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Den økonomiske framtiden er fortsatt usikker og regionen står overfor store omstillinger. 
Bystyret har vedtatt betydelige omstillingstiltak for å redusere kommunens utgifter i 2015. 
Et stort arbeid er satt i gang i organisasjonen. Tilpasningene som er gjennomført i 2015 vil 
videreføres og forsterkes i  2016 og planperioden ut.  Det er avgjørende for videre  økonomisk 
bærekraft at kommunen tilpasser sine aktiviteter til de økonomiske rammebetingelser.  
 Kommunen skal gi gode velferdstjenester - også i framtiden.

Fortsatt lav økonomisk vekst 
Ringvirkningene av lav oljepris og nedbemanning i oljesektoren er fortsatt tydelig og vil med stor sannsyn-
lighet vedvare i perioden. Arbeidsledigheten er 2,9 prosent i landet og 4,0 prosent i Stavanger, det høyeste på 
mange år. Et innovativt og internasjonalt næringsliv viser stor endringsvilje. Det er god samhandling mellom 
nærings aktører, myndigheter og forskningsmiljøer. Kommunen vil sammen med aktørene i regionen bidra 
aktivt i arbeidet med å tilrettelegge for nye arbeidsplasser.

Stramt driftsbudsjett
Bystyret vedtok omstillingstiltak på om lag kr 170 mill. i 2015.  De videreføres i 2016 og perioden ut. 
 Rådmannen foreslår i tillegg omstillingstiltak på tjenesteområdene med kr 120 mill. fra 2016 med ytterligere 
opptrapping til kr 229 mill. i 2019. 

Netto driftsresultat vil være 1,8 prosent i 2016, og øker til 3,3 prosent i 2019.  Dette er et svakere resultat enn 
de økonomiske måltall for 2016 og 2017.

Høyt investeringsnivå
Investeringsnivået ligger fortsatt høyt med kr 4,1 mrd. i planperioden. Hovedprioriteringene er bygging og 
rehabilitering av skoler, sykehjem, bofellesskap og park- og idrettsanlegg. Brutto lånegjeld vil i planperioden 
stige fra 5,5 mrd. til kr 5,8 mrd. i slutten av planperioden.

Tilpasninger for framtidens 
velferdstjenester
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Hovedgrep innen utfordrings- 
og innsatsområdene

God tilrettelegging for demografi sk endring  
Befolkningen forventes å øke, bli eldre og mer fl erkul-
turelt sammensatt de kommende årene. Imidlertid erfarer 
 Stavanger noe lavere befolkningsvekst enn foregående år, 
og usikkerheten knyttet til sysselsettings- 
og  befolkningsutviklingen er stor. 

Næringsutvikling, sysselsettingsmuligheter og boliget-
terspørsel henger sammen. Fall i oljeprisen har store 
ringvirkninger for næringsliv og off entlige inntekter, og 
utløser behov for omstilling og nytenkning. Et styrket 
samarbeid mellom off entlige myndigheter, næringslivet og 
universitets- og forskningsmiljøene skaper grunnlag for 
innovasjon og bidrar til vekst og allsidighet i næringslivet. 
En av de viktigste innsatsområdene i årene som kommer 
er å skape nye arbeidsplasser.

Livskvalitet, velferd og folkehelse
Kommunen skal legge til rette for en aktiv og sunn  befolkning. 
En framtidsrettet tjenesteutvikling med tidlig innsats og tiltak 
for å fremme egenmestring prioriteres høyt. Redusert øko-
nomisk handlingsrom krever stor oppmerksomhet mot lang-
siktige tiltak og omstillinger som reduserer ressursbruken. 

Hyppigere revurderinger og kortere vedtakstid skal bidra 
til at tjenesteomfanget tilpasses fortløpende, reduseres og 
avsluttes når behovet avtar. Gjennom god tjenestekvalitet 
i barnehage, skole og oppvekstmiljø, skal barn og unge gis 
et fundament til å bli aktive deltakere i samfunns- og arbeids-
livet. Stavanger kommunes satsing på Leve HELE LIVET og 
utvikling av velferdsteknologi skal bidra til at eldre mennesk-
er kan ha et aktivt liv og klare seg selv lengre hjemme enn 
i dag. Folkehelsearbeidet vil involvere frivillig sektor. 
 Stigende arbeidsledighet gjør at veiledning og oppfølging 
av  arbeidsledige vil ha stor oppmerksomhet i kommunens 
rådgivning. Det vil komme fl ere fl yktninger som vil kreve 
tilrettelegging fra kommunen.
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En klimarobust by
Helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser viser at Stavanger-
regionen er sårbar for klimaendringer som følge av globale 
klimagassutslipp. Nærheten til havet gjør kommunen utsatt 
fordi bebygde områder og infrastruktur vil trues av stigning i 
havnivået. Stavanger deltar i fl ere prosjekt for å kunne håndtere 
konsekvensene av et endret klima. For å nå klimamålene må 
det samhandles med nabokommunene og fylkeskommunen, 
og samarbeidet må følges opp med  planer og virkemidler. 
Dette handler både om å tilrettelegge for miljøvennlig trans-
port og god folkehelse. Endringene i retning av mer miljøvenn-
lig transport er startet, og utfordringene vil være store i fl ere år 
fremover. Areal- og transportplanlegging må samordnes best 
mulig både lokalt og regionalt.

Verdibevaring
Økonomisk handlingsrom avgjør hvor raskt vedlikeholds etter-
slepet kan reduseres. Finansiering av vedlikeholdsetterslepet 
må skje over fl ere budsjettperioder. 

Vedlikeholdsstrategien for uteområdene ved formåls byggene 
vil i løpet av 2016 bli gjennomgått for å få utarbeidet  standard- 
og funksjonsmål. På sikt er målet å etablere tiltaksplaner 
for uteområdene ved de andre formålsbyggene som for 
 skolegårdene. Fornyelse av ledningsnett, pumpestasjoner 
og lekkasjereduksjon knyttet til vannforsyning og avløpsvann 
er også viktige oppgaver.

En handlekraftig organisasjon
Stavanger kommune skal være en handlekraft ig organisasjon 
som fanger opp og responderer hurtig på behovsendringer, 
 styrer etter fellesskapets interesser og er god på intern og 
ekstern samhandling. Nytenkning og innovasjon vil være 
sentralt for å kunne møte framtidens utfordringer. Kommune-
organisasjonen må til passes endrede økonomiske rammer 
de kommende årene. God økonomistyring, eff ektiv drift  og 
høy gjennomføringsevne må til for å beholde det  økonomiske 
handlingsrommet. Samfunnsutviklingen og endringer i 
 tjenestebehov vil kreve interne omstillinger. Arbeidet med 
å sikre nødvendig kompe tanse videreføres. Utvikling av 
tjenester som gir alle  brukere et reelt digitalt førstevalg skal 
 fremdeles ha høy  prioritet.

Utfordrings- og innsatsområder

STKO 0079 SG HØP kortversjon.indd   4 28.10.2015   08.41



Brutto driftsbudsjett 2016  
Brutto drift sbudsjett for 2016 er på totalt kr 10,1 mrd. inklusiv VAR-sektoren. Figuren under viser andel av bruttobudsjettet til de 
ulike tjenesteområdene inklusiv fellesutgift er, stab- og støttetjenester for 2016. 

Hovedtall

Bymiljø og utbygging

Kultur og 
byutvikling

Skole

Barn og unge

Barnehage

Oppvekst og levekår
felles inkl.
samfunnsmedisin

Levekår

Øvrige fellesutgifter

Renter og avdrag

Lønnsreserve/pensjon

Stab og støtte

4 %

14 %

27 %
2 %

4 %

3 %

6 %

7 %

11 %

3 %

19 %

Driftsinntekter  
Stavanger kommune har fl ere inntektskilder som fi nansierer drift en. Kommunens frie inntekter består av skatt (55 %) og 
rammetilskudd (19 %) og utgjør 74 % av samlede inntekter. Brukerbetalinger utgjør 5 %, andre salgs- og leieinntekter 9 %, 
overføringer med krav til motytelse 7 % og eiendomsskatt 3 %.. 

Skatt på inntekt 
og formue

Eiendomsskatt

Brukerbetalinger

Andre salgs- og 
leieinntekter

Overføringer med krav til motytelse

Rammetilskudd

Andre statlige overføringer

55%

19%

2%7%

9%

5%

3%
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Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 
Regjeringen legger opp til realvekst i de frie inntektene 
på kr 4,2 mrd. (+1,4 %) i 2016. Nominell vekst øker ram-
metilskuddet med 1 % og skatteinngangen med 7,4 % 
for kommunene samlet og medfører en vridning av kr 2 
mrd. fra rammetilskudd til økt skatteinngang. Effekter av 
forslag til ny skattereform er innlemmet sammen med økt 
kommunalt skattøre for å opprettholde 40 % skatteandel 
av samlede inntekter. En sysselsettingsvekst på 0,5 % og 
2,7 % lønnsvekst er også innarbeidet i nasjonale tall.
Lokale anslag tar i stor grad hensyn til dette uten å ta inn 
sysselsettingsvekst.

Det budsjetteres med frie inntekter i 2016 på kr 6,8 mrd. 
stigende til 7,0 mrd. i 2019 for Stavanger. Veksten fra 2015 
til 2016 blir på 4,6 %. I tallene for 2016 inngår kommun-
ens andel (kr 12,7 mill.) av regjeringens tiltakspakke for å 
øke sysselsettingen gjennom vedlikehold og rehabilitering 
av skoler og omsorgsbygg.

Skatteinngangen fra formues- og inntektsskatten budsjet-
teres med kr 5,1 mrd. i Stavanger i 2016. Dette anslaget 
tar utgangspunkt i at skatteinngangen i 2015 blir på kr 4,8 
mrd. og dette tilsvarer en skattevekst på 0,5 %. Basert på 
dette blir nominell vekst i skatteinntekter i 2016 på 6,1 %.

Skatteinntektene per innbygger i Stavanger har gått noe 
ned siste to årene siden toppåret 2013 og antas å bli 137,9 
% av landsgjennomsnittet i 2016. Dette henger sammen 
med en olje- og gassnæring i omstilling, noe stigende 
arbeidsledighet også kommende år og en noe lavere økon-
omisk vekst enn tidligere.

Hovedtall

Endringer i driftsrammene 
Stavanger kommune leverer gode tjenester til innbyggerne 
sine. Reduserte inntekter medfører behov for en tydeligere 
prioritering, og forventningene om økte tjenestestand-
arder må derfor dempes. Innsatsen må konsentreres om 
en framtidsrettet utførelse av kjernetjenestene. Disse må 
omstilles i samsvar med endrede behov og fagkunnskap 
om hvordan tjenestebehovene kan dekkes på mest mulig 
måte. 

Ved flere anledninger har rådmannen presentert sammen-
lignbare data for de ti største kommunene i Norge. 
 Dataene viser at Stavanger kommunes tjenestetilbud 
gjennomgående har en høyere ressursbruk enn de fleste 
andre kommunene og er et uttrykk for et godt tjenestetil-
bud. Det legges til grunn at  det vil være mulig å tilby gode 
tjenester innenfor reduserte driftsrammer.

Rådmannens budsjettforslag for planperioden 2016-2019 
handler i stor grad om videreføring av vedtatte og igang-
satte omstillingstiltak fra 2015. Disse omstillingstiltakene 
er omfattende og organisasjonen trenger derfor tid for å 
tilpasse driftsnivået til de foreslåtte budsjettrammene. 
Rådmannen foreslår samlet omstillingstiltak på tjeneste-
områdene med kr 120 mill. fra 2016 med ytterligere 
opptrapping til kr 228 mill. i 2019. 

Omstillingstiltak: 2016 2017 2018 2019

Fra HØP 2015 -2018, gjeldende fra 2016          -40 175          -43 000        -127 600        -127 600 

Vedtatte endringer i tertialrapporter 2015          -34 000          -34 000          -34 000          -34 000 

Nye tiltak          -45 755          -64 755          -66 855          -66 855 

Sum tiltak        -119 930        -141 755        -228 455        -228 455 
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(* Oppvekst og levekår felles, 
samfunnsmedisin samt legevakt 
og legetjenester)

Drift og investeringer
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Barnehage Skole Barn og unge Levekår Kultur og
byutvikling

Bymiljø og 
utbygging

Oppvekst og 
levekår felles*

Brutto driftsrammer for 
tjenesteområdene 
(tusen kroner)
Brutto driftsrammer for 
 tjenesteområdene eksklusiv 
sentrale områder, stab og 
støtte utgjør kr 7,9 mrd.  
i 2016 og stiger til 
kr 8,1 mrd. i 2019.

Investeringer
Samlet utgjør investeringene kr 4,1 mrd. i planperioden. Oppstart, videreføring og ferdigstillelse av vedtatte  prosjekter 
preger de første årene av planen. Satsingen gjelder utbygging og rehabilitering av skoler, sykehjem, bofellesskap og 
idrettsanlegg. Driftskonsekvenser av nye investeringer utgjør totalt kr 47 mill. i 2016 og stiger til kr 250 mill. i 2019.

Med utgangspunkt i den stramme økonomiske situasjonen har det vært enda viktigere å tilpasse investeringer i tråd med 
befolkningsutviklingen. Dette har medført at en del investeringer i gjeldende handlings- og økonomiplan 2015-2018 er 
foreslått forskjøvet der befolkningsutviklingen har vist at veksten blir lavere enn tidligere anslått. 

Investeringer etter hovedformål 2016-2019, mill. kr.

800 900700600500400300200100

Skole

Sykehjem/bofellesskap/bolig

Utbyggingsområder

Diverse bygg og anlegg

VAR-sektor

Park-/idrettsbygg

Barnehage

Utstyr, inventar, felles systemer

Kirkelige formål

Park, vei og idrett

740

851

309

535

413

469

351

143

105

141
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SkoleBarnehage

Barn og unge

Brutto driftsbudsjett på kr 1 823 mill., 
reduksjon fra 2015 til 2016 på 1,7 % 

-  Helårseffekt av tidligere vedtatte 
 omstillings tiltak PPT og Lenden, kr - 3,5 mill.

-   Rammereduksjon i henhold til HØP 
2015-2018, kr - 20 mill.

-  Realfag på mellomtrinnet, økt satsing 
kr 2,2 mill. i 2016 og helårsvirkning fra 
2017 med kr 4,3 mill.

-  Redusere tjenestetilbud, kulturskolen, 
kr - 1,6 mill.

Investeringer

-  Eiganes skole, utbygging, prosjektkostnad 
kr 235,4 mill., ferdig 2016

-  Nylund skole, utbygging og fasadetiltak, 
 prosjektkostnad kr 48 mill., ferdig 2017

-  Tastaveden skole, rehabilitering, prosjekt-
kostnad kr 146 mill., ferdig 2018

-  Jåtten skole, nybygg, prosjektkostnad 
kr 196 mill., ferdig 2019 

Brutto driftsbudsjett på kr 1 332 mill., 
reduksjon fra 2015 til 2016 på 2,1 %

-   Helårseffekt av tidligere vedtatte 
 omstillingstiltak, kr - 19,6 mill.

-   Nedgang i antall barn med lovfestet rett 
til barnehageplass, kr – 7,4 mill.

-   Tilskudd til private barnehager, effekt 
av ny beregningsmetode, kr – 7,8 mill.

-  Fleksibelt opptak, kr 3,7 mill.

Investeringer

-  Emmaus barnehage, nybygg, prosjekt-
kostnad kr 53,3 mill., ferdig 2016

-  Ytre Tasta barnehage (Eskeland), 
 rehabilitering, prosjektkostnad 
kr 20 mill., ferdig 2017/2018

-  Vardenes barnehage, riving/nybygg/
tomter, prosjektkostnad kr 45 mill., 
ferdig 2019

-  Atlanteren barnehage, nybygg, prosjekt-
kostnad kr 74 mill., ferdig 2020

Brutto driftsbudsjett på kr 445 mill., 
økning fra 2015 til 2016 på 2,2 %

-  Skolehelsetjenesten (ungdomsskole), økt tjenestetilbud, kr 1,5 mill.
-  Barnevernet, økte klientutgifter og kommunale egenandeler  

fosterhjem/institusjoner, totalt kr 8 mill.

Noen av tiltakene på drift og investeringer
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-

Levekår

Kultur og byutvikling

Bymiljø og utbygging

Brutto driftsbudsjett på kr 2 740 mill., 
økning fra 2015 til 2016 på 1,2 %

-  Økonomisk sosialhjelp, videreføre 2015-nivå, kr 10 mill.
-  Brukerstyrt personlig assistent (BPA), forventet økt 

aktivitet, kr 4,5 mill.
-  Lassahagen og Austbø bofellesskap åpner i 2016, 

kr 28,4 mill.
-  Omsorgsinstitusjon for rusmiddelmisbrukere, kr 4 mill.
-  Økt tjenestetilbud hjemmebaserte tjenester, Leve HELE LIVET, kr 5 mill.
-  Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling av plasser kr - 12 mill.
-  Redusere antall avlastningsplasser (PUH), kr -3 mill.

Investeringer

- Lervig, nytt sykehjem, prosjektkostnad kr 470 mill., ferdig 2017/2018 
- Haugåsveien 26/28, omsorgsboliger, prosjektkostnad kr 35 mill., ferdig 2017/2018
- St. Petri aldershjem, riving og nytt bofellesskap, prosjektkostnad kr 64 mill., ferdig 2020
- Omsorgsboliger i bofellesskap (PUH), prosjektkostnad kr 64 mill., ferdig 2020

Brutto driftsbudsjett på kr 251 mill., økning fra 2015 til 2016 på 2,2 %

- Redusert tilskudd til Sølvberget KF, kr - 1 mill.
- Tilskudd til kulturinstitusjoner, statlig delfi nansiert kr 1,95 mill.
- Rammereduksjon i planavdelinger, kr - 1,3 mill.
- Digitalisering av byggesaksarkiv kr 5 mill.

Investeringer

- Nye Tou, 1. byggetrinn, prosjektkostnad kr 97,5 mill., ferdig i 2016

Brutto driftsbudsjett på kr 1 103 mill., økning på 3,2 %

- Helårseffekt av tidligere vedtatte innsparingstiltak, kr - 6 mill.
-  Tiltakspakke økt sysselsetting kr 12,7 mill., herav utgjør kr 6,8 mill. økt 

ramme til vedlikehold og kr 6,8 mill. dekning av kapitalkostnader.
-  Vedlikehold på administrasjons- og formålsbygg økes med kr 18,2 mill. 

i 2016 til kr 43,2 mill. i 2019.
-  Driftskonsekvenser av investeringer øker med kr 18,2 mill. i 2016 og 

øker til kr 69 mill. i 2019

Investeringer

- Nye Gamlingen, prosjektkostnad kr 120 mill., ferdig 2017
-  Rehabilitering av Stavanger svømmehall, prosjektkostnad kr 87 mill., ferdig 2018
- Hetlandshallen, dobbelhall, prosjektkostnad kr 40 mill., ferdig 2018
- Ryfast og nye pumpestasjoner, prosjektkostnad kr 100 mill., ferdig 2019/2020
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Netto drift sresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hva 
kommunen har til disposisjon til egenfi nansiering av investeringer.  Rådmannen 
foreslår for 2016 et budsjett med forventet netto drift sresultat av drift sinntektene 
på 1,8 %. Videre i planperioden budsjetteres det med et netto  drift sresultat på 
2,0 % i 2017, 2,8 % i 2018 og 3,3 % i 2019. 

Finansielle mål

Finansiering av investeringene 
Egenfi nansieringen av investeringene er i gjennomsnitt 59 % i perioden 2016 – 2019 og dermed over det vedtatte målet 
på 50 %. Som en del av egenfi nansieringen i 2016 overføres kr 176 mill. fra drift  til investering. 

Finansiering av investeringer 2016 2017 2018 2019
Gjennomsnitt i 

2016-2019 Mål over tid

Andel egenfi nansiering 53 % 44 % 91 % 59 % 59 % > 50 %

Andel lånefi nansiering 47 % 56 % 9 % 41 % 41 %  

  

Netto driftsresultat 

Utvikling i lånegjeld
Rådmannen har budsjettert med et låneopptak for bykassen (eksklusiv startlån og lån til foretakene) på kr 585,4 mill. i 2016. 
Det legges videre opp til et låneopptak på kr 639,4 mill. i 2017, kr 70,8 mill. i 2018 og kr 351,4 mill. i 2019. Dette innebærer at 
beregnet brutto lånegjeld (ekskl. startlån) per 31. desember 2019 blir på kr 5,8 mrd. Startlån er et viktig virkemiddel i det bolig-
sosiale arbeidet. Låneramme for 
startlån foreslås til kr 200 mill. 
i 2016 og kr 250 mill. de øvrige 
årene i kommende planperiode. 
Netto kapitalutgift er øker fra 
kr 463,5 mill. i 2016 til kr 484,3 
mill. i 2019. Rådmannen legger 
til grunn en gjennomsnittsrente 
i 2016 på 2,2 %. 

Gjeldsgrad viser forholdet mellom brutto lånegjeld og drift sinntekter (ekskl. fi nansinntekter) og gir en indikasjon på kommunens økonom-
iske handlingsrom. Stavanger kommune har som mål at gjeldsgrad (ekskl. startlån) over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %. Gjeldsgraden 
ekskl. startlån vil være på 63 % i 2016 og øker ytterligere til 66 % i 2017, for deretter å reduseres til 62 % i 2018 og 2019. 

Gjeldsgrad (ekskl. startlån) 
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Eksempel 1
Aleneboende pensjonist, bolig 80 m2, 
nettoinntekt per år kr 200 000

Gebyr og egenbetaling, 
per år:

2015 2016 Økning 
i kr

Vann inkl. mva 895 940 45

Avløp inkl. mva 1 816 1 816 0

Renovasjon inkl. mva (120L)  2 780  2 822  42

Trygghetsalarm 3 252 3 336 84

Hjemmehjelp, 1 t per uke 9 096 9 336 240

Dagsenter, 1 gang per uke 8 216 8 580 364

Eiendomsskatt 1 620 1 770 150

Totale utgifter 27 675 28 600 925

Eksempel 2
Barnefamilie 2 voksne 
og 2 barn, bolig 120 m2, 
samlet inntekt per år 
kr 800 000

Gebyr og egenbetaling, 
per år:

2015 2016 Økning 
i kr

Vann inkl. mva 1 343 1 410 67

Avløp inkl. mva 2 723 2 723 0

Renovasjon inkl. mva (120L)  2 780  2 822  42

Barnehage for 1 barn, 100 % 28 380 29 205 825

SFO-tilbud for 1 barn, 100 % 29 686 30 955 1 269

"Fiks-ferigge-ferie", 
1 uke ferietilbud

1 700 1 745 45

Kulturskolen    

-Musikklek 3-4-5 år 3 200 3 250 50

-Dansepartier, 45-60 min. per uke 3 600 3 650 50

Eiendomsskatt 2 400 2 628 228

Totale utgifter 75 812 78 388 2 576

Egenbetalinger
Eksempler på hva endringer i avgift er, 
gebyrer og egenbetalinger kan bety for 
innbyggere i Stavanger kommune. 
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0 - 5 6 - 15 16 - 66 67 - 79 80+ SUM

2016

2017

2018

2019

2015

Befolkningsutvikling

Alder 2015 2016 2017 2018 2019

   0 - 5 10 384 10 298 10 152 10 091 10 139

   6 - 15 15 745 15 796 16 015 16 191 16 341

 16 - 66 91 493 92 231 92 845 93 471 94 242

 67 - 79 9 901 10 351 10 807 11 361 11 747

80+ 4 579 4 533 4 530 4 522 4 574

SUM 132 102 133 209 134 349 135 636 137 042

Befolkningsprognoser og egenbetalinger

De store målgruppene for kommunale  tjenester 
er barn og unge i alderen 1 til 18 år og innbyg-
gere over 67 år. Lavere befolkningsvekst de første 
årene gir mindre utbyggingspress på barnehager 
og skoler. De første årene vil antall eldre over 80 
år gå noe ned, for så å øke vesentlig etter 2020. 
Tiden fram til 2020 må nyttes til  omstilling for å 
møte endringer i etterspørsel 
og behov for tjenester.  

Endringer i befolkningen
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Budsjettdokumentene finner du på
www.stavanger.kommune.no
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