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STAVANGER KOMMUNE 

Hovedgrep 
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 

■  Videreføring 
■  Tilpasning og omstilling 
■  Omprioriteringer  
■  Høyt investeringsnivå 
■  Leve HELE LIVET 
■  Verdibevaring 
■  Nytenkning og innovasjon 



STAVANGER KOMMUNE 

Økonomiske rammebetingelser 
og prioriteringer 

■ Forutsetninger 
■ Finansielle nøkkeltall 
■ Hovedtall investeringer 

og drift 
■ Prioriteringer innenfor 

innsatsområdene 



STAVANGER KOMMUNE 

Makrobildet 

■  Norsk økonomi 
■  Konjunkturnedgang som i stor grad skyldes lav oljepris og 

lavere investeringer og redusert drift i petroleumssektoren 
■  Lav kronekurs har gitt økt eksport, og sammen med økte 

investeringer på fastlandet og økt offentlig konsum motvirkes 
noe av nedgangen i veksten 

■  Størst økning av registrerte arbeidsledige i fylker med nær 
tilknytning til petroleumsvirksomheten 

 
■  Rogaland 

■  Lavere investeringsnivå og aktivitet i petroleumsindustrien 
■  Høyt fokus på kostnadsreduksjon i næringslivet 
■  Økt arbeidsledighet 
■  Rogaland kan bli utfordret på yrkesmessig og geografisk 

mobilitet 



STAVANGER KOMMUNE 

Forslag til  
statsbudsjett 2016 (1) 
 
2015 
■  Opprettholder skatteanslag på  + 4,6 % 

2016 
■  Realvekst i samlede inntekter på kr 7,3 mrd. (1,7 %)  

■  Frie inntekter kr 4,7 mrd. (1,4 %) 
■  Nye oppgaver kr 0,8 mrd. 
■  Øremerkede tilskudd kr 1,4 mrd. 
■  Gebyrinntekter kr 0,4 mrd. 
■  Økt skattøre, fra 11,35 % til 11,80 % 

■   Nominell skattevekst kommuner 7,4 % 
■   Sysselsettingstiltak; vedlikehold / rehabilitering skoler + omsorgsbygg 
■  Skattereform 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Forslag til statsbudsjett 2016 (2) 

De viktigste endringene for kommunene: 
■  Mer fleksibelt barnehageopptak, kr 400 mill. 
■  Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, kr 200 mill. 
■  Rus / psykiatritjenester, kr 400 mill. 

■  Innlemming av  øremerkede midler ØHD i rammetilskudd, kr 1,2 mrd. 
■  Likeverdig behandling kommunale/private barnehager, kr 180 mill. 
■  Ny naturfagstime, kr 77,6 mill. 
■  Forsøk med ny oppgavefordeling barnevern, kr 247,6 mill. 

■  Flere psykologer, øremerkede midler, kr 145 mill. 
■  Tilskuddsordning ressurskrevende tjenester + volumvekst, kr 1,2 mrd. 
■  Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner med 3 % 

 
Midler trekkes ut i rammetilskuddet grunnet følgende endringer: 
■  Endret finansieringsordning ikke-kommunal barnehager, kr 338 mill. 
■  Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten, kr 630 mill. 
■  Økning i maksimal foreldrebetaling i barnehager, kr 135 mill. 
■  Flere elever i statlige og private skoler, kr 109 mill. 

Dekkes av 
realvekst i frie 
inntekter 

Endringer i 
rammetilskudd 

Endringer i 
rammetilskudd 

Endringer i 
tilskudd / 
øremerking 



STAVANGER KOMMUNE 

Ståsted – Stavanger kommune 
■  Gode tjenester til innbyggerne 
■  Utgiftsveksten har vært høyere enn inntektsveksten i flere år 
■  Vesentlig lavere skattevekst enn tidligere, men Stavanger har 

fortsatt høye skatteinntekter  
■  Omfattende omstillinger er igangsatt i 2015 
■  Lånegjelden øker 
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STAVANGER KOMMUNE 

Brutto driftsbudsjett og investeringer 

■ Brutto driftsbudsjett 
2016 kr 10 mrd. 

■  Investeringer    
2016-2019 kr 4 mrd. 



STAVANGER KOMMUNE 

Tilpasninger for framtidens velferdstjenester 

■  Bystyret vedtok omstillingstiltak på om lag kr 170 mill. i 2015 som 
videreføres i planperioden med kr 40 mill. 

■  Tiltak fra tertialrapporter 2015 er videreført med kr 34 mill. 
■  Nye tiltak utgjør kr 46 mill. 
■  Samlet for 2016 utgjør innsparingstiltakene kr 120 mill. 
■  Omstillingstiltakene i 2015 og 2016 utgjør om lag kr 290 mill. 



STAVANGER KOMMUNE 

Fortsatt lavere skattevekst enn 
landet 

Skattevekst 2015 
■  Stavanger 0,5 % 
■  Norge 4,6 % 
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Skattevekst 2016 
■  Stavanger 6,1 % 
■  Norge 7,4 % 



Frie inntekter 
Skatt og rammetilskudd 

Lokale 
forutsetninger 
■  Lønnsvekst 
■  Befolkningsvekst 
■  Ingen vekst i 

sysselsetting 
■  Skattereform 
■  Økt kommunalt 

skattøre 

6  616 6  541 6    956 6  843



STAVANGER KOMMUNE 

Andre sentrale inntekter 

■ Eiendomsskatt 
■  Foreslår kontormessig justering med 10 % av takster med 

virkning fra 2016. Økt bunnfradrag til kr 400 000. 
■  Foreslår ny alminnelig taksering med effekt fra 2019, jf. 

eget prosjekt. 
■ Overføringer fra selskaper 

■  Lyse AS - forutsatt et utbytte på kr 186 mill.,    
renteinntekter kr 28,1 mill. og avdragsinntekter kr 43,7  mill. 

■  SF Kino Stavanger/Sandnes AS – forutsatt et utbytte på kr 
2 mill. i henhold til utbytteforventingen i eierstrategien. 

■  Renovasjonen IKS – forutsatt et utbytte på kr 1 mill. 
■  Forus Næringspark AS – forutsatt overføring på kr 3,5 mill.    

 
 
 

 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Netto driftsresultat, regnskap 2012-2014, 
budsjett 2015-2019 
 



STAVANGER KOMMUNE 

Andel egenfinansiering av  
investeringene og gjeldsgrad 
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Investeringer etter hovedformål totalt kr 4 mrd.  
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Brutto driftsrammer samlet  
kr 10 mrd. 
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STAVANGER KOMMUNE 

Økonomiske risikofaktorer 2016-2019 

Økonomisk utvikling 

• Endrede 
rammebetingelser 

• Fortsatt skattesvikt 
• Renteendringer, 

finansielle tap 
• Usikre kostnads-

anslag for 
investeringene 

• Sysselsetting 

Statlig regulering 

• Tilskudds- og fin. 
ordninger 

• Egenbetalinger 
• Oppgaveendringer 
• Kommunereform 

Innbyggerne 

• Endret 
befolkningsutvikling 

• Endring i 
brukerbehov 

• Flyktninger 
• Forventninger 
• Arbeidsledighet 

Intern risiko 

• Omstillinger oppnår 
ikke rask nok effekt 

• Gjennomførings-
kapasitet 

• Overtallighet 
• Kompetanse 



STAVANGER KOMMUNE 

Tilpasninger  
for framtidens 
velferdstjenester 

God tilrettelegging 
for demografisk 

endring 

Livskvalitet, velferd 
og folkehelse 

En klimarobust by 

Verdibevaring 

En handlekraftig 
organisasjon 



STAVANGER KOMMUNE 

God tilrettelegging 
for demografisk 

endring 



STAVANGER KOMMUNE 

Prioriterte innsatsområder 

• Befolkningen forventes å øke, blir eldre og mer 
flerkulturelt sammensatt framover 

• Befolkningsvekst, næringsutvikling, sysselsettings-
muligheter og boligetterspørsel henger sammen  
 

• Stor usikkerhet knyttet til sysselsetting og 
befolkningsutvikling  
 

• Å skape nye arbeidsplasser og fortsatt 
næringsutvikling er viktige oppgaver framover 

God tilrettelegging  
for demografisk 

endring  



STAVANGER KOMMUNE 

Befolkningsendringer, totalt,  
2016-2023 
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Befolkningsendringer, 0-5 år, 2016-2023 
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Befolkningsendring, 6-15 år, 2016-2023 
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Befolkningsendring, 80 +, 2016-2023 
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STAVANGER KOMMUNE 

Utbyggingsområder 

Kjøp av areal og byggemodning samlet kr 351,4 mill. i 
perioden 

■  Hovedutbyggingsområder 

■  Kjøp og utvikling av andre eiendommer 

■  Jåttavågen områdeutvikling 

■  Kjøp av tomt til kommunale utbyggingsbehov innenfor 
Urban Sjøfront 

God tilrettelegging  
for demografisk 

endring  



STAVANGER KOMMUNE 

Investeringer skoler 

Rehabilitering og nybygg samlet kr 739,5 mill.  
i perioden, i 2016 kr 105,6 mill. 
 

■  Prosjekter som blir ferdig i perioden (nybygg/rehab): 
■  Eiganes, Jåtten, Hundvåg, Tastaveden, Kannik, Lunde, Nylund og 

Gautesete skole 
■  I tillegg starter utbygging/rehabilitering av: 

■  Madlamark, Storhaug bydel, Vaulen, Kvaleberg, Skeie og Kvernevik 
skole 

 
■  Prosjekter med endret framdrift i forhold til HØP 2015-2018: 

■  Utsatte prosjekter: Madlamark skole, Skeie skole, Storhaug bydel og 
Kannik 

■  Forserte prosjekter: Tastaveden og Hundvåg skole  
■  Nye prosjekter: Nylund og Lunde skole  

God tilrettelegging  
for demografisk 

endring  



STAVANGER KOMMUNE 

Investeringer barnehager 

Rehabilitering og nybygg samlet kr 146,9 mill. i perioden, hvorav kr 28,9 
mill. i 2016 

■  Prosjekter som blir ferdig i perioden (nybygg/rehabilitering) 
■  Emmaus barnehage, Vardenes barnehage og Ytre Tasta barnehage avd. 

Eskeland 
 

■  I tillegg starter utbyggingen av: 
■  Roaldsøy og Atlanteren barnehage 

 
■  Prosjekter med endret framdrift i forhold til HØP 2015-2018 

■  Utsatte prosjekter: Nore Sunde, Roaldsøy og Ytre Tasta barnehage avd. 
Eskeland 

■  Nye prosjekter: Vardenes barnehage, riving og nybygg 
 

  

God tilrettelegging  
for demografisk 

endring  



STAVANGER KOMMUNE 

Tilpasninger, omstilling og 
prioriteringer 

■  Færre barn med lovfestet rett til barnehageplass, kr -7,4 mill. 
■  Elevtallsvekst dekkes innenfor rammen, kr 0,7 mill. i 2016 

■  Styrke helsesøsterressurs tilsvarende 2,5 årsverk, 
ungdomsskoletrinnet, kr 1,5 mill. 

■  Tilskudd til fastleger, kr 0,8 mill. 

■  Sosialhjelp, kr 10 mill. 

God tilrettelegging  
for demografisk 

endring  



STAVANGER KOMMUNE 

Livskvalitet, velferd 
og folkehelse 



STAVANGER KOMMUNE 

Prioriterte innsatsområder 

■  Kommunen skal tilrettelegge for en aktiv og sunn 
befolkning 
 

■  God tjenestekvalitet i barnehage, skole og oppvekstmiljø 
 

■  Satsing på Leve HELE LIVET og utvikling av 
velferdsteknologi 
 

■  Folkehelsearbeid i samarbeid med frivillig sektor 
 

■  Stigende arbeidsledighet – veiledning og oppfølging  
 

■  Det vil komme nye flyktninger i kommende år 
 

Livskvalitet, velferd 
og folkehelse 



STAVANGER KOMMUNE 

Leve HELE LIVET 

Økt 
selvhjulpenhet Aktivt liv 

Bo hjemme så 
lenge som mulig 

Velferds-
teknologi 

Fra institusjon til 
hjemmebaserte 

tjenester 

 
■  Hjemmebaserte tjenester 

styrkes for å gi flere hjelp 
hjemme, kr 5 mill. 

■  Satsingen gir grunnlag for 
færre institusjonsplasser  
Framskynde avvikling av 
Vålandstunet sykehjem, kr -16,3 
mill. i 2016 

■  «Vålandstomten» – 
seniorboliger med 
fellesfunksjoner 
Jfr. bystyresak 152/15, fremtidig 
bruk av Vålandstomten, 
Petritomten og Mosheim 
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Fra omstilling 2010  
til Leve HELE LIVET 2.0 

2010 2012 2013 2014 

Ett av ti 
omstillings 

prosjekt  2010 
«omsorgs 
trappen» 

desember 
2012 
Rapport 
innhold i 
senteret 

2011 

august  
prosjektleder 
november  
statusrapport 
 

2015 



STAVANGER KOMMUNE 

Investeringer  
bofellesskap, sykehjem og bolig 

Rehabilitering og nybygg samlet kr 851,3 mill.  
i perioden, hvorav kr 281,8 mill. i 2016 
 
■  Prosjekter som ferdigstilles i perioden 

■  Bofellesskap: Lassahagen, Haugåsveien 26/28, nytt 
bofellesskap for personer med rus og psykiske lidelser, selveide 
boliger for personer med utviklingshemming, barnebolig 

■  Sykehjem: Lervig  
■  Boliger: Oddahagen, Kari Trestakkv., Haugåsveien   
 

■  I tillegg starter ombygging/utbygging av 
■  Bofellesskap: selveide boliger og omsorgsboliger for personer 

med utviklingshemming  
■  Aldershjem: St. Petri  

 

Livskvalitet, velferd 
og folkehelse 



STAVANGER KOMMUNE 

Investeringer  
bofellesskap, sykehjem og bolig 

■ Prosjekter med endret framdrift i forhold til HØP 
2015-2018 
■  Forsinket framdrift: Haugåsveien omsorgsboliger i 

bofellesskap og boliger, Bjørn Farmannsgt.25, Lervig 
sykehjem, Oddahagen og Kari Trestakkv. 

■  Forserte prosjekter: Selveide boliger for personer med 
utviklingshemming 

■  Nye prosjekter: Lassahagen trinn 2, selveide boliger for 
personer med utviklingshemming (trinn 2), bofellesskap 
for personer med rus og psykiske lidelser 

Livskvalitet, velferd 
og folkehelse 



STAVANGER KOMMUNE 

Driftskonsekvenser av investeringer 
bofellesskap, bolig og sykehjem 

■ Nye bofellesskap tas i bruk i planperioden: 
■  Lassahagen og Austbø i 2016, kr 28,4 mill. i 2016 og  

opp til kr 38,4 mill. fra 2018 
■  Haugåsveien og Bjørn Farmannsgaten i 2018, kr 16,4 mill. 
■  Rus og psykiatri (ROP) i 2019, kr 6 mill.  

■ 15 dagsenterplasser (PUH), sommeren 2017,  
■  kr 3,5 mill. i 2018 og opp til kr 7 mill. fra 2019 

■ Selveier boliger (PUH), sommeren 2018 
■   kr 5 mill. i 2018 og opp til kr 10 mill. fra 2019 

■ Lervig sykehjem i 2018 
■   kr 92 mill. i 2018 og opp til kr 103 mill. fra 2019 

Livskvalitet, velferd 
og folkehelse 



STAVANGER KOMMUNE 

Rehabilitering og nybygg samlet kr 309,1 mill.  
i perioden, i 2016 kr 122,7 mill. 
 

■  Prosjekter som blir ferdig i perioden (nybygg/rehab): 
■  Svømmehall Kvernevik, Hetlandshallen dobbelhall,  

Nye Gamlingen, Stavanger idrettshall, Stavanger svømmehall 
og nytt garderobebygg og klubbhus på Midjord 

 
■  Prosjekter med endret framdrift i forhold til HØP 2015-2018: 

■  Forserte prosjekter: Stavanger svømmehall  

■  Driftskonsekvenser av nye idrettsanlegg øker med kr 5,1 
mill. i 2016 og opp til kr 11,45 mill. i 2019 
■  Hundvåg og Kvernevik svømmehall,  
■  Skateanlegg på Tasta,  
■  Nye Gamlingen,  
■  Hetlandshallen (dobbel idrettshall) 

Investeringer og drift av idrettsbygg 
Livskvalitet, velferd 

og folkehelse 



STAVANGER KOMMUNE 

Tilpasninger, omstilling  
og prioriteringer (1) 

■ Videre satsing på kompetanseheving i barnehage, 
kr 1 mill. 

■ Fleksibelt barnehageopptak, flere plasser i 
sentrumsnære barnehager, kr 3,7 mill. 

■ Realfagsatsing på mellomtrinnet 5. – 7. trinn,  
kr 2,2 mill. 

■ Oppreisningsordningen, total ramme kr 38 mill. 
herav kr 12 mill. i  2016 

■ Barnevern, klientutgifter, kr 8 mill. 

Livskvalitet, velferd 
og folkehelse 



STAVANGER KOMMUNE 

Tilpasninger, omstilling  
og prioriteringer (2) 

■ Omsorgsinstitusjon for rusmisbrukere, kr 4 mill. 
■ Videreføre satsing på Leve HELE LIVET versjon 2.0 

■  Økte ressurser til hjemmebaserte tjenester, kr 5 mill. 
■  Ledelsesressurs og psykolog til Helsehuset, kr 1,5 mill. 

■ Brukerstyrt personlig assistent BPA, kr 4,5 mill. 
■ Ressurskrevende tjenester, økte kostnader pga. 

endret statlig finansiering, kr 4,8 mill. 
■ Bosetting av Syriske kvoteflyktninger, kr 5 mill.   

■  Forutsetter at statlige tilskuddsordninger dekker 90 % av 
utgiftene 

■  Statsbudsjettet 2016: Tilleggsnummer om asylsøkarar 
30.10.2015 

Livskvalitet, velferd 
og folkehelse 



STAVANGER KOMMUNE 

Verdibevaring 



STAVANGER KOMMUNE 

Prioriterte innsatsområder 

■  Økonomisk handlingsrom og helhetlig prioritering avgjør hvor raskt 
vedlikeholdsetterslepet kan reduseres 
 

■  Finansiering av verdibevarende vedlikehold for hele bygningsmassen 
må skje over flere perioder 
 

■  Vedlikeholdsstrategien for uteområdene ved formålsbyggene vil bli 
gjennomgått for å få utarbeidet oppnåelige standard- og funksjonsmål 
 

■  Fornyelse av ledningsnett, pumpestasjoner og lekkasjereduksjon 
knyttet til vannforsyning og avløpsvann er også viktige oppgaver 
■  Brutto driftsbudsjett inkl. kapitalkostnader VAR, gjennomsnitt per år 

kr 476 mill. 
■  Brutto investeringer VAR 2016-2019 kr 469 mill. 

 

Verdibevaring 



STAVANGER KOMMUNE 

Tilpasninger, omstilling og  
prioriteringer 
■  Driftskonsekvenser av nye bygg 

■  Øker med kr 11,4 mill. i 2016 til kr 50,75 mill. i 2018 
■  Herav utgjør vedlikehold og renhold hhv. kr 7,75 mill. og opp til kr 43,5 

mill. i 2019 
■  Middels Holte sats 

■  Opptrapping av det generelle vedlikeholdsbudsjettet 
■  Øker med kr 18,2 mill. i 2016 , kr 33,2 mill. i 2017 og 2018 og øker 

med kr 43,2 mill. i 2019 

■  Tiltakspakke for økt sysselsetting, kr 12,7 mill. 
■  Engangstilskudd i 2016, kr 6,75 mill. til vedlikehold og ca kr 7 mill. 

til kapitalkostnader 

■  Vedlikehold av park og vei foreslås redusert med kr -4,8 mill. 

Verdibevaring 



STAVANGER KOMMUNE 

En klimarobust by 



STAVANGER KOMMUNE 

Prioriterte innsatsområder 

■ Stavangerregionen er sårbar overfor klimaendringer  
som følge av globale klimagassutslipp 

■ Nærheten til havet gjør kommunen utsatt 
■ Areal- og transportplanlegging må samordnes 

■ Sykkelstrategi, kr 22,5 mill. i 2016 (investering) 
■ Sykkelveinett og parkering, kr 2,5 mill. i 2016 (investering) 
■ ENØK-investeringer, kr 59,8 mill. i 2016 og 2017 
■ ENØK-innsparinger, kr -3,1 mill. i 2016 og opp til  

kr -9,7 mill. i 2019 

 

En klimarobust by  



STAVANGER KOMMUNE 

En handlekraftig 
organisasjon 



STAVANGER KOMMUNE 

Prioriterte innsatsområder 

■  Tilpasning til endrede økonomiske rammer 

■ Nytenkning, innovasjon og digitale løsninger  
 

■ Sikre nødvendig kompetanse 
 

En handlekraftig 
organisasjon   
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Tilpasning til lavere økonomiske rammer  
– omstilling, innsparing og effektivisering 

■  Prisvekst, ikke kompensert, kr -26,4 mill.  
■  Effektiviseringskrav, kr -18 mill. 
■  Underliggende omstillingsbehov (merforbruk 2015) 

■  PUH-området og helse og sosialkontorene 
■  Barnevern (klientutgifter) 

■  Omstilling 2018, kr -35 mill. 



STAVANGER KOMMUNE 

Tilpasninger, omstilling og  
prioriteringer (1) 
Levekår 
■  Redusere avlastningsplasser 

■  Avvikle avlastningsbolig, kr -3,0 mill. 
■  Avvikle midlertidig bolig Høyebakken og St. Svithun,  

beboere overføres til nye Austbø bofellesskap, kr – 13,6 mill. 
■  Fløyen bokollektiv, respiratorplass, kr -3,1 mill. 
■  Videreføre 6 rehabiliteringsplasser i Spania, kr -3 mill. 

Barn og unge 
■  Videreføre tiltak fra HØP 2015-2018 og tertialrapporter 2015   

■  SLT-midler, videreføre 2015-nivå, kr -0,3 mill. 
■  Tilskudd til barne- og ungdomsarbeid, videreføre 2015-nivå,  

kr -0,2 mill. 
■  EmBO, effektivisere med kr -0,5 mill. 

■  Ungbo, effektivisere med kr -0,6 mill. 
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Tilpasninger, omstilling og  
prioriteringer (2) 
Skole 
■  Videreføre tiltak fra HØP 2015-2018 og tertialrapporter 2015   

■  Rammereduksjon kr -20 mill. 
■  Lenden, PPT og Innføringsbarnehagen kr -4,7 mill. 

■  Kulturskolen kr -1,6 mill. 

Barnehage 
■  Videreføre tiltak fra HØP 2015-2018 og tertialrapporter 2015 

■  Styrket barnehagetilbud kr – 7,0 mill. 
■  Ledelses-, administrasjons og kjøkkenressurs, kr -5 mill. 
■  Spesialavdelinger, flerspråklig kr -7,6 mill. 

■  Ikke-kommunale barnehager, ny beregningsmetode for tilskudd,          
kr -7,8 mill. 

■  Smiodden barnepark avvikles, kr -0,3 mill. i 2016 og  
kr -1,0 mill. i 2017 
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Tilpasninger, omstilling og  
prioriteringer (3) 
Bymiljø og utbygging 
■  Videreføre tiltak fra HØP 2015-2018 og tertialrapporter 2015   

■  Rammereduksjon vedlikehold park og vei, kr -4,8 mill. 
■  Redusert tilskudd, større idrettsarrangement, kr -1 mill. 

■  Samdrift av idretts- og svømmehallen i Kvernevik og på Hundvåg,  
kr – 0,8 mill. i 2016 og kr -1,0 mill. fra 2019 

Kultur og byutvikling 
■  Videreføre tiltak fra HØP 2015-2018 og tertialrapporter 2015   

■  Redusert tilskudd til Sølvberget KF, kr -1 mill. 
■  Rammereduksjon i planavdeling, kr -1,3 mill. 

■  Økt tilskudd kulturinstitusjoner, statlig delfinansiert, kr 1,95 mill. 
■  Videreføre satsingen på digitalisering av byggesaksarkiv,  

kr 5 mill. i 2016 og 2017 
■  Interkommunal delplan Forus og transportplan Jæren – bypakken,  

kr 1,35 mill. i 2016 
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Tilpasninger, omstilling og  
prioriteringer (4) 

Felles, økonomi, personal og organisasjon 
■  Videreføre tiltak fra HØP 2015-2018 og tertialrapporter 2015 

■  Effektiviseringskrav økonomi og personal og organisasjon,  
    kr -6,6 mill. 
■  Lærlingeordning, velferdstiltak, rekruttering, IKT-

gevinstrealisering, kr -4,75 mill. 
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Nytenkning og 
kompetanse 
■  Samfunnsutviklingen 

og endringer i 
tjenestebehov vil  
kreve interne 
omstillinger i 
organisasjonen 

■  Nødvending 
kompetanse 

■  Jobbengasjement 
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Sammen for en levende by 

Er til stede – vil gå foran – skaper framtiden 



STAVANGER KOMMUNE 

Politisk 
behandling 

■  Formannskapet  
26. november 2015 

■  Bystyret             
14. desember 2015 


