutninger/prosesser utover vår styringsmulighet.

Vi sitter med et ansvar – men uten styring på vesentlige punkt. Det siste har hatt stor betydning for flere av våre

prosjekt i 2021. Madla Revheim og Østre Havn er eksempler på dette.

Utfordring ved fremdrift er i større grad knyttet til prosessuelle forhold.

I tillegg har vi i 2021 – som i 2020 – vært preget av Koronasituasjonen, noe som har dempet noe på den generelle

effektivitet innenfor mange samfunnsområder vi jobber inn mot. På tross av dette har vi nådd viktige mål i 2021 ved

sentrale prosjekter.

Ellers vil vi bemerke at de arbeider som knyttes til flere av målene er i prosess med planlagt aktivitet. Dette indikerer

at vi er på rett vei.

Mål knyttet til drift, samarbeid og økonomi

Målene har en bedre måloppnåelse enn i 2020. Vi har fått utviklet et prosjektstyringsverktøy med

rapporteringsmodul som svarer ut mye av det som vi selv har påpekt som forbedringer ved vårt arbeid generelt

samt prosjektgjennomføring (god bestilling, kapasitet, ressursbruk og bemanning, fremdrift, prioritering,

aktiviteter/fremdrift i prosjektene, budsjettgrunnlag, mm)

Vi har også startet et arbeid for verdisetting av vår eiendomsportefølje. Forventes fullført ila Q1 2022. Vi ser stor

nytte av kapasitetsøkning vi fikk ved overføring av administrative ressurser fra Stavanger Boligbygg KF pr.

01.05.2021. Dette har vært til uvurderlig nytte. Dette gjelder spesielt arbeid knyttet til økonomi/finans og

administrativ systemutvikling.

I henhold til foretakets eierstrategi skal foretaket være selvfinansierende, og ha forsvarlig egenkapital og likviditet

ut ifra ansvarsforhold, samt risikoen ved og omfanget av virksomheten.

Siden foretaket skal utvise både et samfunnsansvar, samtidig som virksomheten skal drives etter

forretningsmessige prinsipper, er økning av egenkapital begrenset. Det arbeides kontinuerlig med å nå

målsetningen om selvfinansiering på sikt. Dette betinger fokus på optimalisering av selskapsdriften, drift av bygg

som står tomme, leieinntekter, mm. Foretakets løpende kostnader dekkes ved gevinst ifm eiendomssalg og

leieinntekter. Gevinst ved eiendomssalg er dog avhengig om salget skjer internt i kommunen eller til eksterne

aktører, der både tidspunkt og pris er markedsstyrt. Gevinst ved salg av eiendommer kan kun realiseres ved salg til

eksterne aktører, da salg til kommunen skjer etter selvkostprinsipp.



I første omgang vil det rettes søkelys på inntektspotensiala knyttet til våre bygg/anlegg. I løpet av 2021 har

foretaket inngått flere leieforhold, både for nye og eksisterende leieobjekter. Det arbeidet, samt fokus på

kostnadsdekkende leie skal fortsette i 2022.

Mål knyttet til SU som arbeidsgiver – organisasjon, personal, HMS

Det er i 2021 brukt store interne ressurser i arbeidet med revisjon av foretakets eierstrategi. Vi har valgt å prioritere

dette og etter vårt syn vil fremlagte eierstrategi være et meget godt grunnlag for foretakets videre arbeid – derav

også vår organisasjon. Ettersom vi i 2021 ble tilført oppgaver og personell (5 årsverk) fra Stavanger Boligbygg KF

har vi brukt mye tid på implementering og sette ny organisasjon. Denne overføringen har også gitt oss betydelig

ressurser knyttet til administrasjon og økonomi/finans.

Det er som vanlig gjennomført medarbeidersamtaler – noe som viser at vi har særs godt fornøyde medarbeidere.

Daglig leder vil bemerke at vi ikke har hatt arbeidsrelaterte sykefravær i 2021 og generelt er lavt sykefravær – 0,8%.

Ut ifra erfaringer i ansettelsesprosesser de siste årene – tør vi å påstå at vi er en foretrukken arbeidsgiver.

Oppsummert – utfordringer

Daglig leder er god fornøyd med det som er utrettet i 2021. En stor del av de oppgaver som vi ikke greide å levere

på, videreføres til 2022 i den forståelse at de fortsatt er aktuelle og at de er i planlagt positiv prosess.

Vi må ha høye ambisjoner for å svare på kommunestyrets bestilling gitt i vår eierstrategi og det økonomiske

handlingsrom vi er gitt. Vi må videre være mere tydelig på prioriteringer av oppgaver og hvordan vi løser disse

(ressursbruk, arbeide smartere, samarbeid andre kommunale enheter, detaljeringsgrad, hva er godt nok). Vi har

ambisjoner om at prosjektstyringsverktøyet vil bidra i den sammenheng.

Utover dette vil daglig leder henvise til det arbeidet som skal gjøres i 2022 ift. revidert eierstrategi, vedtekter og

fullmakter. I den sammenheng må en ha søkelys på å balansere eiers ambisjoner opp mot de rammer som gis, og at

dette er basert på erfaringer fra snart 6 års virke i SU.

Manglende beslutninger/prosesser utenfor vår styringsmulighet har forsinket og komplisert vårt arbeid. Dette er

nok noe vi må lære oss å leve med og i større grad hensynta gjennom gode risikovurderinger ved våre prosjekter. Vi

må i større grad arbeide inn mot sentrale eksterne aktører (beslutningstagere), for på den måten avklare

roller/ansvar og så langt som mulig med forpliktende fremdrift. Dette kan gi en mere forutsigbar prosess og større

muligheter til å nå prosjektmålene.

Daglig leder vil ellers nevne at det er brukt store ressurser fra foretakets side ifm revisjon av vår eierstrategi. Vi har

der vært proaktiv og mener å ha tilført saken gode og konkrete innspill.

Daglig leder mener at det er mye å gå på for å oppnå en best mulig måloppnåelse ved en større grad av

konserntenking og samhandling i Stavanger kommune.

6. ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP

Årsregnskapet for Stavanger utvikling KF avlegges med et negativt resultat på kr 7,6 mill. som dekkes opp med

overføring fra egenkapitalen. Høyere inntekter, høyere andel av aktiverte kostnader, samt lavere kapitalkostnader

gjør at årsresultatet er ca. kr 8,9 mill. bedre enn forventet, og bedre enn i 2020 da årsresultatet var negativt med kr

11,3 mill.

Det er ikke lagt opp til årlig eieruttak fra foretaket. I forbindelse med etableringen ble det imidlertid overført en

gjeldsforpliktelse som reflekterer eiendelene som ble overdratt til foretaket. Dette langsiktige mellomværende,

mellom foretaket og kommunekassen, forrentes med pengemarkedsrenten med tillegg av 2 %. Dette er en form for

utbytte til kommunen. I 2021 utgjør renter til dette mellomværende kr 1,6 mill.



Foretakets eiendomsportefølje består av eiendommer der det foreligger et politisk vedtak om transformasjon,

utvikling, annet bruk eller relokalisering, samt eiendommer avsatt til offentlige formål. Markedsverdi av

eiendomsporteføljen er nok høyere enn balanseført verdi tilsier.

En del av foretakets samfunnsansvar innebærer å være en kostnadseffektiv og leveringsdyktig aktør, av

eiendommer til kommunale og offentlige utbyggingsbehov. Dette er et viktig prinsipp og kostnadsbesparende

element for Stavanger kommune. For Stavanger utvikling, isolert sett, har dette prinsippet en negativ økonomisk

konsekvens da eiendommer avsatt til offentlig formål selges til kommunen til selvkost og skaper dermed ingen

økonomisk merverdi for foretaket.

Det jobbes kontinuerlig med de øvrige eiendommene som ikke er avsatt til offentlige formål. Dette er prosesser

som bl.a. må vurdere markedshensyn, utviklingspotensiale og tidspunkt, og som vil kunne gi gevinst på sikt.

Foretakets budsjettmodell legger opp til at løpende driftsutgifter finansieres med gevinst av eiendomssalg og

leieinntekter. Denne finansieringsmodell er svært uforutsigbar da en eventuell salgsgevinst bare kan oppnås ved

salg av eiendommer til eksterne aktører. Leieinntekter knyttet til slitne utviklingseiendommer er begrenset både

mht leienivå og -tidshorisont. I 2021 er det solgt eiendommer for kr 46,5 mill., alle til Stavanger kommune.

For å kunne håndtere endringer i budsjettforutsetninger er det viktig å ha tilstrekkelig likviditet. Tilstrekkelig

likviditet er også viktig for å kunne betjene kortsiktige forpliktelser, inkludert låneavdrag som er økende grunnet

årlige låneopptak.

I 2021 er det avsatt kr 170 mill. til investeringer til foretakets kjerneoppgaver som er nærmere omtalt i kapittel 1 og 4.

Investeringer er i all hovedsak finansiert med låneopptak. For å redusere behov for låneopptak forsøker foretaket å

få inn forskuttering av infrastrukturkostnader i Jåttåvågen fra J2, innenfor de rammer som er mulige for selskapet.

Regnskapsanalyse

Stavanger utvikling KF har tidligere etablert et datterselskap (Jåttåvåen2 AS) som eier 50% av selskapet Hinna Park

utvikling AS med ansvar for utvikling av byggeområdene i Jåttåvågen/Hinna park. Som medeier i Hinna Park

Utvikling AS er det avtaleforpliktelser knyttet til deltakelse i videre utvikling av eiendommene i Jåttåvågen,

herunder finansiering av selskapet i den tidlige fasen før realisering av bygg. Dette krever at Jåttåvågen2 AS har en

god kapitalsituasjon. Stavanger utvikling KF har betydelige forpliktelser vedrørende utbygging av infrastruktur som

følger av utviklingen av byggeområdene. Jåttåvågen2 AS vil også bidra til forskottering av disse kostnadene

innenfor de rammer som er mulig.

Årsregnskapet for Jåttåvågen 2 AS sluttbehandles i generalforsamling den 11.03.2022. Selskapet hadde et positivt

årsresultat på kr 15 mill. Det positive årsresultatet relaterer seg i all hovedsak til tillagte renter på selgerkreditt som

er aktivert, men ikke innbetalt i 2021.

Rentene har ikke tilført selskapet kontanter, men belaster selskapets likviditet i form av beregnet skatt. Det

innstilles at selskapets årsresultat, samt disponering av innbetalt overkurs, til sammen kr 57 mill., disponeres til

utbetaling av utbytte i 2022. Utbyttet reflekterer beløpet som kreves for forskuttering av infrastrukturkostnader i

Jåttåvågen og som skal gjennomføres i regi av SU.

Årsregnskapet for Hinna Park Utvikling AS sluttbehandles i generalforsamling den 17.03.2022. Selskapet hadde et

positivt årsresultat på kr 3,3 mill.

Kommuneloven har i dag ingen krav om konsernregnskap slik at foretakets offisielle regnskap dermed ikke viser

konsernets fulle virksomhet.

Særbudsjett Stavanger utvikling KF Regnskap 2021 Justert budsjett 2021 Avvik



Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk i henhold

til Regnskapslovens kapittel 4, § 4-1.

En av prinsippene er sammenstillingsprinsippet som sørger for en fornuftig sammenstilling av inntekter og

kostnader, og anses som grunnleggende for å kunne framvise verdiskapningen i en periode best mulig.

Sammenstillingsprinsippet tilsier at utgifter som har medgått til å skape inntekter må sammenstilles med tilhørende

inntekter i samme periode.

Dette innebærer at løpende driftsutgifter og utgifter som ikke vil skape en inntekt på sikt, kostnadsføres i

resultatregnskapet, mens utgifter som vil skape en inntekt balanseføres og vil bli regnskapsført i samme periode

som inntekten.

Driftsinntekter

Foretakets driftsinntekter i 2021 var på kr 57,7 mill. (linje 1 i tabell over). Inntektene fordeler seg mellom salg av

eiendommer til kommunen (kr 46,5 mill.), leieinntekter (kr 4,8 mill.), salg av tjenester til kommunen (kr 4,5 mill.),

salg av tjenester til aksjeselskapene (kr 0,7 mill.), inntektsført andel av statlig tiltakspakke som ikke ble disponert i

2020 (kr 0,7 mill.), samt diverse refusjoner (kr 0,5 mill.).

Årets salgsinntekter utgjør kr 46,5 mill. og relaterer seg til salg av brannstasjonstomt i Lervig, Høyebakken 16,

Høyebakken 14A og delen av Teknikken-tom til barnehageformål. Alle eiendommene er solgt til Stavanger

kommune.

I 2021 er det mottatt kr 31 mill. I refusjoner knyttet til prosjektene Atlanteren og Jåttåvågen, som er iht

sammenligningsprinsippet i sin helhet balanseført som utsatt inntekt og har dermed ingen resultateffekt.

I tillegg til gjennomføring av egne prosjekter bistår Stavanger utvikling i ulik grad i gjennomføring av enkelte

investeringsprosjekter i kommunen. Dette gjelder blant annet ferdigstillelse av bofellesskap som er påbegynt i regi

av Stavanger boligbygg KF og som nå er overført til kommunen (Stokkaveien, Gunnar Warebergs gate og Solborg),

oppfølgingsansvar av ferdigstilte etablererboligprosjekter (Husabøryggen, Tastarustå B1 og Tastarustå B7),

gjennomføring av prosjektet Madla/Revheim som finansieres over kommunens investeringsbudsjett. I tillegg bistår

Stavanger utvikling kommunen med diverse utredninger og mulighetsstudie etter bestilling. Samlet sett det

fakturert kr 4,5 mill. knyttet til arbeid som er utført på vegne av kommunen.

Særbudsjett Stavanger utvikling KF Regnskap 2021 Justert budsjett 2021 Avvik

Sum driftsinntekter 57 710 52 000 5 710

Sum driftskostnader 63 644 65 800 2 156

Driftsresultat - 5 934 - 13 800 7 866

Sum finanstransaksjoner - 1 678 - 2 700 1 022

Ordinært resultat - 7 612 - 16 500 8 888

Overført fra annen egenkapital 7 612 16 500 8 888

Årsresultat 0 0 0

Tabell 12.1 Særbudsjett Stavanger utvikling KF



Etter samme prinsipper er det fakturert kr 0,7 mill. til aksjeselskapene og gjelder diverse bistand til selskapene.

Samlede driftsinntekter var kr 5,7 mill. høyere enn budsjettert, hvorav kr 1,2 mill. har tilsvarende motpost på

utgiftssiden. Dette gjelder inntektsføring av ubenyttet andel av statlig tiltakspakke (kr 0,7 mill.) og diverse

refusjoner knyttet til foretakets forskuttering av utgifter i enkelte prosjekter (kr 0,5 mill.). Korrigert for dette

forholdet er årets driftsinntekter kr 4,5 mill. høyere enn budsjettert, og er i all hovedsak relatert til at tjenestesalg var

kr 3,9 mill. høyere enn antatt, samtidig som foretaket fikk kr 0,6 mill. mer i leieinntekter enn budsjettert, og skyldes

inngåtte leieavtaler knyttet til kjøpte eiendommer.

Driftskostnader

I driftskostnader (linje 2) inngår utgifter relatert til varekostnad i forbindelse med salg av eiendommer (kr 45,8 mill.),

lønnskostnader (kr 10,7), ulike kostnader relatert til foretakets drift og virksomheten ellers (kr 5,9 mill.) etter at andel

av aktiverte kostnader jfr. sammenstillingsprinsippet er trukket fra (kr 8,2 mill.) og diverse forskuttering av utgifter

og disponering av statlig tiltakspakke (kr 1,2 mill.) som har tilsvarende motpost på inntektssiden. Til sammen var

driftskostnader på kr 63,6 mill.

Kostnader relatert til foretakets drift og virksomheten består av kjøp av regnskapstjenester, bedriftshelsetjeneste ol

fra kommunen (kr 1,3 mill.), leiekostnader (kr 1,6 mill.), samt diverse drift- og vedlikeholdskostnader av eiendommer,

driftskostnader, kjøp av tjenester, utbetaling av honorarer.

I 2021 utgjør balanseført utgift kr 149,8 mill. (kr 59,9 mill. aktiverte tilvirkningskostnader, kr 81 mill. kjøp av eiendom,

kr 5,7 mill. lønnskostnader knyttet til ulike investeringsprosjekter og kr 3,3 mill. aktiverte rentekostnader).

Samlet investeringsnivå i 2021 var kr 149,8 mill. av en justert investeringsramme på kr 170 mill. Investeringene ble

finansiert med mottatte refusjoner (kr 19,6 mill.), salgsinntekt av Lervig brannstasjon som finansierte årets

investering (kr 7,2 mill.), ubrukte lånemidler (kr 7,9 mill.) låneopptak (kr 114 mill.) og egenfinansiering (kr 1,2 mill.).

Foretakets driftskostnader for 2021 var om lag kr 2,1 mill. lavere enn budsjettert. Korrigert for investeringsutgifter

som dekkes med refusjoner og ferdigstillelse av vedlikeholdsarbeid finansiert med statlig tiltakspakke – totalt kr 1,2

mill.) utgjør mindreforbruket kr 3,3 mill. Mindreforbruket skyldes høyere andel av aktiverte kostnader.

Driftsresultat

Foretakets driftsresultat i 2021 var på kr –5,9 mill. (linje 3), som er kr 7,9 mill. bedre enn budsjettet la opp til. Dette

skyldes en kombinasjon av høyere inntekter og høyere aktiveringsandel av kostnader.

Driftsresultat er lik foretakets inntekter på den operative driften (omsetning), minus driftens kostnader

(varekostnad, lønnskostnader, og andre driftskostnader).

Driftsresultatet viser lønnsomheten av selve virksomheten, men tar ikke opp i seg finansielle kostnader og

investeringer. Foretaket har som målsetning å øke driftsresultat for å kunne være selvfinansierende på sikt, som er i

trå med vedtatt eierstrategi.

I finanstransaksjoner (linje 4) inngår rentekostnader knyttet til konsernintern gjeld korrigert for aktiverte renter.

Netto finanstransaksjoner er kr 1 mill. lavere enn budsjettert som følge av lavere rente enn forutsatt.

Ordinært resultat (linje 5) i 2021 var kr –7,6 mill. som er kr 8,9 mill. bedre enn budsjettet la opp til som følge av bedre

driftsresultat og lavere rentesatser i 2021 jfr. avsnitt over. Etter overføring fra annen egenkapital (linje 6) utgjør

årsresultat kr 0 (linje 7).

Balanse



Eiendeler

Anleggsmidler (linje 1 i tabell over) er de eiendelene foretaket har til varig eie eller bruk. Bokført verdi av

anleggsmidlene var på kr 808,4 mill. ved utgangen av 2021 og består av varige midler på kr 0,3 mill., egenkapital

KLP på kr 0,4 mill. og aksjer på kr 807,7 mill. Aksjene består av kr 804 mill.

Jåttåvågen2 AS og kr 3,7 mill. Stokkavik AS.

Omløpsmidlene (linje 2) omfatter utviklingseiendommer og tomter, kundefordringer, andre fordringer,

bankinnskudd o.l. Bokført verdi av omløpsmidlene var på kr 624,6 mill. per 31. desember 2021, noe som er en økning

på kr 149 mill. fra 2020.

Denne økningen relaterer seg i all hovedsak til økning av varebeholdning (utviklingseiendommer og tomter) med kr

121,4 mill., økning av kundefordringer på kr 8,2 og andre fordringer (momskompensasjon, anordnet inntekt og

balanseførte forskuddsbetalte kostnader) på kr 1,9 mill. og økning av bankinnskudd på kr 17,5 mill.

Økning av varebeholdning er relatert til balanseførte utgifter på kr 149,8 mill., tillagt kr 17,5 mill. som følge av

balansekorrigering, minus justering ifm årets salg av eiendommer på kr 45,8 mill., samt korrigering på kr 0,1 mill.

Grunnet manglende kapasitet i regnskapsavdelingen ble foretakets balanse ifm kommunesammenslåing ikke

justert før nå. I tillegg er balansen justert for tomter forbeholdt etablererboliger i tråd med overføring av oppgaver

knyttet til etablererbolig jfr. vedtak i kommunestyret 114/20. Kundefordringer er foretakets pengekrav i forbindelse

med salg av varer og tjenester. Ved utgangen av året var kundefordringer på kr 10,1 mill. Og bankinnskudd per 31.12

utgjorde kr 65 mill.

Egenkapital og gjeld

Bokført egenkapital (linje 3) var per 31. desember 2021 på kr 933,2 mill., som er en økning på kr 9,9 mill. I forhold til

året før. Økningen framkommer som en differanse mellom balansejustering knyttet til overførte eiendommer fra

kommunen (kr 17,5 mill.) og disponering av egenkapital til saldering av årets regnskapsresultat (kr 7,6 mill.).

Langsiktig gjeld (linje 4) var per 31. desember 2021 484,4 mill. Dette er en økning på kr 136,2 mill. i forhold til året før.

Økningen er i all hovedsak relatert til nytt låneopptak fra Stavanger kommune fratrukket betalt avdrag på lånet (kr

Linje Balanse Regnskap 2021 Regnskap 2020 EndringLinje Balanse Regnskap 2021 Regnskap 2020 Endring

Eiendeler

1 Anleggsmidler 808 449 808 351 98

2 Omløpsmidler 624 591 475 597 148 994

Sum eiendeler 1 433 040 1 283 948 149 092

3 Egenkapital 933 174 923 279 9 895

4 Langsiktig gjeld 484 417 348 256 136 161

5 Kortsiktig gjeld 15 449 12 413 3 036

Sum egenkapital og gjeld 1 433 040 1 283 948 149 092

Tabell 12.2 Balanse Stavanger utvikling KF



114 mill. – 8,45 mill.), samt økning av pensjonsforpliktelser (kr 0,3 mill.) og endring i utsatt inntektsføring jfr. note 17 i

årsregnskapet.

Kortsiktig gjeld (linje 5) ble økt med kr 3 mill. fra 2020 til 2021 og gjelder hovedsakelig anordning av utgifter mellom

regnskapsårene (kr 1,8 mill.) samt økning av skatte- og arbeidsgiver trekk som følge av foretaket har flere ansatte i

2021 enn året før. Kortsiktig gjeld er gjeld som skal betales tilbake innen ett år og utgjorde kr 15,4 mill. ved utgangen

av året.

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgraden. Likviditet betyr betalingsevne og er et

økonomisk utrykk for evnen til å dekke sine kortsiktige forventede og uforventede forpliktelser. Likviditetsgrad 2 tar

utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, der varelageret som regnes som de minst likvide omløpsmidlene er

trukket fra. Likviditetsgrad 2 bør være større enn 1. Likviditetsgrad 2 var på 5 ved utgangen av fjoråret, som er en

økning i forhold til året før.

Foretaket må ha en viss likvid beholdning siden inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tidspunkt. Størrelsen

på denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på inn- og utbetalinger. Differansen mellom omløpsmidler

og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet gir også uttrykk for foretakets likvide situasjon.

Arbeidskapitalen ble økt med kr 146 mill. i 2021, som følge av at økning av omløpsmidler (i all hovedsak de minst

likvide midler-varelager) var mye høyere enn økning av kortsiktig gjeld. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld økte med

henholdsvis kr 149 mill. og kr 3 mill.

Soliditet er i økonomi et uttrykk for en bedrifts evne til å tåle tap. En generell hovedregel er at jo større andel

egenkapital som finansierer selskapet, jo høyere og bedre er soliditeten.

Foretakets egenkapitalprosent i 2021 var 65 %. Dette er en reduksjon på 7 % i forhold til året før.

I henhold til foretakets eierstrategi skal foretaket være selvfinansierende, og ha forsvarlig egenkapital og likviditet

ut ifra ansvarsforhold, samt risikoen ved og omfanget av virksomheten. Med tanke på foretakets likviditet og evne

til å dekke sine kortsiktige forpliktelser, samt betjening av framtidige låneforpliktelser er det nødvendig å bygge opp

egenkapital for å kunne realisere oppgaver tillagt av kommunestyret gjennom handlings- og økonomiplaner.

I løpet av 2021 har foretaket inngått flere leieforhold, både for nye og eksisterende leieobjekter. Det arbeidet, samt

fokus på kostnadsdekkende leie skal fortsette i 2022.

Siden foretaket skal utvise både et samfunnsansvar, samtidig som virksomheten skal drives etter

forretningsmessige prinsipper, er økning av egenkapital begrenset. Med samfunnsansvar menes eksempelvis at

foretaket, i tillegg til å utvikle egne eiendommer, kan bidra til utvikling av strategisk viktige områder, fremskaffe

tomter til offentlige formål, samt ta gjennomføringsansvar i enkelte områder, mot bidrag fra grunneierne,

uavhengig av egen grunneierposisjon.

Salg av tomter til eksterne aktører skal skje til markedspris dersom ikke annet er særskilt bestemt av

kommunestyret, mens internsalg skjer etter selvkost. Dermed vil foretaket kunne oppnå en mulig salgsgevinst kun

ved eksternt salg.

Rogaland Revisjon har gjennom revisjon oppnådd betryggende sikkerhet for at resultatregnskap og balanse per

31.12.2021 ikke inneholder vesentlige feil. Det er derfor avgitt en normal revisjonsberetning for 2021 uten forhold

som kontrollutvalget plikter til å følge opp iht kontrollutvalgsforskriften § 8.

7. FORUTSETNING FOR FORTSATT DRIFT

Stavanger utvikling KF har en positiv utvikling med et godt resultat og solid balanse. Foretakets omløpsmidler

består i all hovedsak av tomter som ikke er de mest likvide omløpsmidler som raskt kan omgjøres i kontanter. Med



13 Virksomhetsstyring, brukerundersøkelser og kontroll

Stavanger kommune har i 2021 videreutviklet sin helhetlige virksomhetsstyring. I 2021 ble grensesnittet til

verktøyet for virksomhetsstyring videreutviklet, og alle ledernivå fikk tilgang. Koronapandemien har vært en

medvirkende årsak til lavere svarprosent i brukerundersøkelser. Flere brukerundersøkelser og tilsyn er blitt utsatt.

Innbyggerne i Stavanger er i høy grad tilfredse med tjenestene i kommunen.

13.1 Innledning

Stavanger kommune har i 2021 videreutviklet sin helhetlige virksomhetsstyring for å ivareta kommunens mange

roller som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver, demokratisk arena og arbeidsgiver.

Virksomhetsstyring handler om hvordan vi organiserer oss for å sikre oversikt, fremdrift og måloppnåelse rundt de

tjenestene kommunen utfører – både i den enkelte virksomhet og for organisasjonen som helhet. I sum bidrar dette

til å realisere Stavanger kommune sine visjoner, verdier, mål og strategier.

Internkontroll er en viktig forutsetning for god virksomhetsstyring. Internkontroll innebærer systematiske og

risikobaserte tilnærminger for å sikre at kommunen leverer gode tjenester med riktig bruk av tilgjengelige ressurser.

Stavanger kommune er opptatt av å ivareta internkontroll som en integrert del av øvrig styring og ledelse. På

overordnet nivå innebærer dette kontinuerlig utvikling av kommunens helhetlige kvalitetssystem, digital løsning for

virksomhetsstyring, Plattformen , og et overordnet arbeid innen risikostyring, personvern, delegeringsreglement,

internkontrollrapportering, m.m.

Koronapandemien har også påvirket arbeidet med internkontroll, brukerundersøkelser og tilsyn i 2021.

Påvirkningen er hovedsakelig knyttet til at pandemien har vært en medvirkende årsak til lavere svarprosent ved

undersøkelser og utsettelser av enkelte brukerundersøkelser og tilsyn. I perioden er det totalt gjennomført 9

brukerundersøkelser, 64 tilsyn samt kontroll av 162 el-anlegg. Til tross for de spesielle omstendighetene, viser

resultater fra flere av brukerundersøkelsene at innbyggerne generelt opplever høy grad av tilfredshet med

tjenestene i Stavanger kommune. Resultatene er spesielt gode innenfor skole- og barnehageområdet.

13.2 Virksomhetsstyring og internkontroll i Stavanger kommune

13.2.1 Plattformen

Digital løsning for virksomhetsstyring, Plattformen , presenterer relevant styringsinformasjon for kommunen samlet,

og for de underliggende enhetene / virksomhetene. I løsningen finnes informasjon om oppfølging av tekstvedtak,

forvaltningsrevisjoner, ansattstatistikk, sykefravær, økonomi m.m. Formålet med systemet er å gi ledere i Stavanger

kommune et helhetlig bilde av egen organisasjon.

I 2021 ble Plattformens  nye grensesnitt oppdatert med nytt utseende og forenklet oppbygning for å styrke

brukervennligheten. Fra desember 2021 ble løsningen utvidet med tilgang for alle ledernivå i Stavanger kommune.

I løpet året ble også Plattformen  utvidet med nytt innhold og nye funksjonaliteter. Herunder avvik- og

forbedringsstatistikk fra «Si ifra!», resultater fra medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, samt en oppdatert løsning for

oppfølging av tekstvedtak. Det ble også utviklet en mulighet for å kommentere på egne data, ta ut ferdige

rapporter for sykefravær, samt legge til rette for tjenestespesifikt innhold i samråd med tjenesteområdene og deres

behov. Videreutviklingen av dette arbeidet vil fortsette i 2022.

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/13-virksomhetsstyring-brukerundersokelser-og-kontroll/13-2-virksomhetsstyring-og-internkontroll-i-stavanger-kommune/#13-2-1-plattformen


13.2.2 Leders sjekkliste

Leders sjekkliste består av spørsmål om status for utvalgte internkontrollområder. Sjekklisten besvares av

kommunalsjefer, avdelingssjefer og virksomhetsledere i kommunen i forbindelse med tertial- og årsrapporteringen.

Formålet med sjekklisten er å bidra til helhetlig internkontroll ved å tilby en felles huskeliste og kontrolltiltak for

ledere i avviks- og forbedringsarbeidet. Innholdet tilpasses med hensyn til aktuell risiko og relevans i tidsrommet.

Svarprosent for kommunen i 3. tertial var 63 prosent, mot henholdsvis 65 og 74 prosent 1. og 2. tertial.

Internkontrollområder

På grunn av kapasitetsutfordringer i forbindelse med koronapandemien, har virksomhetene i særlig grad vært

oppfordret til å prioritere spørsmålene om HMS og arbeidsmiljø. Innsendte svar i perioden ga et bilde av at ledere

generelt har god internkontroll og et bevisst forhold til de utvalgte internkontrollområdene. Det var flest nei-

besvarelser på spørsmål om behandling av personopplysninger skal protokollføres, om det er etablert arenaer for

systematisk øving på situasjoner knyttet til vold og trusler og gjennomføring av lovpålagt HMS-opplæring for

ledere. Kommentarene til disse besvarelsene pekte blant annet på utfordringer knyttet til koronasituasjonen og nye

ledere som ventet på å få tatt nødvendige kurs og lignende. I 2022 vil det jobbes særlig med tilpasninger som i

større grad bidrar til å måle utviklingen over tid og slik gi ledere bedre styringsinformasjon.

13.2.3. Risikostyring

Som en del av kommunens internkontroll ble det i 2021 igangsatt en gjennomgang av hvordan risikostyring forstås

og hvordan dette jobbes med i administrasjonen. Gjennomgangen hadde særlig oppmerksomhet på organisering,

aktiviteter og metodikk. Målet har vært å legge til rette for aktiv bruk av risikovurderinger i arbeidshverdagen for

ledere, og gi kommuneledelsen oversikt over det helhetlige risikobildet i Stavanger kommune.

13.2.4 Personvern

Kommunen behandler store mengder personopplysninger i sitt daglige arbeid. Det gjør det nødvendig med gode

rutiner for personvern. I 2021 ble det iverksatt flere tiltak for å styrke dette arbeidet i organisasjonen. En

ressursgruppe bestående av personvernombudet og rådgivere fra tjenesteområdene med personvern i sin

portefølje, ble opprettet for å utveksle erfaringer og sikre samhandling på tvers i organisasjonen. Gruppen skal bidra

til å sikre at kommunen behandler personopplysninger i henhold til regelverket.

Det arbeides med å videreutvikle felles retningslinjer og veiledere for behandling av personopplysninger. Dette er

en del av kommunens internkontrollarbeid og må ses i sammenheng med nye retningslinjer for

informasjonssikkerhet. Prosessen for håndtering av enkeltpersoners henvendelser om innsyn i egne

personopplysninger etter GDPR artikkel 15, er revidert og forenklet og nærmer seg ferdigstillelse. Arbeidet med

veiledere og felles maler fortsetter i 2022.

I forbindelse med nasjonal sikkerhetsmåned i oktober, ble kommunens ansatte gitt tilgang til digitale kurs med

hensikt å redusere risiko for dataangrep og brudd på lovverk som følge av manglende kompetanse. Det ble

gjennomført opplæring i bruk av protokoll for behandling av personopplysninger i enkelte områder. Riktig

protokollføring er en viktig del av kommunens internkontroll, og gir oversikt over hvilke personopplysninger som

behandles. Dette er et viktig verktøy for å hjelpe innbyggerne med å utøve sine rettigheter, eksempelvis ved krav

om innsyn i egne personopplysninger (GDPR Artikkel 15).

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/13-virksomhetsstyring-brukerundersokelser-og-kontroll/13-2-virksomhetsstyring-og-internkontroll-i-stavanger-kommune/#13-2-2-leders-sjekkliste
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/13-virksomhetsstyring-brukerundersokelser-og-kontroll/13-2-virksomhetsstyring-og-internkontroll-i-stavanger-kommune/#13-2-3-risikostyring
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/13-virksomhetsstyring-brukerundersokelser-og-kontroll/13-2-virksomhetsstyring-og-internkontroll-i-stavanger-kommune/#13-2-4-personvern


13.2.5 Helhetlig kvalitetssystem

Si Ifra! – Avvik og forbedring

«Si ifra!» har siden 2019 vært kommunens løsning for at ansatte kan melde inn avvik og komme med

forbedringsforslag. Innmeldte avvik blir brukt som grunnlag for utarbeidelse av risikovurderinger i kommunen. Etter

at løsningen har vært tilgjengelig i snaut to år, er det grunn til å fortsatt jobbe med å styrke kulturen for å si ifra i de

enkelte virksomhetene og avdelingene ytterliggere. Det ligger også et større potensiale knyttet til å definere tiltak i

saksbehandlingen i forbindelse med forebygging og skadebegrensning av uønskede hendelser.

I 2021 ble det registrert totalt 6874 hendelser, hvorav 198 var forbedringsforslag. Dette var en oppgang fra 2020

(6014 hendelser). Antall registreringer økte innenfor alle tjenesteområder i kommunen. Innenfor områdene med

flest registrerte hendelser, har antallet økt med henholdsvis 22 prosent innen oppvekst og utdanning og 8 prosent

innen helse og velferd. Tilbakeføringen av flere kommunale foretak til basisorganisasjonen er også en medvirkende

faktor til den generelle økningen i antall registreringer fra 2020 til 2021. Tabellene nedenfor viser registrerte avvik-

og forbedringsforslag fordelt på hendelsestyper og tjenesteområdene i Stavanger kommune.

Hendelsestype 2021 2020

Vold og trusler 3 369 3 258

Person – ulykke, uhell og nestenulykker 1 186 862

Arbeidsmiljø / HMS 815 692

Andre avvik 462 348

Tjenestekvalitet 441 296

Materiell – skade, tap og svinn 226 200

Forbedringsforslag 198 203

Informasjonssikkerhet / personvern 148 117

Klima og miljø 29 38

Totalt 6 874 6 014

Tabell 13.1 Avvik per hendelsestype i «Si Ifra!»

Område 2021 2020

Oppvekst og utdanning 2 726 2 232

Helse og velferd 3 816 3 536

By- og samfunnsplanlegging 10 4

Bymiljø og utbygging 135 118

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/13-virksomhetsstyring-brukerundersokelser-og-kontroll/13-2-virksomhetsstyring-og-internkontroll-i-stavanger-kommune/#13-2-5-helhetlig-kvalitetssystem


I 2021 hadde 11 prosent av registreringene høy alvorlighetsgrad. Dette er en liten nedgang fra i 2020 (12,3 prosent).

Av totalt 755 registreringer med høy alvorlighetsgrad i Stavanger kommune, stod oppvekst og utdanning for 349

registreringer og helse og velferd for 373 registreringer. Flertallet av disse omhandlet vold og trusler. Figur 13.1 viser

registreringer fordelt på alvorlighetsgrad i 2021.

Figur 13.1 Avvik fordelt på alvorlighetsgrad i «Si Ifra!» 2021

Avviksbehandling og tiltak

Virksomhetsledere og avdelingsledere er ansvarlige for å behandle og lukke avvik for sine enheter. Per januar 2022

var 73 prosent av sakene, registrert i løpet av 2021, lukket. Dette var en nedgang sammenlignet med 2020 (77

prosent). Det har også vært en nedgang i andelen ferdigbehandlede avvik med definerte tiltak sammenlignet med i

fjor. I 2021 hadde 28 prosent av de lukkede avvikene definerte tiltak, mens andelen i 2020 var på 31 prosent.

Koronarelaterte avvik

Område 2021 2020

Innbygger og samfunnskontakt 68 37

Innovasjon og støttetjenester 97 68

Økonomi og organisasjon 22 19

Totalt 6 874 6 014

Tabell 13.2 Avvik per område i «Si Ifra!»

HøyHøy Høy

MiddelsMiddels MiddelsLavLav Lav



Muligheten til å knytte registrerte avvik til koronapandemien ble videreført fra i fjor. I løpet av 2021 var det registrert

61 koronarelaterte avvik. Dette var en nedgang sammenlignet med i fjor (101 avvik). Avvikene i 2021 ble i hovedsak

registrert i helse og velferd (36) og oppvekst og utdanning (24). Det var stor tematisk variasjon blant

registreringene, og det var totalt meldt avvik innenfor fem av de etablerte hendelsestypene i systemet. Avvik

knyttet til smittefare (41 prosent) og tjenestekvalitet (27 prosent) utgjorde imidlertid de største kategoriene.

13.2.6 Dokumenter og prosesser

Økonomi og organisasjon har tatt i bruk den delen av kvalitetssystemet som behandler dokumenter og prosesser.

Alle dokumenter som før lå i håndbøker, ble flyttet hit. Helse og velferd har gjort tilsvarende med dokumenter fra

det forrige kvalitetssystemet QLM (som er under avvikling). Bymiljø og utvikling og by- og samfunnsplanlegging er

også i gang med sine dokumenter. Dette er imidlertid ikke tatt fullt i bruk blant virksomhetsledere og

avdelingsledere. Oppstart av utrullering er planlagt våren 2022.

13.3 Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og spiller en viktig rolle i kommunenes

dialog med brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunen.

Brukernes tilbakemeldinger bidrar i så måte til å forme utviklingen av tjenestetilbudet. Undersøkelsene tilpasses

virksomhetsområdet. Servicenivå, informasjon, brukermedvirkning og helhetlig vurdering av tjenestene, er

imidlertid gjennomgående tema for en stor del av undersøkelsene. Den enkelte virksomhet følger opp

undersøkelsen i ettertid og utarbeider forbedringstiltak.

Følgende brukerundersøkelser og spørreundersøkelser ble gjennomført i 2021 i henhold til Handlings- og

økonomiplan 2021-2024 :

Oppvekst og utdanning Helse og velferd Bymiljø og utbygging Andre

Gjennomførte undersøkelser 

Skole 3, 6 og 9. trinn (foresatte) Hjemmesykepleie Vann og avløp-tjenester

Skole 7. og 10. Trinn (elever)
Bofellesskap psykisk

helse

Destinasjons- og

nabolagsparker

Barnehage (foresatte)

SFO 2. trinn (foresatte)

Kulturskolen (foresatte)

Ikke gjennomførte undersøkelser

Ressurssenter for styrket

barnehagetilbud
Sykehjem pårørende Idrett Internbruker

Helsestasjon og jordmortjenesten
Bofellesskap UH

(beboer))
Medarbeiderundersøkelsen

Tabell 13.3 Gjennomførte og ikke gjennomførte brukerundersøkelser i 2021

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/13-virksomhetsstyring-brukerundersokelser-og-kontroll/13-2-virksomhetsstyring-og-internkontroll-i-stavanger-kommune/#13-2-6-dokumenter-og-prosesser


13.3.1 Gjennomførte undersøkelser

Skole 3., 6. og 9. trinn (foresatte)

Foreldreundersøkelsen er en frivillig undersøkelse som gjennomføres årlig blant foresatte med barn på 3., 6. og 9.

trinn i Stavanger. Høsten 2021 svarte 2550 foreldre på undersøkelsen. Dette utgjør en svarprosent på 56.

Svarprosenten har tidligere vært i overkant av 70. Den lave svarprosenten i 2021, kan skyldes at undersøkelsen ble

gjennomført i en krevende periode under pandemien. Mange av skolene har derfor ikke maktet å markedsføre

undersøkelsen like godt som tidligere.

Resultatene for Stavanger samlet, viste at foreldrene opplevde at elevene trives på skolen, har støttende lærere, og

at dialogen mellom skole og hjem er god. Graden av foreldretilfredshet viste imidlertid en forholdsvis stor

spredning skolene imellom. På skolenivå blir resultatene fra foreldreundersøkelsen drøftet med FAU, i

samarbeidsutvalget og med de ansatte. Resultatene fra undersøkelsen inngår i kvalitets- og utviklingsmeldingen

som årlig blir lagt fram til behandling i kommunestyret. Resultatene fra undersøkelsen blir publisert på Stavanger

kommunes nettsider (https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/Kvalitet-skolen/nasjonale-prover/).

Skole 7. og 10. trinn (elever)

Elevundersøkelsen er en årlig, nasjonal undersøkelse hvor elevene gir tilbakemelding på opplæringstilbudet og

skolehverdagen. Undersøkelsen er obligatorisk og gjennomføres på 7. og 10. trinn. De fleste stavangerskolene

gjennomfører undersøkelsen blant alle elever på 6. til 10. trinn. Svarene blir grundig analysert på skole- og

kommunenivå, og er en viktig del av kommunens kvalitets- og utviklingsarbeid.

På kommunenivå er resultatene relativt stabile fra år til år. De viser at de fleste elevene trives, opplever mestring og

har gode relasjoner til lærere og medelever. Elevene på 10. trinn er generelt litt mindre tilfredse enn elevene på 7.

trinn. Resultatene for indeksen motivasjon har hatt en svak negativ utvikling. Høsten 2021 drøftet alle elevrådene

hva som påvirker deres motivasjon for skole og hvordan motivasjonen for læring kan økes. Resultatene fra

undersøkelsen blir lagt fram for kommunestyret i den årlige kvalitets- og utviklingsmeldingen. Resultater på

kommune- og skolenivå publiseres på Utdanningsdirektoratets nettsider (https://www.udir.no/tall-og-

forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/).

Barnehage (foresatte)

Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført i perioden 1. november til 20. desember 2021. Stavanger

kommune benytter Utdanningsdirektoratets landsdekkende undersøkelse. Invitasjon til å delta ble sendt ut til om

lag 7500 foreldre og undersøkelsen hadde en svarprosent på 65,6. Stavangerbarnehagene hadde gode resultater

godt over målkravet på alle ni hovedområdene i undersøkelsen. Trivselen til barnet er det området der foreldre var

mest fornøyde (4,7 av 5 poeng). Generell tilfredshet med tilbudet skåret 4,5 av 5 poeng.

SFO 2. trinn (foresatte)

Foreldreundersøkelsen for SFO ble gjennomført i mars 2021. Svarprosenten var 75. Foreldre rapporterte at barna

trives på SFO og at personalet bidra til å skape gode rammer rundt tilbudet. Tre av fire foreldre opplevde at det

samlede aktivitetstilbudet er godt tilpasset deres barn, mens 13 prosent var mindre fornøyd. Resultatene legges

fram for utvalg for oppvekst og utdanning og kommunestyret i forbindelse med den årlige behandlingen av

kvalitets- og utviklingsmeldingen.

Kulturskolen (foresatte)

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/13-virksomhetsstyring-brukerundersokelser-og-kontroll/13-3-brukerundersokelser/#13-3-1-gjennomforte-undersokelser
https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/Kvalitet-skolen/nasjonale-prover/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/


Stavanger kulturskole gjennomfører brukerundersøkelser hvert tredje år for å kartlegge tilfredsheten blant

foresatte som har barn som er elever ved skolen. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2021. Svarprosenten var 22,

og innebærer en økning på 5 prosent fra forrige gjennomføring. Kulturskolen skåret høyt på de fleste områdene i

undersøkelsen, men har et forbedringspotensial innenfor skolens gruppefag når det gjelder “tilbakemeldinger

kulturskole – hjem”.

Hjemmesykepleie

Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 26. april – 9. mai 2021. Samtlige pasienter som mottar pleie i hjemmet,

ble tilsendt spørreskjema som kunne besvares på papir eller på nett. Undersøkelsen var langt på vei identisk med

forrige gjennomføring i 2016. Resultatene var svært gode, og samtlige avdelinger hadde en gjennomsnittlig skår

over 80. Svarprosenten var 51, noe som regnes som svært høyt for en populasjon på 2030.

Bofellesskap psykisk helse

Brukerundersøkelsen for bofellesskap psykisk helse gjennomføres blant samtlige bofellesskap. Tilsvarende

undersøkelser er gjennomført i 2012 og 2016. Undersøkelsen ble gjennomført 15. november – 30. desember 2021.

Svarprosenten var 55, som er høyt for denne typen undersøkelser. Undersøkelsen følger malen fra 2016 med noen

endringer. Resultatene er jevnt over gode.  Med ett unntak hadde samtlige indekser i undersøkelsen skår over 70.

Vann og avløp-tjenester

Brukerundersøkelse for vann og avløp ble gjennomført i november 2021. Det er utarbeidet en felles undersøkelse i

samarbeid med andre kommuner, KS og Norsk Vann. Utvalget som besvarte undersøkelsen besto av 500 personer

som representerte alle kommunedeler i Stavanger, og kartla blant annet abonnenters tilfredshet med hensyn til

vannkvalitet og service. Resultatene viste at abonnentenes helhetsvurdering av vann- og avløpstjenestene var 5,3

på en skala fra 1 til 6 (hvor 6 er best). Dette ble vurdert som et meget godt resultat. Brukerundersøkelsen ble lagt

fram for utvalg for miljø og utbygging i desember 2021 (sak 195/21).

(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714290?agendaItemId=233754)

Destinasjons- og nabolagsparker

Idrett og utemiljø (tidligere park og vei) gikk i 2019 bort fra å bruke produktet Parkcheck i forbindelse med

brukerundersøkelser av destinasjons- og nabolagsparker. I arbeidet med kommuneplanens nye arealdel ble det

gjennomført en nærmiljøundersøkelse: «Hva som gjør at du trives i nærmiljøet ditt?». Det har kommet inn over

2000 svar på spørreundersøkelsen. Basert på svarene oppgir 60 prosent at det ikke er så mange fristende

møteplasser i nærmiljøet. En tilsvarende andel utrykker at de er en del av et godt nabofellesskap og at

uteområdene er tilpasset deres ønsker og behov. Videre bruker svært mange naturen i nærmiljøet og opplever i

liten grad konflikter med andre brukergrupper. De fleste oppgir også at de føler seg trygge utendørs på dag- og

kveldstid.

13.3.2 Ikke gjennomførte undersøkelser

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

Undersøkelsen utgikk ettersom ressurssenter for styrket barnehagetilbud ble avviklet 1. august 2021.

Pårørende i sykehjem

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714290?agendaItemId=233754
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/13-virksomhetsstyring-brukerundersokelser-og-kontroll/13-3-brukerundersokelser/#13-3-2-ikke-gjennomforte-undersokelser


Brukerundersøkelsen for pårørende i sykehjem gjennomføres hvert fjerde år og ble sist gjennomført i 2017.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan de pårørende oppfatter ulike aspekter ved tjenestetilbudet.

Undersøkelsen ble utsatt til 2022 på grunn av koronapandemien.

Helsestasjon og jordmortjenesten

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge brukernes tilfredshet med helsestasjonene og jordmortjenesten.

Målgruppen for undersøkelsen er alle brukere av helsestasjoner underlagt Stavanger kommune og alle brukere av

jordmortjenesten som også tidligere har brukt jordmortjenesten minst én gang tidligere. Undersøkelsen er utsatt til

2023.

Bofelleskap utviklingshemmede (beboer)

Undersøkelsen ble utsatt to ganger i løpet av 2021 på grunn av smitte i boligene. Undesøkelsen er planlagt

gjennomført våren 2022.

Idrett

Idrettsundersøkelsen gjennomføres i utgangspunktet annethvert år og kartlegger tilfredshet blant brukerne av

idrettsanleggene i kommunen. Undersøkelsen er rettet mot brukerne av anleggene i kommunen i tillegg til trenere

og lagledere. Som følge av koronasituasjonen er det ikke gjennomført ny idrettsundersøkelse siden 2018. Ny

undersøkelse er planlagt gjennomført i 2022.

Internbruker

Internbrukerundersøkelsen gjennomføres for å få et inntrykk av hvordan støttetjenestene (regnskap, lederstøtte,

bedriftshelsetjenesten, anskaffelser, økonomistyring, IT, byggforvaltning og park og vei) i Stavanger kommune

oppleves blant alle virksomhetsledere, avdelingssjefer, direktører og daglige ledere i kommunale foretak.

Undersøkelsen ble sist gjennomført i 2018. En betydelig andel av støttetjenestene er omorganisert de siste 2-3

årene. Kombinasjonen av omorganiseringer og koronasituasjonen har medført at undersøkelsen er utsatt. Det

jobbes med å planlegge ny gjennomføring av undersøkelsen.

Medarbeiderundersøkelsen

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor gjennomføres annet hvert år. 10-faktor er et forskningsbasert og

utviklingsorientert verktøy som måler 10 viktige innsatsfaktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater og et

godt arbeidsmiljø. Den planlagte 2021-undersøkelsen ble utsatt som følge av koronasituasjonen og gjennomføres

18. januar – 8. februar 2022.

13.4 Tilsyn og forvaltningsrevisjoner

13.4.1 Tilsyn

Tilsyn 2021

Arbeidstilsynet

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/13-virksomhetsstyring-brukerundersokelser-og-kontroll/13-4-tilsyn-og-forvaltningsrevisjoner/#13-4-1-tilsyn


Branntilsyn

Det ble gjennomført 39 branntilsyn i 2021 og rapportert 22 avvik og 29 anmerkninger. Tilsynene ble jevnt fordelt

over de fleste bygningskategoriene. Det var flere bygg uten avvik eller anmerkninger og noen med flere avvik.

Typiske avvik som ble oppdaget hos eier var mangler ved internkontroll og dokumentasjon, eksempelvis

manglende kontroll eller dokumentasjon av sikkerhetsinnretning (eksempelvis sprinkleranlegg). Avvik som ble

funnet hos leietaker gikk hovedsakelig på HMS-arbeidet, herunder manglende dokumentasjon av opplæring og

rutiner, samt mangelfull risikovurdering.

EL-tilsyn

Siden april 2020 er EL-tilsyn utført av Lyse Elnett AS og det lokale elektrisitetstilsyn (DLE). Kommunikasjon og

koordinering skjer mellom kontaktperson i avdeling for byggforvaltning og kontaktperson hos DLE.

Byggforvaltning har også internkontroll på el-anlegg fra sertifisert firma. Frekvens varierer fra 2 til 4 år basert på

risikovurdering av virksomheten som finnes på de ulike byggene.

Det ble gjennomført kontroll av 162 anlegg i 1. tertial i 2021. I 2. og 3. tertial er det jobbet med å utføre mangler

avdekket ved den denne større gjennomgangen.

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet vedtok i løpet av 1. tertial 2021 å godkjenne bedriftshelsetjenesten i Stavanger kommune som en

offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste. Godkjenning gjelder for en periode på fem år.

Arbeidstilsynet har siden juni 2020, gjennomført et landsdekkende tilsyn etter Covid-19 forskriften. Tilsynet gjelder

hvordan arbeidsgivere ivaretar smittevernet på arbeidsplasser, der arbeidsgiver skal sørge for egnet oppholdssted

Tilsyn 2021

Landsdekkende tilsyn etter Covid-19 forskriften

Branntilsyn

14 barnehager (kun dokumenttilsyn)

16 skoler (kun dokumenttilsyn)

4 sykehjem (to dokumenttilsyn)

2 bydelshus (tilsyn med befaring)

3 idrettsbygg (tilsyn med befaring)

Stavanger kommune ved Helsesjefen

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern ved 7 skoler og 18 barnehager

EL-tilsyn

Kontroll av 162 elektriske anlegg (verifikasjon)

Tabell 13.4 Gjennomførte tilsyn i 2021



under innreisekarantene. Det blir gjennomført flest tilsyn i bygg og anlegg, varehandel, reparasjon av motorvogner

og industri.

Tilsyn – Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, og

omfatter biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Helsesjefen er delegert myndighet for å utføre slike

tilsyn i kommunen.

I 2021 ble det gjennomført tilsyn med 7 skoler og 18 barnehager i Stavanger kommune. Det ble fattet fem vedtak

om midlertidig godkjenning / godkjenning av barnehager og skoler. Til sammen er det også behandlet åtte saker på

skoler og barnehager. Som følge av koronasituasjonen er det ikke gjennomført tilsyn ved bofellesskap /

avlastningsboliger i 2021.

I skolene omhandler anbefalingene primært mangler i sikkerhet og helsemessig beredskap, trafikkforhold,

lydforhold, inneklima og renholdsrutiner.

I barnehagene omhandler anbefalingene først og fremst mangler på utforming og innredning, mangler i

renholdsrutiner og mangler på sikkerhet.

13.4.2 Forvaltningsrevisjoner

Forvaltningsrevisjoner 2021 Merknad

Forvaltningsrevisjoner 2021 Merknad

Forvaltningsrevisjon - Innovasjon ved offentlige

anskaffelser
Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Oppfølging

rusmisbrukere/rusvern
Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging

av svart arbeid

Ferdigbehandlet - Kommunestyret via kontrollutvalget orienteres

når nytt system som bygger på Oslo-modellen er tatt i bruk.

Forvaltningsrevisjon - Oppfølging Skolemiljøet i

Stavanger – håndtering av mobbesaker
Ferdigbehandlet. Oppfølgingsrapport innen to år. Prioritert i plan

Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging

og håndtering av misligheter og korrupsjon
Ferdigbehandlet 28.05.18

Forvaltningsrevisjon - Varslingsrutiner og

konflikthåndtering
Ferdigbehandlet. Oppfølgingsrapp. i neste periode. Prioritert i plan.

Forvaltningsrevisjon - Ungdomsmiljø – rus/vold

og skolefravær
Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - IT-sikkerhet Ferdigbehandlet i forrige periode. Vedtatt ny oppfølging

Forvaltningsrevisjon - Vedlikehold av bygg og

vedlikeholdsetterslep
Ferdigbehandlet i forrige periode. Vedtatt ny oppfølging

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/13-virksomhetsstyring-brukerundersokelser-og-kontroll/13-4-tilsyn-og-forvaltningsrevisjoner/#13-4-2-forvaltningsrevisjoner


Forvaltningsrevisjoner 2021 Merknad

Forvaltningsrevisjon - Skolehelsetjenesten Ferdigbehandlet

Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR

IKS
Ferdigbehandlet

Selskapskontroll Stavanger konserthus Ferdigbehandlet

Selskapskontroll Rogaland Brann og Redning

IKS

Ferdigbehandlet 30.09.19. Ny rapport sendt på anbud av Klepp KU

høsten 2021. Til bestilling i Stavanger KU februar 2022

Selskapskontroll Stavangerregionen Havn IKS TIl orientering i KS 31.01.22. Ny oppfølging 01.06.22

Selskapskontroll Stavanger Forum AS
TIl orientering i KS 31.01.22. Selskapskontrollen er ikke påbegynt og

kan kanselleres

Forvaltningsrevisjon - Stavanger kommunes

arkiv- og dokumentbehandling
Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Beredskap på

virksomhetsnivå
Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Internkontroll
Ferdigbehandlet.Ny rapport vurderes på et senere tidspunkt.

Prioritert i plan.

Forvaltningsrevisjon - Barnevern Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Øremerkede midler /

statlige tilskudd
Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Integrering og bosetting Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Klimagassutslipp Ny bestilling av rapport utsatt

Forvaltningsrevisjon - Effekt av skjenkeregler Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i eldreomsorg /

Leve hele livet
Ny oppfølging om ett år /evt. ny rapport. Prioritert i plan

Forvaltningsrevisjon - Kreativt samarbeid med

frivillige organisasjoner
Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Tilskudd til private

barnehager
Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Barnevern - ny rapport Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - BPA - tilbudet Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Tidlig innsats
Rapport til politisk behandling i Kommunestyret 31.01.22.

Oppfølging etter 6 mnd.



Forvaltningsrevisjoner 2021 Merknad

Forvaltningsrevisjon - Krisehåndtering og

lærdommer i forbindelse med korona-utbruddet

Rapport til politisk behandling i Kommunestyret 15.11.21. Oppfølging

etter 6-8 mnd.

Forvaltningsrevisjon -

Digitalisering/Smartby/Velferdsteknologi
Rapport under arbeid - forventet ferdig i februar 2022

Forvaltningsrevisjon - Effektivisering Rapport under arbeid - forventet ferdig i løpet av mars 2022

Forvaltningsrevisjon - Grunnskolens håndtering

av bekymringsfullt skolefravær
Rapporten er sendt til høring.

Forvaltningsrevisjon Oppfølging av politiske

vedtak
Rapport under arbeid - forventes ferdig mars 2022

Forvaltningsrevisjon -Skolefritidstilbudet Oppstart av revisjon

Tabell 13.5 Forvaltningsrevisjoner



14 Årsregnskap og noter

Årsregnskap Noter

Økonomisk oversikt drift Note nr. 1 Endring i arbeidskapital
Note nr. 14 Gebyrfinansierte

selvkosttjenester

Oversikt over samlet budsjettavvik og

årsavslutningsdisposisjoner
Note nr. 2 Kapitalkonto

Note nr. 15 Salg av aksjer

(finansielle anleggsmidler)

Bevilgningsoversikt drift del 1
Note nr. 3 Endring i

regnskapsprinsipp

Note nr. 16 Ytelser til ledende

personer

Bevilgningsoversikt drift del 2 Note nr. 4 Varige driftsmidler Note nr. 17 Godtgjørelse til revisor

Bevilgningsoversikt investering del 1 Note nr. 5 Aksjer og andeler Note nr. 18 Usikre forpliktelser

Bevilgningsoversikt investering del 2 Note nr. 6 Utlån Note nr. 19 Brukerbetaling

Økonomisk oversikt balanse
Note nr. 7 Markedsbaserte

finansielle omløpsmiddel
Note nr. 20 Lønnsutgifter

Regnskapsprinsipper
Note nr. 8 Sikring av finansielle

eiendeler og forpliktelser

Note nr. 21 Kjøp av varer og

tjenester

Note nr. 9 Langsiktig gjeld Note nr. 22 Utestående fordringer

Note nr. 10 Avdrag på lån,

mimimumsavdrag

Note nr. 23 Fordringer og gjeld til

kommunale foretak

Note nr. 11 Pensjon Note nr. 24 Foretak til basis

Note nr. 12 Garantier Note nr. 25 Avgiftssituasjonen

Note nr. 13 Vesentlige bundne fond Note nr. 26 Investeringsprosjekter

Konsolidert regnskap Noter

Økonomisk oversikt drift
Note nr. 1 Enheter som inngår i konsolidert
regnskap

Note nr. 6 Markedsbaserte finansielle
omløpsmidler

Bevilgningsoversikt
investering

Note nr. 2 Endring i arbeidskapital Note nr. 7 Langsiktig gjeld

Økonomisk oversikt
balanse

Note nr. 3 Kapitalkonto Note nr. 8 Avdrag på lån, minimumsavdrag

Note nr. 4 Varige driftsmidler Note nr. 9 Pensjon

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-1-arsregnskap-2021/#ars1
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not1
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not14
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-1-arsregnskap-2021/#ars2
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not2
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not15
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-1-arsregnskap-2021/#ars3
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not3
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not16
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-1-arsregnskap-2021/#ars4
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not4
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not17
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-1-arsregnskap-2021/#ars5
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not5
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not18
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-1-arsregnskap-2021/#ars6
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not6
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not19
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-1-arsregnskap-2021/#ars7
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not7
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not20
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-1-arsregnskap-2021/#ars8
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not8
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not21
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not9
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not22
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not10
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not23
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not11
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not24
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not12
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not25
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not13
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not26
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-3-konsolidert-regnskap-2021/#kon1
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not1
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not6
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-3-konsolidert-regnskap-2021/#kon2
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not2
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not7
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-3-konsolidert-regnskap-2021/#kon3
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not3
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not8
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not4
https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not9


14.1 Årsregnskap 2021

Alle tall er oppgitt i hele tusen

Økonomisk oversikt drift

Konsolidert regnskap Noter

Note nr. 5 Aksjer og andeler Note nr. 10 Vesentlige bundne fond

Økonomisk oversikt drift Note
Regnskap

2021
Justert budsjett

2021
Opprinnelig budsjett

2021
Regnskap

2020

Driftsinntekter

1. Rammetilskudd 2 883 062 2 850 445 2 751 297 2 948 128

2. Inntekts- og formuesskatt 6 300 773 6 230 000 5 857 000 5 548 456

3. Eiendomsskatt 306 912 302 000 297 000 215 890

5. Andre overføringer og tilskudd fra

staten
322 260 296 051 219 643 369 902

6. Overføringer og tilskudd fra andre 1 484 934 1 057 190 886 861 1 338 085

I) Mottatte konserininterne avdrag 2 500 2 550 23 700 23 652

7. Brukerbetalinger 19 447 256 450 090 507 970 442 139

8. Salgs- og leieinntekter 1 264 659 1 228 118 850 383 876 796

9. Sum driftsinntekter 13 012 356 12 416 444 11 393 854 11 763 047

Driftsutgifter

10. Lønnsutgifter 20 5 897 625 5 635 096 5 291 168 5 373 497

11. Sosiale utgifter 11,20 1 453 666 1 556 435 1 395 454 1 276 222

12. Kjøp av varer og tjenester 21 3 537 531 3 769 260 3 477 323 3 479 650

13. Overføringer og tilskudd til andre 1 046 799 886 700 801 728 1 025 198

14. Avskrivninger 4 578 610 560 339 336 144 530 203

15 Sum driftsutgifter 12 514 231 12 407 831 11 301 817 11 684 770

16 Brutto driftsresultat 498 125 8 613 92 037 78 278

https://arsrapport2021.stavanger.kommune.no/14-arsregnskap-og-noter/14-2-noter/#not5
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Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. § 5-9

Økonomisk oversikt drift Note
Regnskap

2021

Justert budsjett

2021

Opprinnelig budsjett

2021

Regnskap

2020

Finansinntekter/-utgifter

17. Renteinntekter 108 958 102 073 121 283 136 100

18. Utbytter 5 291 609 295 050 297 400 277 857

19. Gevinster og tap på finansielle

omløpsmidler
78 383 10 800 0 6 744

20. Renteutgifter - 216 022 - 226 165 - 241 879 - 232 345

21. Avdrag på lån 10 - 351 702 - 357 227 - 386 927 - 348 950

22 Netto finansutgifter - 88 774 - 175 469 - 210 123 - 160 593

23 Motpost avskrivninger 578 610 560 339 336 144 530 203

24 Netto driftsresultat 987 961 393 483 218 058 447 888

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:

25. Overføring til investering 442 566 440 872 216 114 252 298

26. Netto avs. til eller bruk av bundne

driftsfond
13,14 - 2 578 - 144 796 5 716 101 378

27. Netto avs. til eller bruk av

disposisjonsfond
547 973 97 407 - 3 772 262 136

28. Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 - 167 924

29. Sum disp. eller dekning av netto

driftsresultat
987 961 393 483 218 058 447 888

30 Fremført til inndekning i senere år

(merforbruk)
0 0 0 0

Drift
Regnskap

2021

Justert

budsjett 2021

Strykning - henvisning

til forskrift

Netto Driftsresultat - 987 961 - 393 483

Netto avsetning og bruk av bundne driftsfond - 2 578 - 144 796



Drift
Regnskap

2021

Justert

budsjett 2021

Strykning - henvisning

til forskrift

Herav avsetninger til bundne driftsfond 172 855 9 459

Herav bruk av bundne driftsfond - 175 433 - 154 255

Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og

fullmakter
442 566 440 872

Netto avsetning og bruk av disposisjonsfond i henhold til

årsbudsjettet og fullmakter
161 575 97 407

Herav avsetninger til disposisjonsfond i henhold til

årsbudsjettet og fullmakter
234 875 170 707

Herav bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og

fullmakter
- 73 300 - 73 300

Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk 0 0

Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger) - 386 398 0

Strykning av bruk av disposisjonsfond 73 300 § 4-3, første ledd

Mer- eller mindreforbruk etter strykninger - 313 098 0

Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til

disposisjonsfond
313 098 § 4-3, andre ledd

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0

Investering
Regnskap

2021
Justert

budsjett 2021
Strykning - henvisning til

forskrift

Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån 1 507 077 1 906 089

Netto avsetning til og bruk av bundne investeringsfond 19 061 0

Herav avsetninger til bundne investeringsfond 21 218 0

Herav bruk av bundne investeringsfond - 2 157 0

Budsjettert bruk av lån - 1 321 273 - 1 321 273

Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter - 442 566 - 440 872

Netto avsetning til og bruk av ubundet investeringsfond i
henhold til årsbudsjettet og fullmakter

- 143 944 - 143 944



Bevilgningsoversikt drift del 1

Investering
Regnskap

2021

Justert

budsjett 2021

Strykning - henvisning til

forskrift

Herav avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til
årsbudsjettet og fullmakter

0 0

Herav bruk av ubundet investeringsfond i henhold til
årsbudsjettet og fullmakter

- 143 944 - 143 944

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0

Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før
strykninger)

- 381 645 0

Strykning av bruk av lån 381 645

Herav strykning av bruk av lån - startlån 46 001 § 4-1, fjerde ledd, bokstav b

Herav strykning av bruk av lån - lån til egne investeringer 335 644 § 4-6, første ledd, bokstav a

Udekket eller udisponert beløp etter strykninger 0 0

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0 0

Bevilgningsoversikt drift § 5-4 1. ledd
Regnskap

2021

Justert budsjett

2021

Opprinnelig budsjett

2021

Regnskap

2020

1. Rammetilskudd 2 883 062 2 850 445 2 751 297 2 948 128

2. Inntekts- og formueskatt 6 300 773 6 230 000 5 857 000 5 548 456

3. Eiendomsskatt 306 912 302 000 297 000 215 890

4. Andre generelle driftsinntekter 271 520 233 536 264 201 409 252

5. Sum generelle driftsinntekter 9 762 267 9 615 981 9 169 498 9 121 727

6. Sum bevilgninger drift, netto 8 686 409 9 047 005 8 741 272 8 513 565

7. Avskrivninger 578 610 560 339 336 144 530 203

8. Sum netto driftsutgifter 9 265 018 9 607 344 9 077 416 9 043 769

9. Brutto driftsresultat 497 249 8 637 92 082 77 958

10. Renteinntekter 108 886 102 028 121 238 136 048

11. Utbytter 291 609 295 050 297 400 277 857



Bevilgningsoversikt drift del 2

Bevilgningsoversikt drift § 5-4 1. ledd
Regnskap

2021

Justert budsjett

2021

Opprinnelig budsjett

2021

Regnskap

2020

12. Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 78 383 10 800 0 6 744

13. Renteutgifter 215 074 226 144 241 879 231 973

14. Avdrag på lån 351 702 357 227 386 927 348 950

15. Netto finansutgifter - 87 897 - 175 493 - 210 168 - 160 273

16. Motpost avskrivninger 578 610 560 339 336 144 530 203

17. Netto driftsresultat 987 961 393 483 218 058 447 888

Disponering eller dekning av netto

driftsresultat

18. Overføring til investering 442 566 440 872 216 114 252 298

19. Netto avsetninger til eller bruk av bundne

driftsfond
- 2 578 - 144 796 5 716 101 378

20. Netto avsetninger til eller bruk av

disposisjonsfond
547 973 97 407 - 3 772 262 136

21. Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 - 167 924

22. Sum disp. eller dekning av netto

driftsresultat
987 961 393 483 218 058 447 888

23. Fremført til inndekning i senere år

(merforbruk)
0 0 0 0

Bevilgningsoversikt drift § 5-4 2. ledd
Regnskap

2021

Justert budsjett

2021

Opprinnelig budsjett

2021

Regnskap

2020

Oppvekst og utdanning

Stab oppvekst og utdanning 36 358 39 730 37 179 36 077

Barnehage 1 200 591 1 209 759 1 151 630 1 182 931

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 60 511 52 519 86 097 104 451

Grunnskole 1 667 671 1 661 683 1 608 415 1 593 680

Johannes læringssenter 109 398 110 024 98 822 112 785



Bevilgningsoversikt drift § 5-4 2. ledd
Regnskap

2021

Justert budsjett

2021

Opprinnelig budsjett

2021

Regnskap

2020

Stavanger kulturskole 47 493 47 706 44 394 43 613

Pedagogisk-psykologisk tjeneste 60 639 61 313 48 433 49 655

Ungdom og fritid 58 849 61 032 74 802 63 563

Helsestasjon og skolehelsetjenesten 107 947 105 936 86 492 97 309

EMbo 37 442 37 762 36 959 44 731

Barnevernstjenesten 249 060 260 353 260 089 264 305

Sum oppvekst og utdanning 3 635 959 3 647 817 3 533 312 3 593 100

Helse og velferd

Stab helse og velferd 57 459 53 713 39 137 63 679

Helse- og velferdskontor 339 088 315 590 318 674 322 166

NAV 354 723 350 885 332 659 348 946

Fysio- og ergoterapitjenesten 75 171 75 158 69 969 77 390

Helsehuset i Stavanger 21 479 22 847 22 262 23 734

Hjemmebaserte tjenester 467 862 465 304 373 741 455 216

OBS-teamet 4 950 5 032 4 856 5 616

Bofellesskap 569 173 563 270 548 550 528 982

Alders- og sykehjem 890 891 896 394 864 025 868 555

Helse- og omsorgssenter 90 872 87 393 87 247 89 938

Stavanger legevakt 97 193 93 104 66 221 76 202

Vaksinasjon 50 351 55 070 0 0

Rehabiliteringsseksjonen 59 311 62 006 58 358 58 988

Arbeidstreningssenteret 15 429 15 574 15 697 14 610

Boligkontoret 8 548 8 644 7 954 8 304

Flyktningtjenesten 78 396 84 476 97 020 102 348

Dagsenter og avlastning 219 915 224 468 186 603 209 728

Tekniske hjemmetjenester 5 895 7 961 7 251 7 135



Bevilgningsoversikt drift § 5-4 2. ledd
Regnskap

2021

Justert budsjett

2021

Opprinnelig budsjett

2021

Regnskap

2020

Krisesenteret i Stavanger 13 905 13 885 13 157 12 991

Sentrale midler levekår - 158 630 - 161 751 - 109 234 - 176 204

Sentrale midler legetjeneste 151 532 143 688 122 845 131 031

Sum helse og velferd 3 413 513 3 382 711 3 126 992 3 229 353

By- og samfunnsplanlegging

Stab by- og samfunnsplanlegging 9 144 10 673 7 648 11 819

Byggesaksavdelingen 4 143 4 054 4 660 3 936

Byutvikling 37 208 32 591 25 255 27 698

Beredskap og samfunnsutvikling 11 150 11 499 16 990 11 726

Kart og digitale tjenester 18 602 19 508 17 301 17 401

Sum by- og samfunnsplanlegging 80 247 78 325 71 854 72 581

Bymiljø og utbygging

Stab BMU 5 731 8 250 11 310 7 654

Klima og miljø 8 162 10 789 8 387 1 298

Juridisk 10 907 11 881 11 040 386

Eiendom 213 830 250 774 302 211 296 942

Idrett og utemiljø 296 549 311 433 268 859 295 325

Utbygging 13 161 13 650 4 249 8 661

Vann, avløp, slam og renovasjon 19 992 131 131 28 693

Sum bymiljø og utbygging 568 331 606 908 606 187 638 958

Innbygger- og samfunnskontakt

Stab innbygger- og samfunnskontakt 7 623 5 841 4 285 4 327

Smartby 13 450 14 039 13 838 11 842

Næring 31 741 40 891 34 510 34 381

Kommunikasjon 12 384 13 176 10 550 10 995

Kultur 152 781 155 003 188 269 192 339



Bevilgningsoversikt investering del 1

Bevilgningsoversikt drift § 5-4 2. ledd
Regnskap

2021

Justert budsjett

2021

Opprinnelig budsjett

2021

Regnskap

2020

Innbyggerdialog 25 426 28 936 27 736 29 202

Politisk sekretariat 11 298 15 995 15 487 10 892

Sølvberget 32 411 30 399 0 0

Sum innbygger- og samfunnskontakt 287 115 304 280 294 675 293 977

Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner

Kommunedirektør 10 563 10 396 3 845 14 374

Kommuneadvokat 7 184 7 421 7 244 6 233

Innovasjon og støttetjenester 258 612 267 490 261 138 268 505

Økonomi og organisasjon 77 900 86 189 89 726 68 609

Sum kommunedirektør, stab og

støttefunksjoner
354 260 371 496 361 953 357 721

Sum felles inntekter og utgifter 381 898 553 227 747 721 375 193

Sum 8 721 323 8 944 764 8 742 694 8 560 883

Herav

Avskrivninger - 578 610 - 560 339 - 336 144 - 530 203

Motpost avskrivninger 578 610 560 339 336 144 530 203

Netto avsetninger til eller bruk av bundne

driftsfond
37 865 - 99 291 6 094 53 918

Netto avsetninger til eller bruk av

disposisjonsfond
- 2 950 - 2 950 - 4 672 - 6 600

Sum korrigeringer 34 915 - 102 241 1 422 47 318

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 8 686 409 9 047 005 8 741 272 8 513 565

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 1. ledd Note
Regnskap

2021
Justert

budsjett 2021
Opprinnelig

budsjett 2021
Regnskap

2020

1 Investeringer i varige driftsmidler 26 1 338 099 1 572 460 1 448 750 1 003 720



Bevilgningsoversikt investering § 5-5 1. ledd Note
Regnskap

2021

Justert

budsjett 2021

Opprinnelig

budsjett 2021

Regnskap

2020

2 Tilskudd til andres investeringer 26 4 238 0 0 4 307

3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 5 22 575 30 350 26 100 26 309

4 Utlån av egne midler 6 123 156 143 000 271 400 75 330

5 Avdrag på lån 0 0 0 0

6 Sum investeringsutgifter 1 488 068 1 745 810 1 746 250 1 109 666

7 Kompensasjon for merverdiavgift 158 923 211 528 201 728 99 643

8 Tilskudd fra andre 194 150 57 223 28 000 157 174

9 Salg av varige driftsmidler 25 005 21 900 16 600 55 020

10 Salg av finansielle anleggsmidler 15 60 0 0 220

11 Utdeling fra selskaper 0 0 0 0

12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 6 57 974 69 070 78 870 63 525

13 Bruk av lån 465 629 801 273 1 060 994 521 932

14 Sum investeringsinntekter 901 741 1 160 994 1 386 192 897 513

15 Videreutlån 6 473 999 520 000 320 000 424 160

16 Bruk av lån til videreutlån 473 999 520 000 320 000 424 160

17 Avdrag på lån til videreutlån 6 203 972 156 000 129 000 180 396

18 Mottatte avdrag på videreutlån 6 222 850 156 000 129 000 180 396

19 Netto utgifter videreutlån - 18 878 0 0 0

20 Overføring fra drift 442 566 440 872 216 114 252 298

21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne

investeringsfond
13 - 19 061 0 0 2 708

22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet

investeringsfond
143 944 143 944 143 944 - 42 852

23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0

24 Sum overføring fra drift og netto

avsetninger
567 449 584 816 360 058 212 153



Bevilgningsoversikt investering del 2

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 1. ledd Note
Regnskap

2021

Justert

budsjett 2021

Opprinnelig

budsjett 2021

Regnskap

2020

25 Fremført til inndekning i senere år (udekket

beløp)
0 0 0 0

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 2. ledd Brutto utgifter Brutto inntekter Netto

1. Investeringer i varige driftsmidler 1 340 124 - 2 025 1 338 099

2. Tilskudd til andres investering 4 238 0 4 238

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 22 575 0 22 575

4. Utlån av egne midler 0 0 0

Prosjektnr Prosjektnavn
Regnskap

2021

Justert

budsjett
2021

Opprinnelig

budsjett
2021

Regnskap

2020

Oppvekst og utdanning

3722003 Utstyr Oppvekst 847 0 0 1 459

3722006 Inventar Finnøy sentralskole 0 0 0 559

3722007 Kjøretøy - Oppvekst 1 460 1 800 0 0

3730401
Inventar og utstyr

Barnevernstjenesten
0 0 0 679

3744043
Finnøy helsestasjon, inventar og

utstyr
5 020 4 350 1 000 0

3844065
Skoler investering i

IKT/smartteknologi
6 144 6 000 2 000 2 486

Helse og velferd

3713000 Opprettelse av to sykepleieklinikker 0 0 0 284

3733003 Biler 3 208 2 030 1 500 1 515

3733005 EKG-system Stavanger legevakt 0 0 0 544

3733009
Flytting 2019 Hjemmebaserte

tjenester
0 0 0 554



Prosjektnr Prosjektnavn
Regnskap

2021

Justert

budsjett
2021

Opprinnelig

budsjett
2021

Regnskap

2020

3733010 Lervig sykehjem utstyr 368 2 000 0 0

3733011
Dagsenter og avlastning

Myklebust/Høyebakken
587 500 0 0

3735001 Flytting Tinngata 0 0 0 198

3744020 Inventar til 4 rehabiliterte sykehjem 0 0 0 160

3833002 Velferdsteknologi 1 369 7 670 10 000 2 367

3833004
Omsorgsbygg 2030

mulighetsstudier og prosjektering
762 2 000 2 000 0

3844075
Nye signalanlegg ved

sykehjemmene
164 1 500 0 0

31123002 Utstyr hele Helse og Levekår 437 430 0 0

By- og samfunnsplanlegging

3844066 Investering smartteknologi 264 300 0 0

Bymiljø og utbygging

1000 Kjøp/salg eiendommer 0 5 000 5 000 0

1280 Urban sjøfront 341 0 0 24

4000 Kjøp boliger vanskeligstilte 47 836 50 000 0 0

4021 Bhg inventar og utstyr 0 1 000 1 000 158

4028
Uforutsett rehab bygg tekniske

tjenester
1 264 0 0 330

4504 Ballbinge Vestre Åmøy 0 50 50 0

4700 Rehab. adm.senter 1 627 999 1 000 721

4703 Inventar/utstyr/uteanlegg 667 2 500 2 500 2 317

4705 Uforutsett rehab. bhg 3 123 2 000 2 000 4 153

4706 Uforutsett rehab. skoler 721 2 500 2 500 665

4711
Rehab. institusjoner/bofellesskap,

mv.
19 102 19 000 1 000 12 906



Prosjektnr Prosjektnavn
Regnskap

2021

Justert

budsjett
2021

Opprinnelig

budsjett
2021

Regnskap

2020

4712 Rehab. idrettshaller 2 471 6 500 6 500 299

R5017 Bofellesskap Eltarvåg, 4 plasser 1 142 1 500 0 19 114

R6509 Mosterøy skole rehab. 0 0 0 101

R6517 Rehab. yttertak kulturhuset/meieriet 0 0 0 1 184

R6519 Riving Bru gamle skule 0 200 200 0

R6565 Oppgradering av omsorgsboliger 0 0 0 87

R6567
Nytt kommunehus inkl. sentrumsutv.

og rekkefølgetiltak
0 0 2 000 0

R6577 Rehabilitering Rennesøy skule 0 0 0 75

R6580 Kunstgressbanen Mosterøy 0 0 0 10

R6589 Rehab. Fjøløy fort 0 0 0 13

R7047 GS-vei Sokn 0 0 0 1 039

R7048 Fortau Vikevåg - sykehjemmet 0 3 000 0 10

R7588
ENØK tiltak kommunale bygg

Rennesøy
1 0 0 1 541

8523 Kjøp av tomt i Bjergsted 5 0 0 0

9991
Generell finansiering, salg av

eiendom/råmark
276 0 0 1 414

384409 Lervigskvartalet 57 564 81 000 32 000 26 073

387417 Nytt sykehus 17 365 0 0 45 090

387631 Separering 4 571 0 0 75

387655 Gang- og sykkelveier 6 0 0 0

3122021
Interne adm. kostnader, Stavanger

Byggdrift
99 0 0 0

3716005 Kjøp av nye søppelspann 1 746 2 500 2 500 2 946

3716072 Nedgravde containere 5 292 2 500 2 500 3 318

3726004 Byomforming 15 198 20 000 20 000 14 337



Prosjektnr Prosjektnavn
Regnskap

2021

Justert

budsjett
2021

Opprinnelig

budsjett
2021

Regnskap

2020

3726026 Vannledninger utbyggingsområder 715 2 000 2 000 2 259

3726027 Fornyelse renovering 37 003 38 000 38 000 45 214

3736011 Byomforming 59 862 40 000 40 000 43 201

3736030 Fornyelse og renovering 37 688 50 000 50 000 43 804

3744001 Stavanger Forum ny gasskjele 2018 0 0 0 48

3744009
Hinna idrettsanlegg inkl.

rekkefølgekrav
9 8 000 5 000 19 095

3744014 Skole beredskap 0 0 0 28

3744017
Madlavoll skole rehabilitering el-

tavle
0 0 0 622

3744024
Hundvåghallen, ny energiløsning og

solceller på tak
1 529 1 500 0 463

3744025 Sykehjem - teleslynge/IT-anlegg 0 2 000 2 000 0

3744026
Blidensol sykehjem utskifting av

oljekjel
35 0 0 435

3744027
Bergåstjern sykehjem - utskifting av

ventilasjonsanlegg
1 750 1 500 0 0

3744028 Software oppgradering 713 900 0 1 300

3744029 Kortleser på medisinskap 140 450 0 546

3744030
Auglend skole, nytt

ventilasjonsanlegg
0 1 000 0 0

3744031
Hundvåg skole oppgradering av el-

anlegg
0 0 0 4 466

3744032 Tou Aterlierhuset vinduer 1 094 1 180 0 22

3744034
Stokka sykehjem pilot-

solenergianlegg
- 16 3 000 0 16

3744035
Stokka sykehjem oppgradering av

SD-servere
57 2 500 0 0

3744036
Rosendal bofellesskap -

oppgradering ny stue
225 0 0 3 207



Prosjektnr Prosjektnavn
Regnskap

2021

Justert

budsjett
2021

Opprinnelig

budsjett
2021

Regnskap

2020

3744040
Mulighetsstudie tomt/areal til

barnehage sentrumsnært
422 1 000 1 000 0

3744041
Olav Kyrres gate 19 - ombygging og

endring 2020
0 0 0 2 693

3744042 Stokka sykehjem, garasje til buss 1 777 1 500 1 500 0

3744044
Kvaleberg skate-/ idrett- og

bydelshus - mulighetsstudie
430 1 000 2 000 0

3744045
Rennesøy, mulighetsstudie nytt

kommunehus, inkl.

sentrumsutvikling og rekkef.krav

406 700 0 0

3744046
Innbyggertorg omskilting av

administrasjonsbygg
0 200 0 0

3746001
Kjøp av bolig fra Stavanger Utvikling

KF
7 800 7 800 0 0

3746002
Kjøp av bolig til oppvekst og

utdanning
6 087 8 500 0 0

3765003 Løkker, baner, skateparker 765 6 700 6 225 1 628

3765014 Rehabilitering idrettsanlegg 0 0 0 1 738

3765021 Rehabilitering parkanlegg 883 200 700 1 133

3765023 Prosjekt friområde 13 619 17 900 10 000 14 007

3765026 Treningspark på Emmaus 38 0 0 0

3765032 Kreative lekeplasser 404 4 500 3 000 0

3766010 Sykkel 0 2 250 2 250 0

3766013 Nye veianlegg 0 2 100 2 100 0

3766014 Trafikksikkerhet 5 572 19 795 15 925 4 766

3766015 Gatelys 13 752 14 450 12 200 10 305

3766017 Miljø og gatetun 2 832 10 600 11 000 0

3766019 Asfaltering 4 503 5 000 5 000 5 162

3766052 Rehabilitering 49 1 500 1 500 0



Prosjektnr Prosjektnavn
Regnskap

2021

Justert

budsjett
2021

Opprinnelig

budsjett
2021

Regnskap

2020

3766062 Sentrum 0 7 000 6 000 0

3766063 Strandsti Gausel 9 0 0 368

3766064 Kunstgressbane Tasta idrettspark 0 9 550 6 000 0

3766065 Nedsenkbare pullerter - erstatning 0 3 000 3 000 0

3766910 Utearealer skoler 0 6 100 9 200 0

3766911
Lunde skole oppgradering av

skolegård
0 0 0 157

3788006 Austunsletta - Bate 0 0 0 850

3826003 Lekkasjereduksjon 734 1 000 1 000 953

3826004 Kjøretøy og utstyr, vannverket 859 800 800 169

3826006 Tiltak i Finnøy 41 3 800 3 800 20

3826007 Tiltak i Rennesøy - vann 6 512 1 900 1 900 343

3836003
Fremmedvannsreduksjon og

separering
8 035 10 000 10 000 21 364

3836004 Vannføringsmålere avløp 0 2 000 2 000 0

3836007 Tiltak i Rennesøy - avløp 0 400 400 0

3844002 Varmesentral Olav Kyrresgate 19 0 0 0 79

3844003
Olav Kyrresgate 19 og Stavanger

svømmehall
0 0 0 5 098

3844007 Madlamark skole, nybygg 150 285 189 150 160 000 95 025

3844008 Vaulen skole, nybygg og utvidelse 2 959 5 000 22 000 1 471

3844013 Tastaveden skole rehabilitering 30 050 32 000 120 000 7 737

3844016
Gautesete skole - reform 2006 -

rehabilitering
0 0 0 12 989

3844021
Selveide boliger i bofellesskap for

personer med utviklingshemming
37 102 37 800 29 000 16 407

3844025
Stavanger idrettshall,

garderober/fasade
0 0 0 585



Prosjektnr Prosjektnavn
Regnskap

2021

Justert

budsjett
2021

Opprinnelig

budsjett
2021

Regnskap

2020

3844035 Nylund skole, utbygging 1 596 0 0 9 872

3844045 Schancheholen brannstasjon 87 972 98 000 94 500 37 362

3844046 Lervig brannstasjon 52 959 60 000 112 000 3 251

3844047 Hundvåg kirke rehabilitering 32 849 40 940 27 900 5 019

3844049 Tasta barnehage 0 0 0 - 78

3844050 Tastavarden barnehage 0 0 0 27 699

3844051 Ytre Tasta barnehage, utvidelse 0 0 0 19 694

3844059 Sunde og Kvernevik bydelshus 1 236 3 300 900 223

3844060 Nye Tou, 2. byggetrinn 0 0 0 -10 839

3844063 Madlamark skole idrettshall 3 2 500 23 500 404

3844067 Energitiltak - ENØK pakke 3 110 0 0 1 604

3844068 Energitiltak klimasatsinger 0 0 0 23

3844072
Barnehager med inntil 10 avdelinger

på Våland
41 180 42 000 52 500 5 364

3844073 Grovgarderober på 6 barnehager 3 329 10 000 10 000 14 288

3844074 Stavanger legevakt mulighetsstudie 1 804 2 000 500 320

3844075
Nye signalanlegg ved

sykehjemmene
0 0 5 000 0

3844078 Nytt bofellesskap på Hinna 2 433 0 0 22 824

3844082 Nye Tou 3. byggetrinn 3 290 1 000 1 000 40 900

3844083
Sykkelparkering i underetasjen til

OK23
456 1 600 0 9 377

3844084 Tomt til barnehageformål på Våland 25 580 25 600 0 - 758

3844086
Legevakten midlertidige

kontorlokaler
0 0 0 1 450

3844090 Faste tribuneplasser i Storhallen 0 0 0 142

3844091 Rådhuset rehabilitering 29 277 30 000 20 000 1 108



Prosjektnr Prosjektnavn
Regnskap

2021

Justert

budsjett
2021

Opprinnelig

budsjett
2021

Regnskap

2020

3844094 Godalen barnehage 4 073 7 500 23 500 1 384

3844095 Finnøy teknisk lager 80 4 000 4 000 8

3844096 Brannstasjon nybygg 15 350 14 800 13 800 42

3844101
Kvernevik og Sunde bydelshus,

rekkefølgekrav
460 4 500 2 500 321

3844102
Vikevåg sykehjem, oppgradering av

omsorgsboliger
1 911 1 500 0 331

3844104
Kongsgate 47-49 innvendig

rehabilitering
2 593 8 500 7 500 8

3844106
Kvalaberg skole, ny energiløsning

fjernvarme
1 025 5 000 4 000 0

3844107
Skolebygg, oppgradering av SD-

servere
4 072 4 500 4 500 2 156

3844108 Kvernevik skole renovering 1 914 7 000 20 000 1 202

3844109
Hjertesoner og trafikksikkerhet i

grunnskolen
960 1 000 1 000 948

3844110
Finnøy pleie- og omsorgsenter -

utbygg
20 335 15 000 30 000 3 086

3844111
Erichstrupsgate ombygging og

innredning
42 500 500 0

3844114
Ramsvigtunet, ny etasje - utvidelse

av eksisterende sykehjem
16 326 18 000 38 000 10 545

3844115
Blidensol sykehjem -

mulighetsstudie og

kapasitetsutvidelse

387 0 0 343

3844116 Vaulen idrettshall 0 0 0 5

3844118
Olav Kyrresgate 23

beredskapssentral
0 0 0 179

3844120 Rehabilitering, tiltakspakke 2020 27 020 24 566 0 933

3844122
Mosvannsparken mulighetsstudie

dagsenter
1 671 1 900 0 81



Prosjektnr Prosjektnavn
Regnskap

2021

Justert

budsjett
2021

Opprinnelig

budsjett
2021

Regnskap

2020

3844123 Akropolis mulighetsstudie 1 544 2 300 3 000 104

3844124 Ny beredskapssentral, OK23 0 500 500 0

3844125 ENØK-tiltak på kommunale bygg 1 048 20 000 20 000 0

3844126
Madlamark Skole,

varmtvannsbasseng
314 500 16 000 0

3844127 Nytorget, bygg tomt BS1 528 2 000 0 0

3844128 Søra Bråde biokullanlegg 1 271 3 000 0 0

3844129 Mosvangen barnehage 685 0 0 0

3846002
Brannsikring risikoutsatte boliger

(rehabiliteringsboliger)
0 2 000 0 0

3846003
Rehabilitering av kommunale

boliger
0 20 000 0 0

3847001 Kjøkken, utstyr 1 056 1 000 0 0

3862006 Tiltak i Rennesøy 0 0 0 11 863

3865003
Løkker, baner, skateparker,

byggeprosjekt
1 200 0 0 2 376

3865014
Rehabilitering idrettsanlegg,

byggeprosjekt
3 872 3 750 0 2 140

3865026 Treningspark på Emmaus 8 112 580 0 5 017

3865027 Forurenset sjøbunn-prosjekt 0 2 900 2 000 0

3866001
Utskifting av gatelysarmatur som

inneholder kvikksølv
3 012 0 0 9 652

3866003 Konserthuset 5 0 0 30

3866006 Tivolifjellet 0 0 0 415

3866007 Kunstgressbaner, rehabilitering 19 915 17 990 15 000 10 930

3866008 Økt opparbeidelse av friområder 618 0 2 000 400

3866013 Nye veianlegg, byggeprosjekter 3 485 0 0 2 495

3866014 Trafikksikkerhet, byggeprosjekt 8 539 740 0 5 110



Prosjektnr Prosjektnavn
Regnskap

2021

Justert

budsjett
2021

Opprinnelig

budsjett
2021

Regnskap

2020

3866015 Gatelys byggeprosjekt 2 054 0 0 4 269

3866017 Miljø og gatetun, byggeprosjekt 3 506 0 0 13 492

3866018 Rehab. sykkelruter 25 240 23 750 3 000 8 724

3866032
Kongsgata prosjektering og

rehabilitering
49 200 7 500 104

3866037 Barnehage uteområder 836 7 690 5 125 4 019

3866038 Forprosjekt uteområde Rådhuset 81 1 400 0 0

3866039 Tou Scene uteområde 4 615 3 900 0 568

3866040
Led-lys utskiftning av

gatelysarmatur
12 070 10 250 10 250 12 745

3866042 Børehaugen T1-rekkefølgekrav 0 3 000 0 0

3866043 Sandlekeplass Husabøryggen 0 0 0 1

3866052 Rehabilitering vei, byggeprosjekt 554 0 0 2 284

3866062 Sentrum, byggeprosjekt 6 686 1 100 0 2 564

3866065 Overtakelse fylkesveier 0 0 0 2 434

3866066 Bymiljøpakken 43 052 0 0 21 003

3866068
Skjøtsel av friområde vedtatt i HØP

19-22
0 0 2 000 0

3866069 Vassøy kunstgress 0 0 0 1 226

3866071 Park i Lervig 10 0 0 0

3866072 Nytorget 1 529 1 700 9 000 1 828

3866073
Realisering av GS-vei

Østhusvik/Hanasand
207 970 0 0

3866074 Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien 90 9 250 6 250 0

3866076 Bruer/kaier rehabilitering 4 719 5 750 6 250 744

3866077 Resultattavler 1 315 1 230 0 470

3866078 Minnesmerke over krigsseilerne 697 1 246 0 14



Prosjektnr Prosjektnavn
Regnskap

2021

Justert

budsjett
2021

Opprinnelig

budsjett
2021

Regnskap

2020

3866079 Tursti langs Gandsfjorden 955 0 0 282

3866080 Aktivitetsanlegg 1 557 2 000 0 0

3866083 Bypark 759 2 000 2 000 0

3866084 Uteområdet i Rådhuskvartalet 138 2 000 2 000 0

3866085
Granulatoppsamling

kunstgressbaner
0 3 000 3 000 0

3866086 Bymiljøpakken, mva. 0 1 000 1 000 0

3866087 Fremkommelighet (flaskehals 2) 3 173 0 0 0

3866910 Utearealer skoler, byggeprosjekt 16 022 12 290 4 000 17 222

3866911
Utstyr, biler og maskiner - drift

utemiljø
7 545 6 850 0 0

33903001
Stokkaveien 33, bofellesskap for

ROP (fra Stavanger boligbygg)
7 068 6 600 0 0

33903003
Husabøryggen (fra Stavanger

boligbygg)
449 0 0 0

33903004
Tastarustå B7 (fra Stavanger

boligbygg)
24 0 0 0

33903005
Gunnar Warebergs gate brukereid

bofellesskap (fra Stavanger

boligbygg)

985 1 000 0 0

33903010
Lagårdsveien (fra Stavanger

boligbygg)
879 0 0 0

33903013
St. Petri bofellesskap for eldre (fra

Stavanger boligbygg)
57 0 0 0

33903014
Gauselvågen 8, utbygging lager (fra

Stavanger boligbygg)
1 274 0 0 0

33903015
Bofellesskap for eldre med demens

(fra Stavanger boligbygg)
0 2 000 0 0

39137633 Sanering avløp Plan og anlegg 2013 0 0 0 324

391265003
Løkker, baner, skateparker og

nærmiljø, byggeprosjekt
108 0 0 4 118



Prosjektnr Prosjektnavn
Regnskap

2021

Justert

budsjett
2021

Opprinnelig

budsjett
2021

Regnskap

2020

391266091 Kulvert over motorveien 0 0 0 250

391365003
Løkker, baner, skateparker og

nærmiljø, byggeprosjekt
464 0 0 218

391365032
Kunst i offentlig rom (lekeplasser),

byggeprosjekt
1 143 0 0 332

391366013 Nye veianlegg, byggeprosjekt 4 340 0 0 1 785

391366018 Sykkelstrategi 309 9 280 20 000 0

391366020 Gang-/sykkelsti Austre Åmøy 2 053 13 750 10 000 1 254

391444821 Domkirken 2025 59 652 75 300 80 000 36 294

391465026 Levekårsløft Storhaug 526 6 801 0 118

391466014 Diverse veier 5 807 0 0 3 682

391466015 Diverse 0 0 0 251

391676552
Undergang Løkkeveien - utbedring

av belysning
136 0 0 0

391974173
Nytt sykehus K7805 kommunale

anlegg
0 0 0 13

392071321
Nytt sykehus K7807 kommunale

anlegg
110 0 0 0

Innbygger- og

samfunnskontakt

7081 Kunstnerisk utsmykking 2 783 0 0 2 525

316018
Nye nettsider Sølvberget (fra

Sølvberget)
55 500 0 0

316033 IT-utstyr Sølvberget (fra Sølvberget) 454 700 0 0

3160209
Meråpent Rennesøy bibliotek (fra

Sølvberget)
389 1 000 0 0

3160210
Meråpent Finnøy bibliotek (fra

Sølvberget)
414 1 000 0 0

3844066 Investering smartteknologi 101 0 0 0



Prosjektnr Prosjektnavn
Regnskap

2021

Justert

budsjett
2021

Opprinnelig

budsjett
2021

Regnskap

2020

Kommunedirektør, stab og

støttefunksjoner

R1257 IKT-oppgraderinger i Rennesøy 0 0 625 0

3711003 Inventar/utstyr Byarkivet 932 0 0 0

3711007 IT-systemer Microsoft azure datasjø 0 0 0 54

3711009
Trådløst nettverk i barnehager +

SFO
0 0 0 627

3711010
Regnskap kundebehandlingsystem

og remittering autopay
0 450 0 0

3711011 Regnskap robotisering fakturering 0 300 0 0

3711012 IT, datasenter ny arkitektur 13 853 12 500 20 000 0

3711013 IT fiberrør 129 0 0 0

3844105
Trådløst nettverk sykehjem og

bofellesskap
5 840 6 760 2 700 8 238

3880008 Innbyggertorg 0 0 0 49

Felles inntekter og utgifter

9990 Generell finansiering 2 593 917 0 1 273

378002 Maskiner IUA 2 118 0 0 135

378008
Tilstandsvurdering 6 bygg med

vernestatus
0 0 2 500 0

3788007
Tjensvoll gravlund, oppgradering

urnefelter og parkering
0 2 500 0 0

3844092 Herbarium 0 0 0 6 937

3880006 Byggemodning Madla/Revheim 2 927 4 000 4 000 0

3880008 Innbyggertorg 447 500 0 13 485

3880009 Innbyggertorg Vikevåg 2 0 0 2 158

3888010 Revheim gravlund 0 4 000 4 000 0



Prosjektnr Prosjektnavn
Regnskap

2021

Justert

budsjett
2021

Opprinnelig

budsjett
2021

Regnskap

2020

3888012
Ventilasjonsanlegg, utskiftning på

kirker
0 4 200 4 200 0

3888013 Austre Omboveg 0 0 0 1 750

4800001
Tastarustå bydelspark trinn 1 og

kvartalslekeplass 3
367 193 0 366

4800002 Hinna park, infrastruktur 236 135 0 320

4800003 Tou næringspark, infrastuktur 510 268 0 510

4800004 JM Norge AS, infrastruktur 211 114 0 211

4800005 Tastarustå bydelspark 2 335 176 0 335

4800006 Justering egne bygg 723 723 0 723

4800008 Hinna Park AS - ledningsnett - 7 0 0 826

4800009 Hinna Park AS - grøntanlegg 257 135 0 135

4800010 Hinna Park AS vei og VA-anlegg 74 45 0 - 66

4800011
Hinna Park AS friområde /

grøntanlegg
1 223 635 0 635

4800014 Møldalhagen AS - vei og VA-anlegg 290 160 0 290

4800015 Tastarustå 2011, infrastruktur 0 0 0 1 010

4800016
Øvre Straen 2012 Borgermester

Middelthonsgate
16 16 0 16

4800017 Gosen Næringsselskap 2014 vei 6 6 0 6

4800018
Ipark Eiendom 2017 vei- og VA-

anlegg
29 19 0 29

4800019 JM Norge 2017 vei 170 90 0 170

4800020
Husabøryggen 2018

kvartalslekeplass
64 63 0 121

4800022 Hinna Park 2018 friområde 2011 32 0 0 44

4800023 Hinna Park 2018 promenade 2012 92 35 0 67

4800024 Hinna Park 2018 park 2013 63 63 0 119



Økonomisk oversikt balanse

Prosjektnr Prosjektnavn
Regnskap

2021

Justert

budsjett
2021

Opprinnelig

budsjett
2021

Regnskap

2020

4800025
Hinna Park 2018 Vikingtrekanten

2014
31 15 0 31

4800026 Hinna Park 2018 friområde 2015 38 20 0 38

4800028 Jadarholm 2018, infrastruktur 516 277 0 516

4800029 Østre Hageby 2019, infrastruktur 139 81 0 139

4800030
Herbarium Stavanger AS - park og

vei
0 0 0 19 065

4800031
Solborg/Kristen friskole - VA-anlegg

og vei/fortau
1 933 1 915 0 5 434

4800032 Rennesøy - Mehus Eiendom AS - vei 104 65 0 104

4800033
Rennesøy - Skorpefjellet AS - vei,

park og VA- anlegg
194 606 0 805

4800034
Rennesøy - Midgard 1 AS - vei, park

og VA-anlegg
113 89 0 7 696

4800035 Finansparken Bjergsted - park 1 975 2 006 0 8 535

4800036
Real Prosjektutvikling AS - vei og

VA-anlegg
1 459 1 356 0 0

Sum investeringer i

anleggsmidler og tilskudd til

andres investeringer

1 342 338 1 572 460 1 448 750 1 008 028

Økonomisk oversikt balanse Note 31.12.2021 31.12.2020

Eiendeler

A. Anleggsmidler 33 820 521 31 531 232

I. Varige driftsmidler 4 17 386 555 15 605 332

1. Faste eiendommer og anlegg 4 16 535 520 14 811 111

2. Utstyr, maskiner og transportmidler 4 851 035 794 221



Økonomisk oversikt balanse Note 31.12.2021 31.12.2020

II. Finansielle anleggsmidler 4 653 318 4 977 000

1. Aksjer og andeler 5 1 002 677 962 051

2. Obligasjoner 0 0

3. Utlån 6 3 316 305 3 125 869

4. Konserninterne langsiktige fordringer 6,23 334 336 889 079

III. Immaterielle eiendeler 0 0

IV. Pensjonsmidler 11 11 780 648 10 948 900

B. Omløpsmidler 1 5 145 098 3 837 973

I. Bankinnskudd og kontanter 2 903 975 2 068 223

II. Finansielle omløpsmidler 7 628 259 568 024

1. Aksjer og andeler 0 0

2. Obligasjoner 7 628 259 568 024

3. Sertifikater 0 0

4. Derivater 0 0

III. Kortsiktige fordringer 22 1 612 864 1 201 726

1. Kundefordringer 22 263 250 149 568

2. Andre kortsiktige fordringer 22 514 250 482 251

3. Konserninterne kortsiktige fordringer 22,23 20 715 42 794

4. Premieavvik 11,22 814 648 527 112

Sum eiendeler 38 965 619 35 369 205

EGENKAPITAL OG GJELD

C. Egenkapital 14 509 610 12 361 456

I. Egenkapital drift 1 997 437 1 294 600

1. Disposisjonsfond 1 741 959 1 058 646

2. Bundne driftsfond 13,14 255 478 235 954

3. Merforbruk i driftsregnskapet 0 0



Økonomisk oversikt balanse Note 31.12.2021 31.12.2020

II. Egenkapital investering 202 500 323 729

1. Ubundet investeringsfond 134 330 274 620

2. Bundne investeringsfond 13 68 170 49 109

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet 0 0

III. Annen egenkapital 12 309 673 10 743 128

1. Kapitalkonto 2 12 352 125 10 785 579

2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift 3 - 42 451 - 42 451

3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 3 0 0

D. Langsiktig gjeld 22 323 817 21 217 277

I. Lån 9,23 10 596 119 9 896 621

1. Gjeld til kredittinstitusjoner 2 867 119 2 902 621

2. Obligasjonslån 7 630 000 6 930 000

3. Sertifikatlån 99 000 0

4. Konsernintern langsiktig gjeld 0 64 000

II. Pensjonsforpliktelse 11 11 727 699 11 320 656

E. Kortsiktig gjeld 1 2 132 192 1 790 472

I. Kortsiktig gjeld 2 132 192 1 790 472

1. Leverandørgjeld 519 741 443 921

2. Likviditetslån 0 0

3. Derivater 0 0

4. Annen kortsiktig gjeld 1 612 451 1 346 551

5. Premieavvik 0 0

Sum egenkapital og gjeld 38 965 619 35 369 205

F. Memoriakonti 0 0

I. Ubrukte lånemidler 880 548 499 196

II. Andre memoriakonti 72 615 21 066



Regnskapsprinsipper

Kommuneregnskapet er regulert i Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 14-6 og Forskrift om

økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Årsregnskapet er ført i overenstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale

regnskapsstandarder (KRS), utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Regnskapsprinsipper

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og

anvendelsen av disse. Arbeidskapitalprinsippet er kjernen i det finansielt orienterte regnskapet.

Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke gjøres fradrag i inntekter for tilhørende utgifter, og

heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter.

Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet

betyr at alle kjente utgifter og inntekter som vedrører kommunens virksomhet i løpet av året, skal fremgå av drifts-

eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for

regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet (beste estimat).

Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen. Investeringsregnskapet viser kommunens

utgifter i forbindelse med investeringer og utlån med videre, samt hvordan disse er finansiert. Kommunens

driftsregnskap viser årlige avskrivninger, som er årlige kostnader som følge av forbruk av aktiverte anleggsmidler.

Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir nullet ut slik at netto driftsresultat er upåvirket

av denne kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot belastet med årets avdrag, som er utgiften relatert

til forbruk av aktiverte anleggsmidler som skal påvirke kommunens netto driftsresultat.

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året, ført i investeringsregnskapet. Den delen av

lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. Kommunen har porteføljefinansiering av investeringene.

Andre prinsipper

Selvkostberegninger

På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av gebyrinntekter,

beregner kommunen selvkost etter Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale

gebyrer (selvkostforskriften) gjeldende fra 01.01.20.

Finansielle omløpsmidler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje, og er vurdert til markedsverdi pr 31.12.21.

Urealisert gevinst/tap behandles i tråd med kommunens finansreglement.

14.2 Årsregnskap 2021 noter

Økonomisk oversikt balanse Note 31.12.2021 31.12.2020

III. Motkonto for memoriakontiene -953 163 -520 262



Alle tall er oppgitt i hele tusen

Note 1 Endring i arbeidskapital

1) Tilbakeførte terminer startlån.

Balanseregnskapet 31.12.2021 01.01.2021
01.01.21 fra

foretak
Sum

01.01.21
Endring

2.1 Omløpsmidler 5 145 098 3 837 973 250 911 4 088 884 1 056 213

2.3 Kortsiktig gjeld 2 132 192 1 790 472 85 986 1 876 457 255 735

Arbeidskapital 3 012 906 2 047 501 164 926 2 212 427 800 479

Drifts- og investeringsregnskapet 31.12.2021

Driftsregnskapet

Sum driftsutgifter eks.avskrivninger 11 935 621

Sum driftsinntekter 13 012 356

Netto finansutgifter 88 774

Netto driftsresultat 987 961

Investeringsregnskapet

Sum investeringsutgifter 1 342 338

Sum investeringsinntekter 378 078

Netto finansinntekter 396 810

Netto utgifter i investeringsregnskapet 567 449

Netto tilgang/bruk i drifts- og

investeringsregnskapet
420 512

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 379 522

Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot

egenkapital
0

Endring i korrigert arbeidskapital 1) 444

Endring arbeidskapital i drifts- og

investeringsregnskapet
800 479

Differanse 0



Note 2 Kapitalkonto

Balansen 31.12.2021 01.01.2021
01.01.21 fra

foretak

Sum

01.01.21
Endring

Anleggsmidler 33 820 521 31 531 232 1 946 519 33 477 751 342 770

Langsiktig gjeld 22 323 817 21 217 277 1 410 178 22 627 455 -303 638

Endring ubrukte lånemidler (økning

+/reduksjon-)
880 548 499 196 1 830 501 026 379 522

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker

anleggsmidler
-25 127 -25 572 0 -25 572 444

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker

langsiktig gjeld
0 0 0 0 0

Netto endring 12 352 125 10 787 579 538 171 11 325 750 1 026 374

Saldo 01.01.2021 -11 325 750

Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)

Aktivering av fast eiendom og anlegg -1 117 005

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler -125 609

Kjøp av aksjer og andeler -3 184

Utlån -597 599

Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse -19 391

Avdrag på eksterne lån -555 674

Økning pensjonsmidler -132 195

Reduksjon pensjonsforpliktelser -349 059

Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)

Avgang fast eiendom og anlegg 523

Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg 509 064

Avgang utstyr, maskiner og transportmidler 520

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler 120 975

Avgang aksjer og andeler 60



Note 3 Endring i regnskapsprinsipp

Konto for endring av regnskapsprinsipp

Regnskapsmessige virkninger som følge av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer.

Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn.

Det har ikke vært endringer i regnskapsprinsipp, regnskapsestimater og vesentlige korrigeringer av tidligere års feil i

2021.

Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen i drift fra tidligere år:

Saldo 01.01.2021 -11 325 750

Nedskrivning av aksjer og andeler 350

Avdrag på utlån 283 647

Avskrivning utlån 553

Avsetning tap startlån 18 000

Bruk av midler fra eksterne lån 939 628

Oppskriving Husbanklån 22

Saldo 31.12.2021 -12 352 125

Gjelder 01.01.2021 31.12.2021 Endring

Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen i investering 0 0 0

Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen i drift 42 451 42 451 0

Gjelder År Beløp

Utbetalte feriepenger 1993 104 765

Varebeholdning 2001 6 472

Kompensasjon for mva 2001 -15 768

Øvrige endringer regnskapsprinsipp 34 750

Tilskudd til ressurskrevende tjenester 2008 -87 768

Sum bokført mot konto for prinsippendringer drift 42 451



Note 4 Varige driftsmidler

Hovedoversikt i balansen

�. Faste eiendommer og anlegg                      17 344 121

�. Utstyr, maskiner og transportmidler            862 211

18 206 332

Varige

driftsmidler

Tomte-

områder

IT-utstyr,

kontormaskiner

Anleggs-

maskiner
mv.

Brannbiler

Tekniske

anlegg,
p-

plasser

Boliger,

skoler,
veier

Adm.bygg,

sykehjem
mv.

S

Bokført verdi

01.01.21 ekskl.

foretak til basis

1 838 979 73 229 715 622 5 369 476 446 9 588 588 2 907 098 15 605 3

Fra foretak til

basis
46 971 4 592 48 573 0 0 740 482 329 057 1 169 6

Bokført verdi

01.01.inkl.

foretak til basis

1 885 950 77 821 764 195 5 369 476 446 10 329 070 3 236 155 16 775 0

Tilgang i

regnskapsåret
43 433 28 394 97 214 0 55 172 703 268 315 132 1 242 6

Avgang i

regnskapsåret
0 0 - 520 0 0 - 523 0 - 1 0

Delsalg i året 0 0 0 0 0 0 0

Avskrivninger i

regnskapsåret
0 - 24 869 - 95 996 - 465 - 27 110 - 349 558 - 80 611 - 578 6

Nedskrivninger - 17 423 0 - 109 0 0 - 3 784 - 30 097 - 51 4

Bokført verdi

31.12.21
1 911 961 81 347 764 784 4 904 504 508 10 678 472 3 440 578 17 386 5

Økonomisk

levetid
5 år 10 år 20 år 20 år 40 år 50 år

Avskrivningsplan Ingen avskr. Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

1) 2) 2) 2) 1) 1) 1)



Note 5 Aksjer og andeler

Aksjer

Selskaper Fotnote
Eierandel i

selskapet

Vesentlig

nedskrivning

Mottatt

utbytte

Bokført verdi

31.12.21

Bokført verdi

01.01.21

Lyse AS 45,74 % 288 131 461 454 461 454

Rogaland Teater AS 25,93 % 28 28

Universitetsfond Rogaland AS 36,32 % 13 800 13 800

ODEON kino

Stavanger/Sandnes
33,15 % 5 119 5 119

Glad Mat AS 4,08 % 5 5

Lysefjorden Utvikling AS 11,32 % 330 330

Stavanger Sentrum AS 40,00 % 704 704

Blue Planet AS 1,17 % 150 150

Allservice Holding AS 1) 50,49 % 1 490 0

Allservice AS 1) 50,49 % 0 1 490

Forus Næringspark AS 49,01 % 7 400 7 400

Filmkraft Rogaland AS 2) 25,00 % 350 150 560

Museum Stavanger AS 47,00 % 65 65

Attende Holding AS 3) 55,00 % 785 0

Attende AS 3) 55,00 % 0 785

Stavanger Forum AS 87,42 % 43 897 43 897

Bysykkelen AS 25,00 % 2 000 2 000

Valide Invest I AS 9,98 % 1 500 1 500

Valide invest II AS 9,68 % 1 500 1 500

Hagltårnet Næring AS 100,00 % 62 606 62 606

Risavika Bioproduction AS 39,22 % 2 000 2 000

Forus Sportssenter AS 77,00 % 70 799 70 799



�. Allservice AS har foretatt en omstrukturering og stiftet morselskapet Allservice Holding AS.

Stifterne har overdratt til Allservice Holding AS alle aksjene i Allservice AS. Kommunestyret

vedtok saken 16.11.2020 i sak 105/20.

�. Kommunestyret vedtok 01.02.2021 i sak 21/21 å selge 10 % (160 aksjer) av aksjene i Filmkraft AS

til Sandnes kommune. Det er foretatt en kapitalnedsettelse på kr 0,350 mill som følge av

vedtektsendringer i selskapet.

�. Attende AS har foretatt omstrukturering og stiftet morselskapet Attende Holding AS, Attende

Holding AS overtar aksjene fra Attende AS. Kommunestyret vedtok saken 19.04.2021 i sak 51/21.

�. Det ble kjøpt aksjer for kr 2 mill. i Marin Energi Testsenter AS, vedtatt av formannskapet

10.06.2021 i sak 103/21.

�. Nystiftelse av selskapet hvor Stavanger kommune tegnet seg for kr 0,03 mill.

�. Det ble kjøpt aksjer (B-aksjer) for kr 0,6 mill i Frøya Ventures AS, vedtatt av formannskapet

23.09.2021 i sak 142/21.

Andeler

Selskaper Fotnote
Eierandel i

selskapet

Vesentlig

nedskrivning

Mottatt

utbytte

Bokført verdi

31.12.21

Bokført verdi

01.01.21

Bygdebladet Randaberg og

Rennesøy AS
15,00 % 53 53

Reisemål Ryfylke AS 5,59 % 38 38

Ryfylke Næringshage AS 10,13 % 200 200

Marin Energi Testsenter AS 4) 11,37 % 2 000 0

Lervigskvartalet

Butikkeiendom AS
5) 100,00 % 30 0

Frøya Ventures AS 6) 3,00 % 600 0

Sum 350 288 131 678 702 676 482

Selskaper Fotnote Eierandel
Vesentlig

nedskrivning
Mottatt utbytte/

overføring
Bokført verdi

31.12.21
Bokført verdi

01.01.21

Stavangerregionen Havn
IKS

81,88 % 0 0

IVAR IKS 40,90 % 0 0

Rogaland Brann og Redning
IKS

43,95 % 2 660 2 660

Rogaland Revisjon IKS 33,29 % 1 347 1 347



�. Innbetalt kapitalinnskudd på kr 0,054 mill til Folkehallene IKS ved restrukturering av driften og

stiftelsen av selskapet. Kommunestyret vedtok etablering av Folkehallene IKS 16.11.2020 i sak

102/20.

�. Stavanger kommune har tilført kr 0,5 mill i styrking av selskapets kapital, i tråd med Handlings-

og økonomiplanen 2019-2022.

Selskaper Fotnote Eierandel
Vesentlig

nedskrivning

Mottatt utbytte/

overføring

Bokført verdi

31.12.21

Bokført verdi

01.01.21

Renovasjonen IKS 50,00 % 1 000 7 997 7 997

Stavanger Konserthus IKS 89,00 % 89 89

Folkehallene IKS 7) 53,65 % 54 0

Sørmarka flerbrukshall IKS 53,65 % 384 384

Multihallen og Storhallen
IKS

53,65 % 374 374

Opera Rogaland IKS 8) 50,00 % 900 400

Rogaland
Kontrollutvalgsekr. IS

35,00 % 210 210

Biblioteksentralen AL 2 2

Samvirkelaget Flørli Vann og
Kloakk SA

650 650

Egenkapitalinnskudd KLP 309 148 271 296

Andeler Dragaberget
Barnehage SA

20 20

Norsk skjemaforlag 0 0

Bate Boligbyggelag 0 0

A/L Haukelivei 10 0 0

Jæren Folkehøyskole 0 0

Bruksrettighet Båtplass
Åmøy havn

0 0

Finnøy Flerbrukshall SA 100 100

Tomatfestivalen SA 40 40

Sum 1 000 323 975 285 569



Sum aksjer og andeler

Note 6 Utlån

Fotnote Eierandel
Vesentlig

nedskrivning

Mottatt utbytte/

overføring

Bokført verdi

31.12.21

Bokført verdi

01.01.21

Sum aksjer og

andeler
350 289 131 1 002 677 962 052

Utlån til Fotnote
Utestående

31.12.21

Utestående

01.01.21

Tap på

hovedstol

Tap påløpte

renter mv.

Samlet

tap

Utlån finansiert med innlån

Startlån 2 496 696 2 246 446 575 23 598

Avsatt til tap på startlån 1) - 43 384 - 25 384 0 0 0

Sum lånefinansierte utlån 2 453 312 2 221 062 575 23 598

Utlån finansiert med egne

midler

Viking fotball AS 1 050 1 550 0 0 0

Rogaland Rideklubb 1 599 1 812 0 0 0

Varmestuens venner 593 641 0 0 0

Museum Stavanger 2 526 3 099 0 0 0

Forus og Gausel Idrettslag 1 002 1 167 0 0 0

Oilers Invest AS 50 344 53 417 0 0 0

Forus Sportssenter AS 15 400 15 400 0 0 0

Hagltårnet Næring AS 2 724 4 086 0 0 0

Sosiale utlån 405 405 0 0 0

Lyse Energi AS 777 495 823 230 0 0 0

Renaa Express Sølvberget

AS
2) 700 0 0 0 0

Hinna Fotball 3 156 0 0 0 0



�. Det er foretatt en ny tapsavsetning på startlån kr 18 mill. I tillegg til tapsavsetningen er det avsatt

kr 10,6 mill til tapsfond, til sammen kr 54 mill.

�. Utlån til Stavanger natur og idrettservice KF, Sølvberget KF og Stavanger boligbygg KF er

nedskrevet mot kapitalkonto i 2021. Foretakene ble i 2021 innlemmet i Stavanger kommune,

vedtatt av kommunestyret 14.12.2020 i sak 114/20. Tilsvarende ble den langsiktige gjelden

foretakene hadde til Stavanger kommune nedskrevet mot kapitalkonto. Lån til Renaa Express

Sølvberget AS ble tatt inn i kommunen i forbindelse med at foretakene ble innlemmet i

kommunen.

�. Jf. note 23 Fordringer og gjeld til kommunale foretak.

Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Utlån til Fotnote
Utestående

31.12.21

Utestående

01.01.21

Tap på

hovedstol

Tap påløpte

renter mv.

Samlet

tap

Lervigskvartalet

butikkeiendom AS
6 000 0 0 0 0

Sum andre utlån 862 993 904 807 0 0 0

Stavanger Natur og

Idrettservice KF
2) 0 10 733 0 0 0

Sølvberget KF 2) 0 27 051 0 0 0

Stavanger Boligbygg KF 2) 0 622 505 0 0 0

Stavanger utvikling KF 334 336 228 790 0 0 0

Sum konserninterne utlån 3) 334 336 889 079 0 0 0

Sum egenfinansierte utlån 1 197 329 1 793 886 0 0 0

Sum utlån 3 650 641 4 014 948 575 23 598

Aktivaklasse
Anskaffelseskost

31.12.21

Markedsverdi

31.12.21

Bokført verdi

31.12.21

Årets

resultat

Aksjefond 0 0 0 0

Grunnfondbevis 17 301 30 539 17 301 13 239

Ansvarlige lån, fondsobligasjoner 216 210 213 140 216 210 -3 069

Industriobligasjoner/sertifikater 156 008 158 036 156 008 2 028

Bankobligasjoner og

bankinnskudd
151 894 152 315 151 894 421



* Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til bokført verdi pr 31.12.21

slik at sum bokført verdi blir lik sum markedsverdi. Urealisert gevinst på 64 mill er resultatført i 2021. Realisert

gevinst på 32 mill. er inntektsført i 2021 og realisert tap på 18 mill. er utgiftsført i 2021. 11 mill av realiserte gevinster

og 64 mill i urealisert gevinst 2021 er tilført kursreguleringsfondet/disposisjonsfond i henhold til

kommunestyrevedtak sak 78/21 og sak 114/21 og bestemmelser i finansreglementet. Pr. 31.12.21 er

kursreguleringsfondet på 150,7 mill. og er tilstrekkelig stort i henhold til bestemmelsene finansreglementet av

16.12.19.

Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra Verdipapirsentralen, VPS. Regelverket krever at finansielle

omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi.

Anskaffelseskost 31.12 er bokført verdi på det enkelte papir før kursregulering.

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 16.12.2019.

Note 8 Sikring av finansielle eiendeler og forpliktelser

Renteutgiftene på kommunens lånegjeld sikres i samsvar med gjeldende reglement for finans- og

gjeldsforvaltningen. Stavanger kommune har porteføljefinansiering. Inngåtte renteswapavtaler er ikke knyttet mot

enkeltlån men mot porteføljen.

Langsiktig gjeld med fast rente

Aktivaklasse
Anskaffelseskost

31.12.21

Markedsverdi

31.12.21

Bokført verdi

31.12.21

Årets

resultat

-Herav bankinnskudd -98 890 -98 890 -98 890 0

Grønn finansforvaltning 124 488 173 118 124 488 48 631

Kursregulering pr. 01.01.2021 -2 919 2 919

Urealisert gevinst pr. 31.12.21 64 168 -64 168

Sum 567 010 628 259 628 259 0

Lån nr. Lånets størrelse Siste forfall Rente-binding til Betaler Finansreglementet

5150 800 000 jan. 25 jan. 25 2,05 % Kap 5

5152 155 918 mai. 40 mar. 23 1,85 % Kap 5

5159 800 000 jan. 23 jan. 23 2,11 % Kap 5

5170 500 000 mar. 27 mar. 27 2,65 % Kap 5

5179 800 000 jan. 29 jan. 29 2,68 % Kap 5

5224 600 000 sep. 31 sep. 31 2,00 % Kap 5

5225 99 000 jan. 22 jan. 22 0,72 % Kap 5



Rentebytteavtaler

Fastrentelån og rentebytteavtaler som utløper i 2022 regnes som lån og rentebytteavtaler med flytende rente pr.

31.12.21.

Note 9 Langsiktig gjeld

Bank Grunnlag
Løper

fra

Løper

til

Stavanger

kommune betaler

Stavanger

kommune mottar

Formål med

sikringen

Finans-

reglementet

Danske

bank
600 000 jan. 20 jan. 30 1,69 % 3 mnd Nibor Kontanstrømsikring Kap 5

Danske

bank
400 000 jul. 21 aug. 31 1,48 % 3 mnd Nibor Kontanstrømsikring Kap 5

DnB Nor 390 000 jul. 12 jan. 22 3,54 % 3 mnd Nibor Kontanstrømsikring Kap 5

DNB

Markets
500 000 sep. 20 sep. 27 1,29 % 3 mnd Nibor Kontanstrømsikring Kap 5

Goldman

Sachs
150 000 mai. 13 mai. 23 2,76 % 3 mnd Nibor Kontanstrømsikring Kap 5

Nordea 400 000 mai. 12 apr. 22 3,76 % 3 mnd Nibor Kontanstrømsikring Kap 5

Nordea 200 000 okt. 12 okt. 22 3,05 % 3 mnd Nibor Kontanstrømsikring Kap 5

Nordea 150 000 feb. 14 feb. 24 2,97 % 3 mnd Nibor Kontanstrømsikring Kap 5

Swedbank 200 000 jan. 13 jan. 23 3,07 % 3 mnd Nibor Kontanstrømsikring Kap 5

Langsiktig gjeld Fotnote
Lånesaldo

31.12.21
Gj.snittlig løpetid (år) Gj.snittlig rente

Lån til egne investeringer 1) 8 009 429 4,05 1,59 %

Lån til videreutlån 2 586 690 20,06 0,79 %

Sum bokført langsiktig gjeld 10 596 119

Herav finansielle leieavtaler 0

Lån som forfaller i 2022 929 000

Herav lån som må refinansieres 929 000

Fordeling av langsiktig gjeld etter

rentebetingelser
Langsiktig gjeld 31.12.21 Gj.snittlig rente

Langsiktig gjeld med fast rente : 3 754 918 2,22 %



�. Lån til egne investeringer inkluderer obligasjonslån på kr 6 030 mill og sertifikatlån på kr 99 mill,

hvor løpetid varierer mellom 0 og 10 år.

Obligasjonene og sertifikatene refinansieres ved forfall.

Note 10 Avdrag på lån, minimumsavdrag

�. Stavanger Parkeringsselskap KF inkluderes fullt ut i beregningen siden de har gjeld til eksterne

kreditorer.

Stavanger kommune har betalt og utgiftsført mer i avdrag i 2021 enn beregnet minimumsavdrag.

Langsiktig gjeld Fotnote
Lånesaldo

31.12.21
Gj.snittlig løpetid (år) Gj.snittlig rente

Langsiktig gjeld med flytende rente : 6 841 201 0,94 %

Minimumsavdrag
Stavanger

kommune 2021

Stavanger Parkeringsselskap

KF 2021 1)
Sum

Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven

§ 14-18, 1. ledd
296 307 6 088 302 395

Korrigering for mottatte avdrag videreutlån til

avdrag andre lån
0 0 0

Betalte avdrag 351 702 10 820 362 522

Differanse mellom beregnet, korrigerte og betalte

avdrag
- 55 395 - 4 733 - 60 127

Bøkført verdi anleggsmidler, langsiktig gjeld og

avskrivninger

Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 01.01.21 13 766 352 278 761 14 045 113

Bokført verdi avskrivbare eiendeler 01.01.21. fra KF

til basis
1 122 704

Bokført verdi lånegjeld 01.01.21 - 7 625 981 - 121 045 - 7 747 025

Bokført verdi lånegjeld 01.01. fra KF til basis 0

Avskrivninger 578 513 14 020 592 533

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer 2021

Mottatte avdrag på startlån 222 850



Note 11 Pensjon

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse

(SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningene sikrer tariffestet tjenestepensjon for de ansatte. Dette gjelder alders-, uføre-, etterlatte-,

tidligpensjon, AFP og betinget tjenestepensjon. Årskull født før 1963 er sikret tidligpensjon og AFP 62-67 år. Årskull

født fra 1963 er sikret betinget tjenestepensjon eller livsvarig AFP. Pensjonene samordnes med utbetalingene fra

folketrygden i de tilfeller regelverket krever det.

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til

fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer

faktisk betalte pensjonspremier.

Tabellen over inkluderer Stavanger kommune samt foretakene Stavanger byggdrift KF, Stavanger natur- og

idrettsservice KF, Stavanger boligbygg KF og Sølvberget KF som ble tilbakeført til Stavanger kommune fra

01.01.2021.

KLP gjennomførte i 2021 en ekstraordinær tilbakeføring av midler fra premiereserve til premiefond. Endring i

reglene for offentlig tjenestepensjon er hovedårsaken til at det ble frigjort betydelige midler fra oppsparte

pensjonsreserver (premiereserver). For Stavanger kommune gjaldt dette Fellesordningen for kommuner og

bedrifter og Pensjonsordning for sykepleiere.

Premiefondet til Stavanger kommune, inkludert de fire foretakene som ble tilbakeført til kommunen i 2021, ble som

følge av den ekstraordinære tilbakeføringen styrket med kr 649,8 mill. Midlene kan bare benyttes til betaling av

framtidige pensjonspremier. Stavanger kommune benyttet i 2021 1/7 (kr 86,3 mill.) av frigjorte midler til delvis

inndekning av årets pensjonspremie. I tillegg kommer ordinær bruk av premiefondet.

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer 2021

Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 203 972

Avsetning til/bruk av avdragsfond 18 878

Saldo avdragsfond 31.12. 18 878

Premiefond 2021 2020

Innestående på premiefond 01.01 794 7 978

Tilført premiefondet i løpet av året 694 359 61 527

Bruk av premiefondet i løpet av året 159 913 68 766

Innestående på premiefond 31.12 535 240 739



Regnskapsføring av pensjon

Etter § 3-5 og § 3-6 i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett , årsregnskap og årsberetning for kommuner og

fylkeskommuner mv skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige

forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn

pensjonspremie som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to

størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik,

og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet det året det oppstår. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år

eller med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til

2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Regnskapsføring av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om

at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (KL § 14-6, 2. ledd

bokstav c). Regnskapsføring av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt en positiv innvirkning på netto

driftsresultat i 2021 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 228,7 mill. lavere enn faktisk betalt pensjonspremie.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som

henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden KLP 2021 SPK 2021

Forventet avkastning pensjonsmidler 3,50 % 3,00 %

Diskonteringsrente 3,00 % 3,00 %

Forventet årlig lønnsvekst 1,98 % 1,98 %

Forventet årlig G-regulering 1,98 % 1,98 %

Forventet årlig pensjonsregulering 1,22 %

Pensjonskostnad og premieavvik KLP 2021 SPK 2021 Sum 2021 Sum 2020

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 499 010 90 506 589 516 535 140

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 312 969 30 148 343 117 383 878

Forventet avkastning på pensjonsmidlene - 365 740 - 18 984 - 384 723 - 410 381

Adminstrasjonskostnad 25 544 3 224 28 767 30 623

A Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm) 471 784 104 894 576 678 539 260

B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 817 227 111 644 928 871 615 813

C Årets premieavvik (B-A) 345 444 6 750 352 193 76 553

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet



Pensjonskostnad og premieavvik KLP 2021 SPK 2021 Sum 2021 Sum 2020

B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 817 227 111 644 928 871 615 813

C Årets premieavvik - 345 444 - 6 750 - 352 193 - 76 552

D Amortisering av tidligere års premieavvik 124 999 - 1 464 123 535 105 490

E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D) 596 781 103 430 700 212 644 750

G Pensjonstrekk ansatte 83 230 22 086 105 315 95 590

Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G) 513 551 81 345 594 896 549 160

Akkumulert premieavvik KLP 2021 SPK 2021 Sum 2021 Sum 2020

Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) 483 209 2 110 485 319 490 912

Årets premieavvik 345 444 6 750 352 193 76 552

Sum amortisert premieavvik dette året - 124 999 1 464 - 123 535 - 105 490

Akkumulert premieavvik pr. 31.12.21 703 654 10 323 713 978 461 974

Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 99 215 1 456 100 671 65 138

Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift 802 870 11 779 814 648 527 112

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01 168 307 207 070 375 377 1 351 922

Årets premieavvik - 345 444 - 6 750 - 352 193 - 76 552

Amortisert premieavvik 124 999 - 1 464 123 535 105 490

Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen) - 413 868 220 742 - 193 126 - 476 298

Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen) 0 0 0 - 581 453

Nettoeffekt av fisjon/fusjon 0 0 0 2 707

Netto pensjonsforpliktelser/-midler ekskl. arb.g.avg. pr. 31.12. - 466 006 419 600 - 46 406 325 816

Herav:

Brutto pensjonsforpliktelse 10 542 951 1 125 584 11 668 535 11 274 716

Pensjonsmidler - 11 008 957 - 705 985 - 11 714 941 - 10 948 900



Tall per 01.01.21 inkluderer Stavanger kommune og de fire foretakene som ble tilbakeført til kommunen per 01.01.21.

Note 12 Garantier

Akkumulert premieavvik KLP 2021 SPK 2021 Sum 2021 Sum 2020

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse/-midler - 65 707 59 164 - 6 543 45 940

Garanti gitt

overfor
Formål Type garanti

Vedtatt

garantiramme
(ekskl. tillegg)

Saldo/

gjenstående
garantibeløp

per 31.12.21

Forventet

låneopptak
(utover

saldo)

Tillegg

for
renter og

omkostn.
ol.

God-

kjenning

Stiftelsen

Kirkens

Bymisjon

Rogaland

Utbygging av

Rogaland A-

senter - nybygg

Selvskyldner

kausjon
38 700 26 673 10 % Godkjent

Borettslaget

Gauselparken
Omsorgsboliger

Selvskyldner

kausjon
23 166 14 680 10 % Godkjent

Borettslaget

Krosshaug I
Omsorgsboliger

Selvskyldner

kausjon
10 527 7 316 10 % Godkjent

Borettslaget

Ramsvig
Omsorgsboliger

Selvskyldner

kausjon
9 634 6 867 10 % Godkjent

Borettslaget

Ramsvik
Omsorgsboliger

Selvskyldner

kausjon
9 628 7 058 10 % Godkjent

Forus Utvikling

AS

Kollektivakse/

rekkefølgetiltak

gjennom Forus

Næringspark

Selvskyldner

kausjon
44 000 41 800 10 % Godkjent

Boganes

barnehage SA**

Finansiering

barnehage

Simpel

kausjon
3 930 436

Barnehage

Mjuhaugskogen

SA**

Finansiering

barnehage

Simpel

kausjon
4 170 322

Bamsebu

barnehage SA**

Finansiering

barnehage

Simpel

kausjon
4 310 711

Ulsnes

barnehage SA**

Finansiering

barnehage

Simpel

kausjon
4 600 497



Garanti gitt

overfor
Formål Type garanti

Vedtatt

garantiramme
(ekskl. tillegg)

Saldo/

gjenstående
garantibeløp

per 31.12.21

Forventet

låneopptak
(utover

saldo)

Tillegg

for
renter og

omkostn.
ol.

God-

kjenning

Tommeliten

barnehage SA**

Finansiering

barnehage

Simpel

kausjon
5 430 893

Barnehage

Geitastova SA**

Finansiering

barnehage

Simpel

kausjon
4 940 741

Frøystad

barnehage SA**

Finansiering

barnehage

Simpel

kausjon
4 720 787

Dragaberget

barnehage SA**

Finansiering

barnehage

Simpel

kausjon
7 220 2 286

Børesvingen

Barnehage SA**

Finansiering

barnehage

Simpel

kausjon
11 100 3 109

Ferde AS
Ryfast-

prosjektet

Selvskyldner

kausjon
2 118 300 2 020 000 10 % Godkjent

Vikinghallen AS
Idrettsbygg -

Vikinghallen

Selvskyldner

kausjon
85 000 65 468 10 % Godkjent

Stiftelsen

Stavanger Ishall

Idrettsbygg -

Siddishallen

Selvskyldner

kausjon
60 000 44 400 10 % Godkjent

Museum

Stavanger AS

Ombygging av

foaje,

publikums-

områder og

utstillingslokaler
i Stavanger

museum

Selvskyldner

kausjon
3 500 2 273 10 % Godkjent

Museum

Stavanger AS

Nytt Norsk

grafisk Museum

Selvskyldner

kausjon
40 000 29 333 10 % Godkjent

Allservice

Eiendom AS

Kjøp/rehab. av

Auglendsdalen

77

Selvskyldner

kausjon
10 000 10 000 10 % Godkjent

Finnøy

Fleirbrukshall

SA

Kausjon 5 500 183 10 %

Hinna

Fotballklubb

Nytt klubbhus

Hinna

Selvskyldner

kausjon
3 000 2 850 10 % Godkjent



Garanti gitt

overfor
Formål Type garanti

Vedtatt

garantiramme
(ekskl. tillegg)

Saldo/

gjenstående
garantibeløp

per 31.12.21

Forventet

låneopptak
(utover

saldo)

Tillegg

for
renter og

omkostn.
ol.

God-

kjenning

Depositum-

garantier
Depositum

Sosialtj.loven

§ 21
4 952

Ikke

aktuelt

Sum

garantier/lån

ved kausjon

2 511 375 2 293 638

Låneansvar IKS Lovhenvisning

Andel av
låneramme i

selskaps-
avtale

Låneansvar
pr 31.12.21

Forventet
låneopptak

(utover
saldo)

Eierandel

Sum
opprinnelig

lån
Varighet

IVAR IKS IKS-loven § 3 2 454 000 1 753 586 117 472 40,90 % 2 451 188 Løpende

Stavanger

Konserthus IKS
IKS-loven § 3 792 100 410 989 89,00 % 495 000 Løpende

Brannvesenet Sør-

Rogaland IKS
IKS-loven § 3 10 988 769 43,95 % 3 186 Løpende

Stavangerregionen

havn IKS
IKS-loven § 3 245 640 188 198 81,88 % 352 188 Løpende

Renovasjonen IKS* IKS-loven § 3 12 500 30 516 50,00 % Løpende

Multihallen og

Storhallen IKS
IKS-loven § 3 110 519 42 189 53,65 % 85 840 Løpende

Sørmarka

Flerbrukshall IKS
IKS-loven § 3 220 888 166 230 53,65 % 235 029 Løpende

Sum låneansvar

gjennom IKS-loven
3 846 634 2 592 478 117 472 3 622 432

Sum garantier/lån

ved kausjon og
låneansvar

6 358 010 4 886 116 117 472 3 622 432

Beløp

Garantier som er

innfridd per type
0



*Finansielle leasingavtaler

**Opprinnelig lån er lagt inn i kolonne for vedtatt garantiramme

Låneansvar overfor IKS følger av § 3 i Lov om Interkommunale selskap. Det er ikke fattet egne garantivedtak. Den

indirekte garantiforpliktelsen fordeles etter eierandel i selskapene. Vi oppgir Stavanger kommunes samlede

låneansvar på lån i selskapene pr 31.12.21. Utløpstiden regnes for løpende. Selskapene kan refinansiere og ta opp

nye lån innefor rammen i selskapsavtalen.

Note 13 Vesentlige bundne fond

Låneansvar IKS Lovhenvisning

Andel av

låneramme i
selskaps-

avtale

Låneansvar

pr 31.12.21

Forventet

låneopptak
(utover

saldo)

Eierandel

Sum

opprinnelig
lån

Varighet

Garantier som

sannsynligvis må
innfris

0

Beholdning

01.01.21
Avsetninger

Bruk av

fond

Beholdning

31.12.21

Bundne driftsfond

Selvkostfond 75 175 38 690 -1 113 864

Øremerkede midler 155 453 119 823 -155 728 119 548

Interkommunal beredskap mot akutt forurensing -

IUA
7 724 140 0 7 863

Nye Stavanger/Reformstøtte

kommunesammenslåing
19 704 14 202 -19 704 14 202

Sum 258 056 172 855 -175 433 255 478

Bundne investeringsfond

Startlån 10 606 0 0 10 606

Startlån - avsatte mottatte avdrag 0 18 878 0 18 878

Øremerkede midler 2 157 2 337 -2 157 2 337

Utbyggerbidrag 36 080 0 0 36 080

Øvrige bundne investeringsfond 266 3 0 269

Sum 49 109 21 218 -2 157 68 170



Øremerkede midler avsatt i bundne driftsfond og investeringsfond er eksterne midler som kommunen har mottatt

med særskilt formål. Midlene er avsatt på fond for overføring til 2022.

Beholdning 01.01.2021 inkluderer bundne driftsfond på kr 22,102 mill. samlet fra foretakene Stavanger boligbygg

KF og Sølvberget KF som ble tilbakeført til kommunen fra 01.01.2021.

Bundet investeringsfond utbyggerbidrag gjelder kostnadsbidrag fra utbygger til rekkefølgetiltak i

kommunedelplan 116 K, Hillevåg og Paradis. Disse tiltakene er ennå ikke gjennomført da det er igangsatt et arbeid

med ny områdeplan for deler av Paradis. Denne planen vil fastlegge nye rekkefølgekrav for området. Fondsmidlene

er som følge av dette ikke disponert i 2021.

Note 14 Gebyrfinansierte selvkosttjenester

Inkludert i inntekter og utgifter inngår renter på henholdsvis selvkostfond og fremførbart underskudd.

Årets dekningsgrad viser inntekter i prosent av utgifter. Er dekningsgraden over 100 % av selvkostområdet er det et

overskudd det aktuelle året.

Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende

selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode. På områder med pålagt selvkost (renovasjon

og slam), eller hvor kommunestyret forut for inntektsåret har fattet prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost,

kan kommunen ha fremførbart underskudd. 3-5 års perioden kan fravikes hvis det er særegne forhold i kommunen

og det er gjort vedtak i kommunestyret hvor disse særegne forholdene blir synliggjort.

Selvkostområdene renovasjon og feiing har fremførbart underskudd per 31.12.2021 som må dekkes inn av

framtidige gebyrinntekter. Fremførbart underskudd på aktuelle selvkostområder er fra og med 2021 oppført på

memoriakonto og motkonto memoria i kommunens balanseregnskap.

Note 15 Salg av aksjer (finansielle anleggsmidler)

Selvkostområder Inntekter Utgifter

Over(+)/ 

underskudd
(-)

Årets deknings-
grad i %

Avsetn(+)/bruk
av (-) 

selvkostfond

Akkumulert selvkostfond
(+)/ 

fremførbart underskudd (-)

pr. 31.12.21

Renovasjon 203 858 221 598 -17 740 92,0 % 0 -50 465

Slam 3 801 3 427 373 110,9 % 373 143

Vann 163 176 158 258 4 918 103,1 % 4 918 39 762

Avløp 265 616 237 422 28 194 111,9 % 28 194 65 962

Feiing 10 252 10 929 -678 93,8 % 0 -1 213

Byggesak 33 696 28 262 5 434 119,2 % 5 434 7 996



Kommunestyret vedtok 01.02.2021 i sak 21/21 å selge 10 % av aksjene i Filmkraft AS til Sandnes kommune.

Note 16 Ytelser til ledende personer

Note 17 Godtgjørelse til revisor

Note 18 Usikre forpliktelser

Usikre forpliktelser behandles iht. kommunal regnskapsstandard nr. 7 – standard om usikre forpliktelser, betingede

eiendeler og hendelser etter balansedagen.

Det er usikkerhet rundt utfallet av ankesak til Lagmansretten vedrørende erstatningssak for tapt barndom.

Note 19 Brukerbetaling

Salg av aksjer klassifisert som

finansielle anleggsmidler

Andel ført i driftsregnskapet

(opptjente resultater)

Andel ført i investeringsregnskapet

(utdeling av innskutt kapital mv.)

Sum

inntektsført

Salg av aksjer klassifisert som

finansielle anleggsmidler

Andel ført i driftsregnskapet

(opptjente resultater)

Andel ført i investeringsregnskapet

(utdeling av innskutt kapital mv.)

Sum

inntektsført

Filmkraft AS 154 60 214

Sum 154 60 214

Ytelser til ledende
personer

Lønn og annen
godtgjørelse

Godtgjørelse for andre
verv

Tilleggsgodtgjørelse Naturalytelser

Kommunedirektør 1 758 0 0 5

Ordfører 1 326 0 0 74

Godtgjørelse til revisor 2021 2020

Regnskapsrevisjon 2 836 2 798

Forvaltningsrevisjon 3 227 2 436

Selskapskontroll 384

Attestasjoner 1 267 1 218

Rådgivning 179 647

Samlet godtgjørelse 7 510 7 483

Brukerbetaling 2021 2020



Note 20 Lønnsutgifter

Note 21 Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av

varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon, herunder alle ordinære utgifter

og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Brukerbetaling 2021 2020

Foreldrebetaling barnehager 140 505 122 148

Foreldrebetaling skole- og fritidsordning 60 892 77 218

Egenbetaling institusjoner og hjemmetjenester 222 640 218 350

Annet 23 219 24 423

Sum totalt 447 256 442 139

Lønnsutgifter 2021 2020

Lønnsutgifter - Drift

Fastlønn 4 762 750 4 461 169

Lønn til vikarer 336 609 281 682

Lønn til ekstrahjelp 251 382 201 858

Lønn vedlikehold 97 936 4 223

Overtidslønn 87 140 58 726

Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 298 786 188 526

Godtgjørelse folkevalgte og introduksjonsordningen 27 242 142 210

Utgiftsgodtgjørelser for reiser, diett, bil som er oppgavepliktige 35 779 35 103

Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 5 897 625 5 373 497

Sosiale utgifter

Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 1 453 666 1 276 222

Sum 7 351 290 6 649 718



Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon er alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som

videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester

utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale

med, føres her.

Note 22 Utestående fordringer

�. Se note 23 Fordringer og gjeld til kommunale foretak

�. Se note 11 Pensjon

Note 23 Fordringer og gjeld til kommunale foretak

Kjøp av varer og tjenester 2021 2020

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon 1 762 268 1 302 492

Kjøp av varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon 1 775 263 2 177 158

Herav:

Private barnehager 488 895 476 653

Private alders- og sykehjem 303 732 327 521

Kjøp fra kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS) der kommunen selv er

deltaker
403 275 810 306

Kjøp fra andre 579 361 562 678

Sum 3 537 531 3 479 650

Utestående fordringer Fotnote 2021 2020

Kundefordringer 283 965 192 362

herav konserninterne fordringer 1) 20 715 42 794

Andre kortsiktige fordringer 514 250 482 251

herav avsatt til dekning av tap på utestående fordringer - 25 724 - 21 592

Akkumulert premieavvik 2) 814 648 527 112

Sum akkumulerte kortsiktige fordringer 1 612 864 1 201 726



Fotnote 2021 2020Fotnote 2021 2020

Konsernintern kortsiktig fordring

Stavanger Parkeringsselskap KF 18 178 27 254

Stavanger Utvikling KF 2 537 4 920

Sølvberget KF 0 2 098

Stavanger Byggdrift KF 0 543

Stavanger Natur- og idrettsservice KF 0 523

Stavanger Boligbygg KF 0 7 457

Sum konserninterne kortsiktige fordringer 1) 20 715 42 794

Herav kundefordringer 20 715 42 794

Herav kortsiktige fordringer utlån 0 0

Konsernintern langsiktig fordring

Stavanger Utvikling KF 334 336 228 790

Sølvberget KF 0 27 052

Stavanger Natur- og idrettsservice KF 0 10 733

Stavanger Boligbygg KF 0 622 505

Sum konserninterne langsiktige fordringer 334 336 889 079

Sum konserinterne fordringer 355 051 931 874

Konsernintern kortsiktig gjeld

Stavanger Parkeringsselskap KF 45 51

Stavanger Utvikling KF 4 185 9

Sølvberget KF 0 48

Stavanger Byggdrift KF 0 21 899

Stavanger Natur- og idrettsservice KF 0 15 386



�. Kortsiktig fordring KF inngår i kommunens kundereskontro, jf. note 22.

�. Kortsiktig gjeld KF inngår i kommunens leverandørreskontro.

Foretakene Sølvberget KF, Stavanger Byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF og Stavanger Boligbygg

KF ble tilbakeført til kommunens basisorganisasjon fra 01.01.2021, jf. note 24.

Note 24 Foretak til basis

Kommunestyret i Stavanger vedtok i sak 114/20 Framtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger

kommune å tilbakeføre fire av kommunens foretak til basisorganisasjonen Stavanger kommune. Dette gjelder

Stavanger byggdrift KF, Stavanger natur- og idrettsservice KF, Sølvberget KF og Stavanger boligbygg KF. Styrings-

og rapporteringslinjene ble i henhold til vedtaket overført til kommunedirektøren fra 01.01.2021. Kommunestyret

vedtok i samme sak å videreføre Stavanger utvikling KF og Stavanger parkeringsselskap KF som kommunale

foretak.

De fire foretakene avla sine avviklingsregnskap per 31.12.2020. Utgående balanse per 31.12.2020 fra foretakene ble

overført til Stavanger kommune sitt regnskap i 2021. Det samme gjelder sum transaksjoner som i en

overgangsperiode i 2021 ble ført i de tidligere foretakene sine regnskap. Dette innebærer at regnskapet til de

tidligere foretakene inngår i sin helhet i Stavanger kommunes regnskap for 2021. Foretakenes regnskap fra 2020

inngår imidlertid ikke i kolonne 2020 i obligatoriske oversikter (økonomisk oversikt drift, bevilgningsoversikter drift

og investering og økonomisk oversikt balanse) for Stavanger kommune, da disse ikke var en del av

basisorganisasjonen i 2020.

Leverandør- og kundereskontro i foretakene som ved utgangen av 2021 ikke var gjort opp, er overført og vil følges

opp i kommunens regnskap.

Utlån fra Stavanger kommune til foretakene Stavanger boligbygg KF, Stavanger natur- og idrettsservice KF og

Sølvberget KF på totalt kr 660,3 mill. er nedskrevet som følge av tilbakeføringen til basisorganisasjonen.

Fotnote 2021 2020

Stavanger Boligbygg KF 0 8 426

Sum konsernintern kortsiktig gjeld 2) 4 231 45 819

Konsernintern langsiktig gjeld

Sølvberget KF 0 5 000

Stavanger Byggdrift KF 0 30 000

Stavanger Natur- og idrettsservice KF 0 29 000

Sum konsernintern langsiktig gjeld 0 64 000

Sum konsernintern gjeld 4 231 109 819



Tilsvarende er den langsiktige gjelden som foretakene hadde til Stavanger kommune nedskrevet. Den langsiktige

forpliktelsen i Stavanger kommune som ble overført for å styrke egenkapitalen i foretakene på totalt 64,0 mill. er

nedskrevet mot den langsiktige fordringen foretakene hadde på Stavanger kommune.

Note 25 Avgiftssituasjonen

Kompensasjon av merverdiavgift på sosiale boliger

Boligmassen gjennomgås løpende og klassifiseres i ulike tjenestegrupper. Det er krevd kompensasjon for

merverdiavgift tilknyttet boliger som har en konkret tilrettelegging, og som i tillegg blir bebodd av personer som

har behov for og krav på denne tilretteleggingen, jf. forskrift til kompensasjonsloven § 7. Stavanger kommune har

ført kompensasjon for rus- og psykiatriboliger som er særskilt tilrettelagt på lik linje med øvrige tilrettelagte boliger.

Skatteetaten har en pågående kontroll av kompensasjon tilknyttet sosiale boliger. Kontrollen har fokus på formelle

krav til dokumentasjon av kompensasjonsretten, og hvorvidt boligene er tilrettelagt som helse- og sosialbolig og i

tillegg bebos av personer som har behov for denne tilretteleggingen.

Justeringsavtaler

Stavanger kommune inngår justeringsavtaler med private utbyggere for å få refusjon av merverdi-avgift tilknyttet

utbygging av kommunal infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Utbygger og Stavanger kommune

inngår frivillig avtale med bakgrunn i vedtak fattet 12.12.2019 av Stavanger formannskap Nye Stavanger, jf. sak 32/19

Momsavtaler i nye Stavanger. Justeringsperioden for inngåtte justeringsavtaler er 10 år. Kommunen bærer risikoen

for en rettmessig/rettidig rapportering av det årlige merverdiavgifts¬kravet og/eller søknad om

merverdiavgiftskompensasjon. Endret bruk eller salg kan medføre endret plikt eller rett til justering.

Tre nye justeringsavtaler er inngått i 2021. En av disse inneholder både justeringsplikt og justeringsrett, og de to

andre gjelder kun justeringsrett. Stavanger kommune følger GKRS sin anbefaling om regnskapsmessig behandling

av justeringsavtaler. I tråd med denne anbefalingen er justeringsrett som følge av avtalene ført i

investeringsregnskapet. Det samme er tilbakeføringen av justeringsinntekt til utbyggerne da dette har en tett

sammenheng med justeringsinntekten. Nettoeffekten av de nye justeringsavtalene utgjør en merinntekt på kr

0,105 mill. Totalt for alle eksisterende avtaler utgjør merinntekten kr 2,046 mill.

Anleggsbidragsavtaler

Stavanger kommune tilbyr anleggsbidragsavtaler i overensstemmelse med vedtak fattet 12.12.2019 av Stavanger

formannskap Nye Stavanger, jf. sak 32/19 Momsavtaler i nye Stavanger. Ved anleggsbidragsavtaler fører kommunen

fortløpende kompensasjon eller fradrag for inngående merverdiavgift på anleggs¬kostnadene tilknyttet

kommunale infrastrukturtiltak så langt det er rettslig adgang til det. Utbygger betaler bidrag til dekning av øvrige

anleggskostnader. Vi har fire pågående avtaler om anleggsbidrag. I tillegg er det inngått separat avtale om bygging

av privat infrastrukturtiltak tilknyttet en av anleggsbidragsavtalene. Ved denne avtalen er det ingen

avgiftsbehandling. I 2021 er det ført kompensasjon eller fradrag for kr 5,955 mill. i merverdiavgift på grunnlag av

anleggsbidragsavtalene.

Justeringsrett og -plikt tilknyttet egne bygg, anlegg og fast eiendom

Stavanger kommune har rett og plikt til å justere merverdiavgift tilknyttet egne bygg, anlegg og fast eiendom,

dersom bruken som lå til grunn ved anskaffelsen senere blir endret, jf. forskrift til kompensasjonsloven § 6.

Endringene kan være både til gunst og ugunst for kommunen. Justeringsperioden er 10 år, og gjelder investeringer

der utgiftene beløpsmessig overstiger en halv million inkludert merverdiavgift.

I 2021 er det justeringsrett tilknyttet to bygg som tidligere helt eller delvis har blitt leid ut til privat barnehage og

privat skole. Manglende rett til kompensasjon for merverdiavgift tilknyttet investeringer ved disse byggene i



utleieperioden, gir nå grunnlag for justeringsrett med 10 % årlig i gjenværende del av justeringsperioden. I 2021 er

det krevd justeringsrett med kr 0,557 mill. tilknyttet dette.

I 2021 er det justeringsplikt tilknyttet Eiganes skole som frem til 30.06.2021 ble delvis leid ut til privat skole.

Ettersom det er mindre enn 10 år siden skolen ble ferdigstilt er det justeringsplikt for utleid areal. Justeringsplikten

er beregnet til kr 0,553 mill. Løpende drifts- og investeringsutgifter tilknyttet utleid areal var også avskåret

kompensasjonsrett frem til 30.06.2021. Etter utløpet av utleieavtalen er det ingen justeringsrett for manglende

kompensasjonsrett i utleid periode, ettersom det ikke har vært investeringer som kan defineres som kapitalvarer

tilknyttet utleid areal.

Det er i 2021 også betalt justeringsplikt med kr 0,328 mill. tilknyttet boliger som ikke har blitt benyttet til

kompensasjonsberettiget formål. Dette gjelder boliger utleid til ikke kompensasjonsberettiget formål.

Nettoeffekt av justering tilknyttet egne bygg utgjør en utgift på kr 0,324 mill.

Note 26 Investeringsprosjekter

Oversikten viser større pågående/planlagte flerårige investeringsprosjekter.

Prosjektnummer Prosjektnavn
Kostnadsramme

2021
Regnskap

2021

Justert
budsjett

2021

Kostnad
tidligere

år

3711012 IT, datasenter ny arkitektur 20 000 13 853 12 500 0

3744009
Hinna garderobebygg, inkludert

rekkefølgekrav og lager
64 000 9 8 000 54 936

3833002 Velferdsteknologi 80 000 1 369 7 670 8 245

3844007 Madlamark skole 293 100 150 285 189 150 103 902

3844008 Vaulen skole 423 000 2 959 5 000 3 326

3844013 Tastaveden skole 231 000 30 050 32 000 10 000

3844021 Solborg-prosjektet 61 300 37 102 37 800 18 992

3844045 Schancheholen brannstasjon 187 200 87 972 98 000 43 571

3844046 Lervig brannstasjon 224 100 52 959 60 000 5 686

3844047 Hundvåg kirke, rehabilitering 46 500 32 849 40 940 6 067

3844063 Madlamark, idrettshall 56 500 3 2 500 1 630

3844065
Skoler, investering i

IKT/Smartteknologi
8 000 6 144 6 000 17 324

3844072 Teknikken barnehage 135 000 41 180 42 000 5 709

3844073 Grovgarderober i barnehager 45 000 3 329 10 000 34 710



Prosjektnummer Prosjektnavn
Kostnadsramme

2021

Regnskap

2021

Justert

budsjett
2021

Kostnad

tidligere
år

3844082 Nye Tou, 3. byggetrinn 61 000 3 290 1 000 46 091

3844091 Stavanger Rådhus, rehabilitering 291 000 29 277 30 000 2 333

3844093 Lervig barnehage 88 000 7 114 9 000 3 385

3844094 Strømvik barnehage 52 000 4 073 7 500 1 448

3844098 Lervig parkering og næring 165 000 7 723 18 000 6 664

3844099 Lervig kontorer 132 000 11 896 14 000 5 231

3844100 Lervig bydelsfunksjoner 50 000 4 735 6 000 2 154

3844104
Kongsgata 47-49, innvendig

rehabilitering og ny heis
11 500 2 593 8 500 8

3844105
Trådløst nettverk sykehjem og

bofellesskap
15 000 5 839 6 760 8 238

3844108 Kvernevik skole 250 000 1 914 7 000 1 202

3844110
Finnøy helse- og omsorgssenter,

nybygg (20 plasser)
116 000 20 335 15 000 3 086

3844114 Ramsvigtunet sykehjem, nybygg 165 000 16 326 18 000 10 545

3844117 Lervig idrettshall 63 000 5 162 6 000 2 462

3844121 Lervig skole 270 000 27 554 28 000 6 176

3844124 Ny beredskapssentral, OK23 7 500 0 500 0

3844125 ENØK-tiltak på kommunale bygg 80 000 1 048 20 000 0

3844126
Madlamark skole,

varmtvannsbasseng
16 000 314 500 0

3865027 Forurenset sjøbunn-prosjekt 48 000 0 2 900 0

3866032 Kongsgaten, rehabilitering 30 000 49 200 3 950

3866040
LED-lys, utskifting av

gatelysarmatur
41 000 12 070 10 250 17 935

3866072 Nytorget 30 000 1 529 1 700 1 868

3866074
Fortau fra Bru kai til krysset

Bruveien og Vakthusveien
9 375 90 9 250 0



Oppgitt eks. finansieringsinntekter.

14.3 Konsolidert regnskap 2021

Alle tall er oppgitt i hele tusen

Økonomisk oversikt drift

Prosjektnummer Prosjektnavn
Kostnadsramme

2021

Regnskap

2021

Justert

budsjett
2021

Kostnad

tidligere
år

3866083 Bypark 10 000 759 2 000 0

3866084 Uteområdet i Rådhuskvartalet 22 000 0 2 000 0

3880006 Byggemodning Madla/Revheim 932 596 2 927 4 000 0

3888012
Ventilasjonsanlegg, utskiftning i

kirker
8 400 0 4 200 0

33903005 Bofellesskap Gunnar Wareberg 70 000 985 1 000 0

391366020 Åmøyveien, gang- og sykkelvei 35 000 2 053 13 750 3 159

391444821 Domkirken 2025 321 600 59 652 75 300 111 055

3866062007 Lervig park, fase 2 48 000 3 581 1 100 4 054

3866062008 Tjensvolltorget 7 500 122 0 269

3866910022 Kannik skole, uteområde 14 000 12 435 12 290 1 656

Sum 5 335 171 705 505 887 260 557 069

Sum øvrige prosjekter 636 832 685 200

Sum utgifter i

investeringer 

inkludert tilskudd til

andres investering

1 342 338 1 572 460

Økonomisk oversikt drift Note Regnskap 2021 Regnskap 2020

Driftsinntekter

1 Rammetilskudd 2 883 062 2 948 128



Økonomisk oversikt drift Note Regnskap 2021 Regnskap 2020

2 Inntekts- og formuesskatt 6 300 773 5 548 456

3 Eiendomsskatt 306 912 215 890

4 Andre skatteinntekter 0 0

5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 322 260 374 842

6 Overføringer og tilskudd fra andre 1 509 332 1 352 046

7 Brukerbetalinger 447 256 442 139

8 Salgs- og leieinntekter 1 364 938 1 243 209

9 Sum driftsinntekter 13 134 532 12 124 711

Driftsutgifter

10 Lønnsutgifter 5 926 366 5 705 757

11 Sosiale utgifter 9 1 463 773 1 373 359

12 Kjøp av varer og tjenester 3 568 941 3 379 966

13 Overføringer og tilskudd til andre 1 047 346 970 588

14 Avskrivninger 4 592 657 586 005

15 Sum driftsutgifter 12 599 083 12 015 675

16 Brutto driftsresultat 535 450 109 036

Finansinntekter/-utgifter

17 Renteinntekter 108 875 118 846

18 Utbytter 293 609 277 857

19 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 78 885 5 576

20 Renteutgifter 217 329 234 429

21 Avdrag på lån 368 476 371 439

22 Netto finansutgifter 104 436 203 590

23 Motpost avskrivninger 592 657 586 005

24 Netto driftsresultat 1 023 670 491 451

Disp. eller dekning av netto driftsresultat



Bevilgningsoversikt investering

Økonomisk oversikt drift Note Regnskap 2021 Regnskap 2020

25 Overføring til investering 464 323 270 831

26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 10 -2 578 121 883

27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 561 925 268 943

28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 -175 191

28 Dekning av tidligere års merforbruk 0 4 984

29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 1 023 670 491 451

30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0

Bevilgningsoversikt investering Note Regnskap 2021 Regnskap 2020

1 Investeringer i varige driftsmidler 1 493 660 1 123 404

2 Tilskudd til andres investeringer 4 238 4 286

3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 22 708 28 044

4 Utlån av egne midler 9 156 0

5 Avdrag på lån 0 0

6 Sum investeringsutgifter 1 529 762 1 155 734

7 Kompensasjon for merverdiavgift 158 923 107 852

8 Tilskudd fra andre 194 150 165 020

9 Salg av varige driftsmidler 25 005 55 121

10 Salg av finansielle anleggsmidler 60 220

11 Utdeling fra selskaper 0 0

12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 57 974 63 875

13 Bruk av lån 465 629 523 511

14 Sum investeringsinntekter 901 741 915 599

15 Videreutlån 473 999 424 160

16 Bruk av lån til videreutlån -473 999 -424 160



Økonomisk oversikt balanse

Bevilgningsoversikt investering Note Regnskap 2021 Regnskap 2020

17 Avdrag på lån til videreutlån 8 203 972 180 396

18 Mottatte avdrag på videreutlån 8 -222 850 -180 396

19 Netto utgifter videreutlån -18 878 0

20 Overføring fra drift 464 323 270 831

21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 10 -19 061 2 708

22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 163 881 -19 339

23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 -14 064

24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger eller bruk av fond 609 143 240 136

25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0 0

Økonomisk oversikt balanse Note 31.12.2021 31.12.2020

A. Anleggsmidler 35 204 063 34 116 308

I. Varige driftsmidler 18 206 332 17 481 774

1. Faste eiendommer og anlegg 4 17 344 121 16 628 910

2. Utstyr, maskiner og transportmidler 4 862 211 852 864

II. Finansielle anleggsmidler 5 128 348 4 916 664

1. Aksjer og andeler 5 1 812 043 1 789 745

2. Obligasjoner 0 0

3. Utlån 3 316 305 3 126 919

III. Immaterielle eiendeler 0 0

IV. Pensjonsmidler 9 11 869 383 11 717 870

B. Omløpsmidler 2 5 272 564 4 162 797

I. Bankinnskudd 2 985 891 2 252 099

II. Finansielle omløpsmidler 673 526 620 067

1. Aksjer og andeler 0 0



Økonomisk oversikt balanse Note 31.12.2021 31.12.2020

2. Obligasjoner 6 673 526 620 067

3. Sertifikater 0 0

4. Derivater 0 0

III. Kortsiktige fordringer 1 613 148 1 290 632

1. Kundefordringer 275 284 250 168

2. Andre kortsiktige fordringer 523 216 486 715

3. Premieavvik 814 648 553 749

Sum eiendeler 40 476 627 38 279 105

EGENKAPITAL OG GJELD

C. Egenkapital 15 791 135 14 300 780

I. Egenkapital drift 2 076 617 1 506 249

1. Disposisjonsfond 1 821 139 1 248 193

2. Bundne driftsfond 10 255 478 258 056

3. Merforbruk i driftsregnskapet 0 0

4. Mindreforbruk i driftsregnskapet 0 0

II. Egenkapital investering 229 143 354 026

1. Ubundet investeringsfond 134 330 278 274

2. Bundne investeringsfond 10 94 813 75 752

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet 0 0

III. Annen egenkapital 13 485 375 12 440 505

1. Kapitalkonto 3 13 527 826 12 367 951

2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift - 42 451 72 555

3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 0 0

D. Langsiktig gjeld 22 531 657 22 108 805

I. Lån 7 10 706 343 9 953 688

1. Gjeld til kredittinstitusjoner 2 977 343 3 023 688



14.4 Konsolidert regnskap 2021 noter

Noter

Alle tall er oppgitt i hele tusen

Note 1 Enheter som inngår i konsolidert regnskap

Konsolidert regnskap er utarbeidet i tråd med Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning

for kommuner og fylkeskommuner mv., kapittel 10 Konsolidert årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner.

Det konsoliderte årsregnskapet skal etter kommuneloven § 14-6 første ledd bokstav d vise samlet regnskap for

kommunen som én juridisk enhet.

Enheter som inngår i konsolidert regnskap:

Stavanger kommune

Økonomisk oversikt balanse Note 31.12.2021 31.12.2020

2. Obligasjonslån 7 630 000 6 930 000

3. Sertifikatlån 99 000 0

II. Pensjonsforpliktelse 9 11 825 314 12 155 117

E. Kortsiktig gjeld 2 153 835 1 869 520

I. Kortsiktig gjeld 2 2 153 835 1 869 520

1. Leverandørgjeld 528 359 424 471

2. Likviditetslån 0 0

3. Derivater 0 0

4. Annen kortsiktig gjeld 1 625 476 1 445 049

5. Premieavvik 0 0

Sum egenkapital og gjeld 40 476 627 38 279 105

F. Memoriakonti 0 0

I. Ubrukte lånemidler 880 548 501 026

II. Andre memoriakonti 72 615 21 066

III. Motkonto for memoriakontiene - 953 163 - 522 092



Stavanger Parkeringsselskap KF

Stavanger Utvikling KF

Kommunestyret i Stavanger vedtok i sak 114/20 Framtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger

kommune å tilbakeføre foretakene Stavanger boligbygg KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger natur- og

idrettsservice KF og Sølvberget KF til basisorganisasjonen Stavanger kommune. De fire foretakene inngikk i

konsolidert regnskap 2020, og de inngår også i 2021 nå som en del av kommunens regnskap.

Note 2 Endring i arbeidskapital

Note 3 Kapitalkonto

Note 4 Varige driftsmidler

Balanseregnskapet 31.12.2021 31.12.2020 Endring

2.1 Omløpsmidler 5 272 564 4 162 797 1 109 767

2.3 Kortsiktig gjeld 2 153 835 1 869 520 284 315

Arbeidskapital 3 118 729 2 293 277 825 452

Balanseregnskapet 31.12.2021 31.12.2020 Endring

Anleggsmidler 35 204 063 34 116 308 1 087 755

Langsiktig gjeld 22 531 657 22 108 805 422 852

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 880 548 501 026 379 522

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler - 25 127 - 28 293 3 166

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld 0 - 115 006 115 006

Omklassifisert egenkapital Stavanger Natur-og Idrettsservice KF 2011 0 2 000 - 2 000

Tilbakeførte terminer startlån 0 721 - 721

Sum 13 527 826 12 367 951 1 159 876

Varige
driftsmidler

Tomte-

områder

IT-utstyr,
kontor-

maskiner

Anleggs-

maskiner
mv.

Brann-

biler

Tekniske
anlegg,

p-
plasser

Boliger,
skoler,

veier

Adm.bygg,
sykehjem

mv.
Sum



Hovedoversikt i balansen

1) Faste eiendommer og anlegg                      17 344 121

2) Utstyr, maskiner og transportmidler            862 211

     18 206 332

Note 5 Aksjer og andeler

Aksjer

Varige

driftsmidler

Tomte-

områder

IT-utstyr,

kontor-

maskiner

Anleggs-

maskiner

mv.

Brann-

biler

Tekniske

anlegg,
p-

plasser

Boliger,

skoler,
veier

Adm.bygg,

sykehjem
mv.

Sum

Bokført verdi

01.01.2021
2 313 711 89 487 765 150 5 369 476 446 10 595 456 3 236 155 17 481 774

Tilgang 147 365 30 971 98 083 0 55 172 705 602 315 132 1 352 325

Avgang 0 0 - 520 0 0 - 523 0 - 1 043

Avskrivninger 0 - 29 700 - 96 140 - 465 - 27 110 - 358 630 - 80 612 - 592 657

Nedskrivninger - 163 0 - 25 0 0 - 3 784 - 30 097 - 34 069

Bokført verdi

31.12.2021
2 460 914 90 758 766 548 4 904 504 508 10 938 121 3 440 578 18 206 332

1) 2) 2) 2) 1) 1) 1)

Økonomisk

levetid
5 år 10 år 20 år 20 år 40 år 50 år

Avskrivningsplan Ingen avskrivning Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

Selskap Fotnote Eierandel
Vesentlig

nedskrivning

Mottatt

utbytte

Bokført verdi

31.12.2021

Bokført verdi

01.01.2021

Lyse AS 45,74 % 288 131 461 454 461 454

Rogaland Teater AS 25,93 % 28 28

Universitetsfond Rogaland AS 36,32 % 13 800 13 800

ODEON kino

Stavanger/Sandnes
33,15 % 5 119 5 119



Selskap Fotnote Eierandel
Vesentlig

nedskrivning

Mottatt

utbytte

Bokført verdi

31.12.2021

Bokført verdi

01.01.2021

Glad Mat AS 4,08 % 5 5

Lysefjorden Utvikling AS 11,32 % 330 330

Stavanger Sentrum AS 40,00 % 704 704

Blue Planet AS 1,17 % 150 150

Allservice Holding AS 1) 50,49 % 1 490 0

Allservice AS 1) 50,49 % 0 1 490

Forus Næringspark AS 49,01 % 7 400 7 400

Filmkraft Rogaland AS 2) 25,00 % 350 150 560

Museum Stavanger AS 47,00 % 65 65

Attende Holding AS 3) 55,00 % 785 0

Attende AS 3) 55,00 % 0 785

Stavanger Forum AS 87,42 % 43 897 43 897

Bysykkelen AS 25,00 % 2 000 2 000

Valide Invest I AS 9,98 % 1 500 1 500

Valide invest II AS 9,68 % 1 500 1 500

Hagltårnet Næring AS 100,00 % 62 606 62 606

Risavika Bioproduction AS 39,22 % 2 000 2 000

Forus Sportssenter AS 77,00 % 70 799 70 799

Bygdebladet Randaberg og

Rennesøy AS
15,00 % 53 53

Reisemål Ryfylke AS 5,59 % 38 38

Ryfylke Næringshage AS 10,13 % 200 200

Marin Energi Testsenter AS 4) 11,37 % 2 000 0

Lervigskvartalet

Butikkeiendom AS
5) 100,00 % 30 0

Frøya Ventures AS 6) 3,00 % 600 0



�. Allservice AS har foretatt en omstrukturering og stiftet morselskapet Allservice Holding AS.

Stifterne har overdratt til Allservice Holding AS alle aksjene i Allservice AS. Kommunestyret

vedtok saken 16.11.2020 i sak 105/20.

�. Kommunestyret vedtok 01.02.2021 i sak 21/21 å selge 10 % (160 aksjer) av aksjene i Filmkraft AS

til Sandnes kommune. Det er foretatt en kapitalnedsettelse på kr 0,350 mill. som følge av

vedtektsendringer i selskapet.

�. Attende AS har foretatt omstrukturering og stiftet morselskapet Attende Holding AS. Attende

Holding AS overtar aksjene fra Attende AS. Kommunestyret vedtok saken 19.04.2021 i sak 51/21.

�. Det ble kjøpt aksjer for kr 2 mill. i Marin Energi Testsenter AS, vedtatt av formannskapet

10.06.2021 i sak 103/21.

�. Nystiftelse av selskapet Lervigskvartalet Butikkeiendom AS hvor Stavanger kommune tegnet

seg for kr 0,03 mill.

�. Det ble kjøpt aksjer (B-aksjer) for kr 0,6 mill. i Frøya Ventures AS, vedtatt av formannskapet

23.09.2021 i sak 142/21.

Andeler

Selskap Fotnote Eierandel
Vesentlig

nedskrivning

Mottatt

utbytte

Bokført verdi

31.12.2021

Bokført verdi

01.01.2021

Rogaland Parkering AS 100,00 % 100 100

Jåttåvågen 2 AS 100,00 % 804 000 804 000

Stokkavik AS 8,89 % 3 752 3 752

Sum 350 288 131 1 486 554 1 484 334

Selskap Fotnote Eierandel
Vesentlig

nedskrivning
Mottatt
utbytte

Bokført verdi
31.12.2021

Bokført verdi
01.01.2021

Stavangerregionen Havn IKS 81,88 % 0 0

IVAR IKS 40,90 % 0 0

Rogaland Brann og Redning

IKS
43,95 % 2 660 2 660

Rogaland Revisjon IKS 33,29 % 1 347 1 347

Renovasjonen IKS 50,00 % 1 000 7 997 7 997

Stavanger Konserthus IKS 89,00 % 89 89

Folkehallene IKS 7) 53,65 % 54 0

Sørmarka flerbrukshall IKS 53,65 % 384 384



�. Innbetalt kapitalinnskudd på kr 0,054 mill. til Folkehallene IKS ved restrukturering av driften og

stiftelsen av selskapet. Kommunestyret vedtok etablering av Folkehallene IKS 16.11.2020 i sak

102/20.

�. Stavanger kommune har tilført kr 0,5 mill. i styrking av selskapet Opera Rogaland IKS’ kapital, i

tråd med Handlings- og økonomiplanen 2019-2022.

Selskap Fotnote Eierandel
Vesentlig

nedskrivning

Mottatt

utbytte

Bokført verdi

31.12.2021

Bokført verdi

01.01.2021

Multihallen og Storhallen IKS 53,65 % 374 374

Opera Rogaland IKS 8) 50,00 % 900 400

Rogaland Kontrollutvalgsekr.

IS
35,00 % 210 210

Biblioteksentralen AL 2 2

Samvirkelaget Flørli Vann og

Kloakk SA
650 650

Egenkapitalinnskudd KLP 310 662 291 137

Andeler Dragaberget

Barnehage SA
20 20

Norsk skjemaforlag 0 0

Bate Boligbyggelag 0 0

A/L Haukelivei 10 0 0

Jæren Folkehøyskole 0 0

Bruksrettighet Båtplass

Åmøy havn
0 0

Finnøy Flerbrukshall SA 100 100

Tomatfestivalen SA 40 40

Sum 0 1 000 325 489 305 411

Fotnote Eierandel
Vesentlig

nedskrivning

Mottatt utbytte/

overføring

Bokført verdi

31.12.21

Bokført verdi

01.01.21

Sum aksjer og

andeler
350 289 131 1 812 043 1 789 745



Note 6 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

* Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til bokført verdi pr. 31.12 slik

at bokført verdi blir lik markedsverdi. Netto urealisert gevinst på 64,5 mill. er resultatført i 2021. Realisert gevinst på

32,2 mill. er inntektsført i 2021 og realisert tap på 18 mill. er utgiftsført i 2021. Kursreguleringsfondet er pr 31.12.21 på

150,7 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet. Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra

Verdipapirsentralen (VPS). Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi.

Anskaffelseskost er bokført verdi på det enkelte papir før kursregulering

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 16.12.2019

Note 7 Langsiktig gjeld

Aktivaklasse Anskaffelseskost
Markedsverdi

31.12.2021

Bokført verdi

31.12.2021
Årets resultat

Grunnfondbevis 17 301 30 539 17 301 13 239

Ansvarlige lån, fondsobligasjoner 234 989 231 256 234 989 - 3 733

Industriobligasjoner/sertifikater 174 008 176 111 174 008 2 103

Bankobligasjoner og

bankinnskudd
155 620 156 041 155 620 421

-Herav bankinnskudd - 102 616 - 102 616 - 102 616 0

Grønn finansforvaltning 133 488 182 194 133 488 48 707

Kursregulering 01.01.21 - 3 783 3 783

Urealisert gevinst 31.12.21 64 519 - 64 519

Sum 612 790 673 526 673 526 0

Lånesaldo 31.12.2021 31.12.2020

Lån til egne investeringer 8 119 653 7 683 048

Lån til videreutlån 2 586 690 2 270 640

Sum bokført langsiktig gjeld 10 706 343 9 953 688

Herav finansielle leieavtaler 0 0

Lån som forfaller i 2022 929 000 600 000

Herav lån som må refinansieres 929 000 600 000



Note 8 Avdrag på lån, minimumsavdrag

*Betalte avdrag består kun av eksterne avdrag.

Stavanger Parkeringsselskap KF inkluderes fullt ut i beregningen siden de har gjeld til eksterne kreditorer.

Betalte og utgiftsførte avdrag i 2021 er mer enn beregnet minimumsavdrag.

Note 9 Pensjon

Lånesaldo 31.12.2021 31.12.2020

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser 31.12.2021 31.12.2020

Langsiktig gjeld med fast rente 3 754 918 3 083 822

Langsiktig gjeld med flytende rente 6 951 425 6 869 866

Minimumsavdrag 2021 2020

Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven § 14-18, 1. ledd 302 395 303 578

Korrigering for mottatte avdrag videreutlån til avdrag andre lån 0 0

Betalte avdrag* 362 522 359 770

Differanse mellom beregnet, korrigerte og betalte avdrag - 60 127 - 56 192

Avskrivninger

Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 01.01. 15 167 817 14 766 124

Bokført verdi lånegjeld 01.01. - 7 747 025 - 7 649 545

Avskrivninger 592 533 586 005

Avdrag på lån til videre utlån og forskuttering 2021 2020

Mottatte avdrag på startlån 222 850 180 396

Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 203 972 180 396

Avsetning til/bruk av avdragsfond 18 878 0

Saldo avdragsfond 31.12. 18 878 0



Note 10 Vesentlige bundne fond

Pensjon 2021 2020 Endring

Samlet pensjonskostnad 706 369 698 167 8 202

Årets pensjonspremie 934 321 655 395 278 926

Pensjonsmidler 11 869 383 11 717 870 151 513

Pensjonsforpliktelser 11 825 314 12 155 117 - 329 803

Bundne fond
Beholdning

31.12.2021
Avsetninger

Bruk av

fond

Netto

avsetning

eller bruk av

bundne
fond

Beholdning

31.12.2020

Bundne driftsfond

Selvkostfond 113 864 38 690 - 1 38 689 75 175

Øremerkede midler 1) 119 548 119 823 - 155 728 - 35 905 155 453

Interkommunal beredskap mot akutt

forurensing - IUA
7 863 140 0 140 7 724

Nye Stavanger/Reformstøtte

kommunesammenslåing
14 202 14 202 - 19 704 - 5 502 19 704

Sum bundne driftsfond 255 478 172 855 - 175 433 - 2 578 258 056

Bundne investeringsfond

Startlån 10 606 0 0 0 10 606

Startlån - avsatte mottatte avdrag 18 878 18 878 0 18 878 0

Øremerkede midler 2 337 2 337 - 2 157 180 2 157

Utbyggerbidrag 2) 36 080 0 0 0 36 080

Frikjøpsordning Stavanger Parkeringsselskap

KF 3)
26 643 0 0 0 26 643

Øvrige bundne investeringsfond 269 3 0 3 266



�. Øremerkede midler avsatt i bundne driftsfond og investeringsfond er eksterne midler som

kommunen har mottatt med særskilt formål. Midlene er avsatt på fond for overføring til 2022.

�. Bundet investeringsfond utbyggerbidrag gjelder kostnadsbidrag fra utbygger til rekkefølgetiltak

i kommunedelplan 116 K, Hillevåg og Paradis. Disse tiltakene er ennå ikke gjennomført da det er

igangsatt et arbeid med ny områdeplan for deler av Paradis. Denne planen vil fastlegge nye

rekkefølgekrav for området. Fondsmidlene er som følge av dette ikke disponert i 2021.

�. Bundne fond Stavanger Parkeringsselskap KF gjelder frikjøpsordning der midlene skal brukes til

utvikling av parkeringsplasser i det offentlige rom etter behov. Det er ikke brukt av midlene i

2021.

14.5 Revisors beretning

Vedlegg:

Revisors beretning (PDF)

Bundne fond
Beholdning

31.12.2021
Avsetninger

Bruk av

fond

Netto

avsetning

eller bruk av

bundne
fond

Beholdning

31.12.2020

Sum bundne investeringsfond 94 813 21 218 - 2 157 19 061 75 752
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