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Fellesskapet først 

 

Stavanger SV fører en politikk for miljø og rettferdighet og vi setter 

fellesskapet først. Derfor ønsker vi å redusere kuttene rådmannen legger 

opp til i så stor grad som mulig, for å skjerme barn, unge og eldre. 

Samtidig må vi arbeide for å redusere klimagassutslippene og få flere til 

å reise på en god og grønn måte. 

 

Stavanger kommunes økonomi er preget av nedgangen i oljesektoren og regjeringens 

omlegging av skattepolitikken nasjonalt. Dette, samt andre faktorer, har rammet 

skatteinngangen til kommunen og satt oss i en vanskelig situasjon. Det er særlig viktig å 

skjerme kommunens primæroppgaver, som barnehage, skole og eldreomsorg. Det er et 

mål at borgerne fortsatt opplever høy kvalitet i de offentlige tjenestene de mottar. Det 

vil Stavanger SVs budsjett sikre. 

 

Fellesskapet er et spleiselag. Sammen sørger vi for å unngå kutt i offentlige tjenester. 

Alternativet til eiendomsskatten er økte egenandeler og redusert kvalitet i barnehage, 

skoler og eldreomsorg. I valget mellom disse to alternativene velger Stavanger SV å sette 

fellesskapet først. Slik skjermer vi kommunens tjenestetilbud for kutt. 
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Stavanger SVs bystyregruppe  

En god oppvekst 

SVs mål er at alle barn skal vokse opp 

med like muligheter, med kunnskap, 

mestring og motivasjon. Et godt samfunn 

for ungene er et godt samfunn for alle. 

Kommunen kan være garantisten for at 

alle unger får et godt grunnlag videre i 

livet. Alle barn fortjener en god barndom. 

 

Kuttene rådmannen foreslår rammer 

barn og unge mest. Det kan ikke SV 

akseptere. Et SV-budsjett er alltid et 

budsjett for en trygg barndom. Det 

påligger oss som folkevalgte et særlig 

ansvar for å sikre at alle barn får gode og 

trygge oppvekstvilkår. 

 

Gjennom et godt barnehagetilbud, en god 

skole, et barnevern med nok ressurser og 

politisk prioritering kan vi gi alle barn i 

Stavanger gode muligheter  

videre i livet. 

 

Barnehage 

Vi må tenke større om de små. Den store utbyggingen av barnehager vi 

har sett de siste årene har sørget for at nesten alle barn går i barnehage. 

Det er derfor en veldig viktig arena hvor barn utvikler seg, mestrer, 

leker og lærer. SV ønsker ingen økt foreldrebetaling og holder satsene 

på dagens nivå. 

 

Familiebarnehager og åpne barnehager er et populært og viktig tilbud, og SV 

tilbakefører derfor hele rådmannens foreslåtte avvikling av virksomhetene (3 millioner i 

2015, 5,4 millioner 2016-18). 

 

SV vil gi barnehagepedagogene mer tid til pedagogisk arbeid. I det arbeidet er avlastning 

i form av administrasjonsressurs og kjøkkenassistentressurs viktig, for å gi pedagogene 

mer tid med barna. Vi ønsker heller ingen rammereduksjon for barnehagene, og 

tilbakefører 10 millioner kroner til dette samlede formålet i 2015, som økes til 15 

millioner i årene 2016-18. 

 

Språk er viktig for å sikre god integrering. Derfor vil SV ikke gå med på kutt i tospråklige 

assistenter, språktiltak og helsetjenester for flerspråklige. Vi tilbakefører rådmannens 
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kutt på 1,1 millioner i 2015, 2,8 millioner i 2016-18. 

Skole 

Barn og unge er 20 % av befolkningen, men 100% av framtida. 

SV mener skolen gjennom mange år har fått alt for store kutt og om 

vi ønsker høy kvalitet tåler ikke skolen mer kutt. Derfor er 

kuttforslaget rådmannen legger opp til uansvarlig og SV tilbakefører 

rådmannens rammereduksjon på 47,1 millioner kroner i 2015, og 

67,1 millioner kroner i 2016-18. 

 

SV ønsker på sikt en mer helhetlig skoledag, som gir ungene en bedre rytme i hverdagen. 

En skoledag med undervisning, fysisk aktivitet, kultur, frukt og grønt og leksehjelp. Frem 

til dette blir en realitet er et godt og rimelig SFO-tilbud viktig. Derfor vil SV unngå økte 

SFO-priser, og holder dem på dagens nivå. Til dette formålet avsetter vi 10,4 millioner 

kroner i 2015, og 15,1 millioner i 2016-18. 

 

Lenden skole og ressurssenter er en viktig del av stavangerskolens kapasitet, og SV vil 

ikke redusere i Lendens tilbud. Vi tilbakefører rådmannens årlige kutt på 3 millioner 

kroner. 

 

SV er særlig opptatt av barn og unges rett til å oppleve og utøve kultur. Vårt mål er at 

alle barn som ønsker det, skal få plass i Stavanger kulturskole, og at kulturskoletilbudet 

skal være mangfoldig, rimelig og holde høyt faglig nivå. SV vil styrke samarbeidet 

mellom skolen, kulturskolen og andre kulturaktører. Vi tilbakefører hele reduksjonen på 

den kulturelle skolesekken (1,2 millioner kroner årlig). 

Lærere kan ikke lære fra seg raskere, eller skrive fortere på tavla. Derfor vil SV redusere 

rådmannens foreslåtte effektivitetskrav på 5,5 millioner kroner årlig i skolen. Kunnskap 

og læring skjer ikke i en håndvending og vi tror ikke effektivisering er bra for kvaliteten 

i skolen. 

 

Barnevern 

En god barndom varer hele livet – og i generasjoner! Et godt barnevern kan sørge for at 

barn blir vernet mot personer som ikke egner seg som omsorgspersoner. Det er 

avgjørende at barnevernet sitter på tilstrekkelig med ressurser til å ivareta den viktige 

jobben de er satt til å gjøre. 

 

Rådmannen legger opp til store kutt også i barnevernet. Vi frykter at dette rammer en 

veldig sårbar gruppe barn. Derfor tilbakefører SV hele rådmannens forslag til kutt og 

reduserer hele effektiviseringskravet. Dette koster henholdsvis 1,5 millioner og 350 000 

kroner årlig. 

 

Barnefattigdom 

SV vil vil forebygge og bekjempe barnefattigdom. Fattige familier har behov for ulike 
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økonomiske hjelpetiltak. Vi avsetter 5 millioner kroner til tiltak mot 

barnefattigdom. 

Gode levekår – hele livet!                                                                                                     

Det skal være trygt og godt å bli gammel i 

Stavanger. Enten borgerne har god helse eller 

store helseplager skal vi sørge for gode tjenester. 

Du skal få sykehjemsplass når du trenger det. Du 

skal ha mulighet til å bo hjemme så lenge det 

passer, ved behov med hjelp fra 

hjemmesykepleie eller hjemmehjelp. Kommunen 

skal møte alle borgere med respekt og sikre dem 

gode velferdstjenester. 

SV vil derfor skjerme levekårssektoren i så stor 

grad det er mulig. Vi tror ikke det er mulig å 

effektivisere og samtidig bevare god kvalitet. 

Våre ansatte kan ikke løpe raskere for å løfte 

kvaliteten. Gjennom tid og tillit, derimot, kan vi 

skape en arbeidshverdag som gir ansatte og 

borgere større mulighet til å bestemme selv hva 

som er viktigst. SV har tillit til ansattes faglighet! 

 

Sykehjem 

Rådmannen har lagt opp til både effektivisering og avvikling av 

sykehjem. Dagens situasjon er at sykehjemskøene er lange og 

nye sykehjem ikke står klar før først om noen år. Det vil derfor 

være veldig uheldig å kutte i sykehjem og sykehjemsplasser. I 

2017 skal Lervig sykehjem stå klart og det er ikke aktuelt for SV 

å redusere antallet sykehjemsplasser før de er erstattet av nye. 

 

Derfor viderefører SV driften ved Mosheim sykehjem og Vålandstunet sykehjem frem til 

2017. Mosheim sykehjem får dermed tilbakeført 13 millioner kroner i 2015, og 26 

millioner kroner i 2016. Vålandstunet sykehjem får tilbakeført 10 millioner kroner i 

2015 og 21 millioner kroner i 2016. 

 

Vi ser heller ikke noe gevinst ved å be pleiere springe raskere, servere mat hurtigere 

eller dele ut medisiner lynraskt. Ansatte fortjener tid til god omsorg. 

 

Hjemmesykepleie 

SV ønsker heller ikke effektiviseringskrav eller rammereduksjon i hjemmebaserte 

tjenester. Det er bra og viktig at borgere kan motta tjenester hjemme, om de har evne og 
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lyst til å fortsatt bo hjemme. SV tilbakefører rådmannens årlige rammereduksjon 

på 10 millioner kroner.  

 

Varsom vekst for klima og miljø 

Utslippene i Stavanger har gjennom mange år økt. Dette bidrar til å 

forverre de farlige klimaendringene og gir lokal forurensning som 

er helsefarlig. Det er på høy tid å ta aktive grep for å bedre 

bymiljøet og kjempe mot klimaendringer. 

 

Folketallet i Stavanger vokser jevnt og trutt i takt med veksten i arbeidsplasser. SV vil at 

veksten skal være bærekraftig og være tilpasset byområdets bæreevne. Vekst er ingen 

sport der byer konkurrerer med hverandre. For stor vekst fører til voksesmerter og 

behov for nødløsninger. 

 

Et bysamfunns bæreevne vil være definert av tilgangen til blant annet boliger, skoler, 

barnehager, sykehjem, arbeidsplasser og mye annet. I tillegg bestemmes bæreevnen av 

teknisk infrastruktur, som for eksempel transportsystemet.  

 

Det er grunnleggende feil å bruke framskrivinger av investeringer i oljebransjen til å 

beregne vekst i arbeidsplasstallet, og dermed befolkningsveksten. Befolkningsveksten 

begrenses av alle de faktorene som er nevnt over. Reisetiden til arbeidsplassen vil være 

bestemmende for om en bedrift vil få tak i arbeidskraften som trengs. Gjennom mange 

tiår med manglende boligpolitikk, er boligprisene så høye at mange ikke kan bosette seg 

i området. SV vil ikke ha en by som støter fra seg lavtlønnede. Dette rammer i stor grad 

Stavanger kommune som arbeidsgiver.  

 

Klimafond 

SV vil etablere et klimafond. Gjennom et lokalt klimafond vil SV blant annet støtte 

forskning som bidrar til grønn næringsutvikling. Det er avgjørende at vi skaper 

fornybare arbeidsplasser i denne regionen for å omstille seg til nullutslipps-samfunnet 

etter oljetiden tar slutt. Fondet kan også brukes til konkrete tiltak som bedrer bymiljøet, 

reduserer luftforurensning, begrenser køene og andre klimatiltak. Til dette formålet har 

SV bevilget 20 millioner kroner. Vi ber rådmannen legge frem en sak om hvordan dette 

fondet skal forvaltes på en best mulig måte. 

 

Sykkelsatsing 

Vi vil legge til rette for at flere kan reise på en god og grønn måte. 

Det er ikke godt nok tilrettelagt for syklister i kommunen og mange 

havner i trafikkfarlige situasjoner fordi sykkelsikkerhet og gode 

sykkelveier ikke har blitt tilstrekkelig prioritert. SV dobler 

kommunens sykkelsatsning til 5 millioner kroner (+ 2,5 mill.) årlig. 

 

Støyskjerming E39 
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Kulvert ved Barnas Hus/Ullandhaug skole/Saksemarka: Stavanger kommune går i 
dialog med Bate og Statens vegvesen for å få til en eventuell tomteutnyttelse på 
kulvert over motorveien ved Barnas hus/Ullandhaug skole/Saxemarka. 

Gode hjem til alle 

Boligprisene fortsetter å øke og det er vanskelig for folk å få 

seg bolig. Nok og gode boliger er et politisk ansvar. Det 

offentlige skal engasjere seg for å bygge mer, bygge med sosial 

profil , og planlegge bolig- og byutvikling i et langsiktig 

perspektiv. 

 

For å motvirke stadig økende boligpriser, må det tas i bruk 

virkemidler som øker nybyggingen, og demper prisene. SV vil 

bruke tomtepolitikken til å gjøre boligene billigere. 

 

En by der barn og unge og foreldrene deres trives er en god by å bo i. SV vil at Stavanger 

fortsatt skal være en by hvor det er godt å vokse opp. Statistikken viser at mange 

barnefamilier har flyttet ut av Stavanger de siste årene, gjerne til nabokommunene. 

 

SV vil endre byens boligpolitikk slik at barnefamiliene finner oppvekstmiljøer med de 

riktige kvalitetene og egenskapene, også i sentrumsnære områder. Byen må tilby boliger 

som er store nok, slik at det ikke blir nødvendig å flytte dersom man får barn.  

 

Kommunalt tomteselskap 

Det var SV som først foreslo et kommunalt tomteselskap i Stavanger (interpellasjon i 

Stavanger bystyre 4. februar 2013). Når det etableres et tomte- og boligselskap mener 

SV dette skal være et kommunalt selskap. Hvis målet er at det offentlige skal ta sterkere 

styring av boligpolitikken bør også tomte- og boligselskapet være underlagt den 

offentlige organisasjonsformen. 

 

Økt boligbygging 

Det er for mange veldig vanskelig å finne seg et rimelig sted å bo. Det er på høy tid at 

kommunen gjør mer for å øke boligbygginga i kommunal regi. SV vil øke kommunens 

boligmasse gjennom bygging og oppkjøp av boliger. Vi trapper opp posten med boliger 

for vanskeligstilte og flyktninger med 20 millioner kroner årlig i fireårsperioden. Dette 

vil sørge for en kraftig økning av kommunens sosialboliger og sikre at familier og 

personer med dårlig råd  også har muligheten til å bo og leve i Stavanger kommune. 
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Kultur til glede og inspirasjon 

Kunst og kultur gjør samfunnet rikere på opplevelser og gir 

menneskene mulighet til å utvikle sine egne skapende evner. Kunst 

og kultur har en egenverdi, men også store positive ringvirkninger. 

SV vil tilrettelegge for at deltakende, estetiske, skapende og 

utøvende verdier i sterkere grad preger byen. 

 

Kulturtiltak er fornuftige investeringer for et godt og inkluderende velferdssamfunn. 

Kulturdeltakelse og –opplevelser gir økt livsglede og trivsel, og helsegevinst.  

 

Studentkultur 

Stavanger skal være en god studentby og derfor må vi sørge for gode sosiale 

møteplasser for studentene. Nylig vedtok Stavanger bystyre en melding om 

universitetsbyen Stavanger, som blant annet slår fast at Stavanger kommune vil ”styrke 

Folkens rolle som studentenes sentrumshus og knutepunkt for studentaktiviteter, 

sammen med øvrige. For å realisere dette trengs det styrking fremfor svekkelse. 

 

Rådmannen foreslår å kutte Studentersamfunnet Folken fra 710 000 kroner som de 

mottar i dag, til 675 000 kr. SV mener ikke dette er i samsvar med kommunens ambisjon 

om å ”styrke Folkens rolle som studentenes sentrumshus”. Vi vil derfor foreslå å øke 

Folkens kommunale tilskudd med 245 000 kr til 920 000 kr årlig. Dette vil dekke husleia 

de betaler og vi gjør dermed Folken til en fristasjon. 

 

Kultur 

Rådmannen har foreslått å redusere tilskuddet til kulturformål med 1 million kroner. 

Dette er midler som går til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangementer 

og festivaler. Selv om det er trange økonomiske tider er det viktig å fortsatt ha en 

levende by med spennende kulturelle arrangementer. Derfor tilbakefører SV denne 

millionen årlig. 

 

SV er glad kommunen har inngått en langsiktig driftsavtale med Tou Scene på 600 000 

kroner årlig. Det er viktig å realisere Tou-visjonen, og med dette håper vi på enda mer 

aktivitet i det spennende området i Østre bydel. 

 

Bibliotekene er en viktig arena for debatt, ytringsfrihet, litteratur, kultur og 

medvirkning. De gir barn, ungdom og voksne en uformell møteplass, med et stort tilbud 

av litteratur, musikk, film samt temamøter og debatter om mange viktige emner. Vi er 

derfor svært glade for at Sølvberget får økt sitt budsjett med 1,65 millioner kroner. 
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Idrett for en aktiv by 

En stor del av Stavangers befolkning er engasjert i idrett på ulike 

nivåer, noe som betyr mye for både helse og sosialt liv. SV mener at 

masseidretten skal ha offentlig støtte, og ønsker spesielt å støtte 

idrettslag som gjør en aktiv innsats for å inkludere grupper som 

lett faller utenfor.  

 

Fortsatt er det knapphet på baner og anlegg for idrettsformål, og vedlikeholdet er ikke 

godt nok. SV vil arbeide for at det bygges baner og idrettsanlegg i hver bydel og at disse 

vedlikeholdes kontinuerlig 

 

Det er et mål å få barn og unge til å fortsette med idrett ut over tenåringstiden. Dette gir 

en helsegevinst for resten av livet. SV vil derfor støtte idrettslag som ønsker å ha ansatte, 

for å styrke fagligheten og administrasjonen. Dette vil øke trivselen og sørge for at færre 

faller utenfor. Det skal være mulig for alle å delta, uavhengig av nivå, alder og økonomisk 

situasjon.  

Idrettslag 

SV vil derfor tilbakeføre de store kuttene rådmannen har lagt opp til for idretten. Dette 

betyr at idrettslagene ikke får noen reduksjon i sine driftstilskudd (900 000 kroner 

årlig). Vi ønsker heller ikke å redusere renholdet i garderobene, materiellkjøp mv., og 

avsetter 1,95 millioner kroner til dette formålet. 

 

Svømmeanlegg 

Fremfor å bygge et dyrt Folkebad som vil ha enormt dyre inngangspriser, vil SV 

prioritere de anleggene vi allerede har. Derfor fremskynder SV rehabiliteringen av 

Stavanger svømmehall, med 2 millioner kroner i 2015 og 60 millioner kroner i 2016. 

 

Samtidig ønsker vi ikke en stor økning i billettprisene for byens svømmeanlegg, og 

derfor halverer vi prisøkningen med 250 000 kroner i 2015, 500 000 kroner i 2016, 750 

000 kroner i 2017 og 1 million kroner i 2018. 
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Bærekraftig kommuneøkonomi 

- inndekningsforslag 

 

SVs budsjett har som mål å spare de viktigste fagområdene 

kommunen har, nemlig oppvekst og levekår. Vi vil gi Stavanger 

en tydeligere miljøprofil og øke den sosiale boligbygginga. Det 

koster og her skal vi vise hvordan vi dekker inn de økte utgiftene: 

 

Eiendomsskatt 

Det viktigste økonomiske grepet SV foretar seg i budsjett er å øke eiendomsskatten både 

på næringsbygg og private husstander til 4 ‰. Dette utgjør en ekstrainntekt på 135 

millioner kroner som vi bruker på barn, unge og eldre. For en vanlig bolig (ca. 120 kvm.) 

utgjør dette en økning på omtrent 80 kr i måneden, med et bunnfradrag på 360 000 kr. 

På den måten unngår vi økte egenandeler i barnehage og SFO, dramatiske kutt i skolen, 

nedlegging av sykehjemsplasser, en mer krevende arbeidshverdag for kommunens 

ansatte og lavere kvalitet på de offentlige tjenestene. 

 

Øvrig inndekning 

SV ønsker heller ikke å bygge et Folkebad i Jåttåvågen. Her kutter vi 2 millioner kroner i 

2015 og 3,4 millioner kroner i 2016. Vi vil heller prioritere rehabilitering av 

eksisterende badeanlegg og å holde prisene i byens svømmebasseng lave. 

 

Stavanger Forum er et område hvor næringslivet og da særlig ONS bruker til 

konferanser. SV mener det ikke er riktig prioritering av kommunens midler og foreslår 

salg av Stavanger Forum. Dette vil gi 50 millioner kroner i 2015 og 100 millioner kroner 

i 2016. Samtidig gir det reduserte utgifter på 19,6 millioner kroner 

(tomt/rekkefølgekrav/områdeutvikling/ny energisentral). 

 

SV vil øke aksjeutbyttet i Forus Næringspark med 30 millioner kroner i 2015, og 40 

millioner kroner årlig i perioden 2016-18. 

 

Rådmannen har avsatt 24 millioner kromer til flaskehalsutbedringer. Dette har så langt 

vært et mislykket prosjekt, og SV omdisponerer disse midlene til å doble kommunens 

sykkelsatsning og etablere et klimafond. 

 

Det er ikke en kommunal oppgave å finansiere Beach Volleyball World Tour Stavanger 
med 2,5 millioner kroner. For SV er det viktigere å ha råd til at ungene kan leke i 
sandkassen enn at de voksne kan det, og derfor viderefører vi ikke støtten til dette 
arrangementet. 
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Tallbudsjett 

  DRIFTSBUDSJETT -  ENDRINGER 2015 2016 2017 2018 

  Barnehage          

94 Ingen endring foreldrebetaling 13 000 13 000 13 000 13 000 

95 Styrket barnehagetilbud 4 000 6 900 6 900 6 900 

96 Barnepark, familiebarnehager og åpne barnehager 3 000 5 400 5 400 5 400 

97 
Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, 
kjøkkenassistentressus, ingen rammereduksjon 

10 000 15 000 15 000 15 000 

98 Tilskudd SBF-ordningen 100 100 100 100 

99 
Tosårklige assistenter, språktiltak, helsetjenester for 
flerspråklige mv 

1 100 2 800 2 800 2 800 

100 Reduserte effektiviseringskrav 3 200 3 200 3 200 3 200 

103 Psykisk helsestilling, ingen avvikling 350 750 750 750 

104 Reduserte effektiviseringskrav 250 250 250 250 

  Sum barnehage 35 000 47 400 47 400 47 400 

  Skole         

106 Lenden skole, leie 850 1 500 1 500 1 500 

110 SFO, ikke økte priser 10 400 15 100 15 100 15 100 

112 Den kulturelle skolesekken, ingen reduksjon 1 200 1 200 1 200 1 200 

113 Ingen rammereduksjon, skole 47 100 67 100 67 100 67 100 

114 
Ingen redusert reserve - spesialundervisning og 
minoritetsspråklig undervisning 

3 800 3 800 3 800 3 800 

115 Kurs, kompetanseutvikling 3 000 3 000 3 000 3 000 

118 Kommunalt foreldreutvalg 250 250 250 250 

121 Lenden, ingen rammreduksjon 3 000 3 000 3 000 3 000 

122 Reduserte effektiviseringskrav, skole 5 500 5 500 5 500 5 500 

125 Johannes læringssenter, rammereduksjon 2 500 2 500 2 500 2 500 

126 

Reduserte effektiviseringskrav, Johannes 
læringssenter 

500 500 500 500 

131 PPT, ingen rammreduksjon 2 400 2 400 2 400 2 400 

132 Reduserte effektiviseringskrav, PPT 150 150 150 150 

138 Legetjeneste, ingen reduksjon 500 500 500 500 

137 

Reduserte effektiviseringskrav, helsestasjon og 
skolehelsetjeneste 

250 250 250 250 

  Sum skole 81 400 106 750 106 750 106 750 

  Barn og unge         

83 SLT 500 500 500 500 

84 Reduserte effektiviseringskrav, SLT 1 800 1 800 1 800 1 800 

127 Kulturskoletimen i SFO/skole, ingen avvikling 1 800 1 800 1 800 1 800 

128 Ingen kontingentøkning kulturskolen 450 450 450 450 

129 Ingen rammreduksjon, kulturskolen 350 350 350 350 

130 Reduserte effektiviseringskrav, Kulturskolen 200 200 200 200 

134 Utseksjonen, ingen reduksjon 1 000 1 000 1 000 1 000 

135 Fritidsklubb/bydelshus, ingen reduksjon 1 000 1 000 1 000 1 000 

137 Reduserte effektiviseringskrav, Ungdom og fritid 200 200 200 200 

143 Ingen rammreduksjon, barnevern 1 500 1 500 1 500 1 500 

144 Redusert effektiviseringskrav, barnevern 350 350 350 350 
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  Fattigdomstiltak rettet mot barn og unge 5 000 5 000 5 000 5 000 

145 Redusert bemanning og effektiviseringskrav 200 200 200 200 

  
Sum barn og unge 14 350 14 350 14 350 14 350 

 

  Levekår         

148 

Ingen redusert bemanning og  reduserte 
effektiviseringskrav, helse- og sosialkontor 

3 050 3 050 3 050 3 050 

150 Ingen redusert bemanning, NAV-kontorene   1 400 1 400 1 400 

151 Reduserte effektiviseringskrav, NAV-kontorene 200 200 200 200 

154 Ingen rammereduksjon - hjemmebaserte tjenester  10 000 10 000 10 000 10 000 

157 Prosjekt "miljøterapeut rus" 1 400 1 400 1 400 1 400 

158 

Reduserte effektiviseringskrav, hjemmebaserte 
tjenester 3 200 3 200 3 200 3 200 

163 Trygghetsavd. Vålandstunet sykehjem (?) 1 800 2 700 2 700 2 700 

164 Mosheim sykehjem, ingen avvikling før 2017 13 000 26 000     

168 Vålandstunet sykehjem, ingen avvikling før 2017 10 000 21 000     

169 Reduserte effektiviseringskrav, alders- og sykehjem 3 050 3 050 3 050 3 050 

170 Ingen reduserte ressurser i botiltak 1 000 1 000 1 000 1 000 

172 

Reduserte effektiviseringskrav, 
rehbiliteringsseksjonen 200 200 200 200 

176 Ikke redusere antall plasser i avlastningsboligene 4 500 7 500 7 500 7 500 

177 

Reduserte effektiviseringskrav, dagsenter og 
avlastningsseksjonen 600 600 600 600 

179 Ikke redusere aktiviteten fysio-/ergoterapitjeneste 1 400 1 400 1 400 1 400 

180 

Reduserte effektiviseringskrav, fysio- og 
ergoterapitjenesten 200 200 200 200 

181 Ikke redusere aktiviteten, arbeidstreningsseksjonen 450 450 450 450 

186 Reduserte effektiviseringskrav, Stavanger legevakt 200 200 200 200 

  Ingen reduksjon tilskudd SMSO 9 9 9 9 

  Økt tilskudd Albertine 55 55 55 55 

  Økt tilskudd LLH 11 11 11 11 

  Sum levekår 54 325 83 625 36 625 36 625 

  Kultur og byutvikling         

196 Ingen reduksjon tilskudd til kulturformål 1 000 1 000 1 000 1 000 

197 Reduserte effektiviseringskrav, kultur 600 150 150 150 

200 Reduserte effektiviseringskrav, planavdelinger 2 100 2 100 2 100 2 100 

223 Reduserte leieinntekter ONS 2016 og 2018   -1 050   -1 050 

225 Billettpriser i svømmehallene, halvert økning -250 -500 -750 -1 000 

  Økt tilskudd Folken 245 245 245 245 

  Sum kultur og byutvikling 3 695 1 945 2 745 1 445 

  Bymiljø og utbygging         

51 Utstillingshall, drift og vedlikeholdsutgifter -400 -400 -400 -400 

201 Reduserte effektiviseringskrav stab BMU  100 100 100 100 

204 Reduserte effektiviseringskrav stab miljø 100 100 100 100 

207 Reduserte effektiviseringskrav utbygging 100 100 100 100 

226 Beach Volleyball WT Stavanger  -2 500 -2 500     

229 Redusert forbruk på andre driftsutgifter -825 -825 -825 -825 

230 
Renhold garderober, materiellkjøp mv, ingen 
reduksjon 1 950 1 950 1 950 1 950 

233 Anleggstilskudd ingen reduksjon 350 350 350 350 

234 Driftstilskudd idrettslag, ingen reduksjon 900 900 900 900 

235 Redusert effektiviseringskrav idrett 150 150 150 150 
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244 Redusert effektiviseringskrav Stavanger eiendom 950 950 950 950 

  Redusert tilskudd Gladmatfestivalen -614 -614 -614 -614 

  Sum bymiljø og utbygging 261 261 2 761 2 761 

  Felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag)         

  Renter, endret låneopptak (beregnes av modellen) -485 912 -2 546 -5 549 

  Endring avdragsbetalinger (beregnes av modellen) -752 1 242 -3 187 -6 468 

  Eiendomsskatt (4 ‰) -135 000 -150 000 -150 000 -150 000 

  Folkevalgte, tilskudd og honorarer reduseres  -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

  Greater Stavanger-  avvikling -7 900 -7 900 -7 900 -7 900 

  Kirkelig fellesråd -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

  Tros- og livssynssamfunn  -360 -360 -360 -360 

  

Disposisjonsfond (bruk = minus, avsetning = pluss-
tall) -15 000       

  

Overføring fra drift til investering (legges inn av 
bruker) -16 534 -85 225 13 362 20 947 

  
Sum felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og 
avdrag) -189 031 -254 331 -163 631 -162 331 

  SUM DRIFTSBALANSE:  skal være lik 0 0 0 0 0 

  INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER 2015 2016 2017 2018 

  Diverse bygg og anlegg         

12 

Boliger til flyktninger og vanskeligstilte - bygg og 
kjøp  20 000 20 000 20 000 20 000 

            

  Sum Diverse bygg og anlegg 20 000 20 000 20 000 20 000 

  Park-/ idrettsbygg         

69 Folkebad -2 000 -3 400     

71 Stavanger svømmehall, rehabilitering 2 000 60 000 -2 000 -60 000 

  Sum Park-/ idrettsbygg 0 56 600 -2 000 -60 000 

  Utbyggingsområder         

76 

Stavanger Forum - ny utstillingshall, inkl. 
tomt/rekkefølgekrav  

-500       

77 Stavanger Forum -områdeutv., inkl. grunnerverv  -17 500 -14 000     

78 Stavanger Forum - ny energisentral -1 600 -500     

  Sum Utbyggingsområder -19 600 -14 500 0 0 

  Park og vei         

106 Flaskehalsutbedring -24 000       

111 Sykkelveinett osv 2 500 2 500 2 500 2 500 

  Klimafond  20 000       

  Sum Park og vei -1 500 2 500 2 500 2 500 

  Sum endringer i investeringer -1 100 64 600 20 500 -37 500 

  Finansiering av investeringer         

  Tilskuddsendringer:         

  Salg av investeringer - endringer:         

  Salg utstillingshall Forum   -50 000 -100 000   

  Aksjeutbytte Forus næringspark  -30 000 -40 000 -40 000 -40 000 

  Fond (Bruk = minus, avsetning = pluss-tall)         
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Låneopptak endring (Økn.=minus, redusert = 
pluss) 

14 102 -60 333 82 317 44 445 

  Overføring fra drift (beregnes av modellen) 16 998 85 733 37 183 33 055 
  Sum finansiering av investeringer 1 100 -64 600 -20 500 37 500 

  Budsjettbalanse skal være lik 0 0 0 0 0 
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Stavanger SVs bystyregruppe   

 

facebook.com/StavangerSV  

 

@StavangerSV  

 


