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TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN!
De siste årene har Norge blitt et stadig kaldere samfunn. Ulikheten mellom de
fattigste og de rikeste øker, arbeidsledigheten øker, antallet lærere i Stavanger-skolen
synker og klimagassutslippene fortsetter å vokse. Pilene peker i stikk motsatt retning
av det de burde! Det er på tide å ta kampen for et varmt samfunn.
Stavanger SV gikk til valg på et program med tittelen «Fellesskap fungerer». Vi
baserer vår politikk på at vi er bedre rustet i fellesskap enn om hver og en må kjempe
for seg selv. Sterke fellesskap er vårt beste forsvar mot økende ulikhet og mer
urettferdighet.
SVs budsjett skal kjennes ved at vi kombinerer det røde og det grønne i politikken. Vi
er det tydelige fordelingspartiet og et parti for offensiv miljø- og klimapolitikk. Vårt
mål er å redusere både forskjellene og forurensingen. Samfunnet skal være
klimavennlig, rettferdig og solidarisk.
Derfor skjermer vi barn, unge og eldre i vårt budsjett. Vi reverserer kuttforslag i
barnehager, skoler og eldreomsorgen og øker budsjettene for disse sektorene.
Velferd finansieres i fellesskap, og derfor øker vi eiendomsskatten for å sikre gode,
offentlige velferdstjenester til alle som bor i Stavanger.
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FATTIGDOMSBEKJEMPELSE
Nesten hvert tiende barn i Norge lever i fattigdom. I 2014 var det 8 % av ungene i
Stavanger som vokste opp i familier med mindre enn 60 % av medianinntekten i
kommunen. Det vil si 2334 unger. Å vokse opp i fattigdom i en by hvor mange er rike
er vanskelig. Det knytter seg mye skam til en oppvekst i fattigdom. Ingen unger i
Stavanger skal skamme seg. Det eneste anstendige målet for et samfunn er at ingen
skal måtte leve i fattigdom.
I en tid med økende arbeidsledighet må byens folkevalgte iverksette aktive tiltak for å
sørge for at ikke flere kastes ut i fattigdom. Det er viktig å prioritere å skape nye
arbeidsplasser, men også å sikre at familier i en presset økonomisk situasjon får gode
velferdstjenester.
Stadig økte egenbetalinger gjør livet vanskeligere for mange barnefamilier. Både
kulturskole-, SFO- og barnehageprisene øker jevnt og trutt. Det vil SV ikke ha noe av.
Derfor stanser vi alle egenbetalingsøkninger for barnefamilier. Det betyr at vi bruker
5 millioner kroner på å holde barnehageprisene nede årlig, 1,7 millioner kroner på
SFO i 2017, og 3 mill kr i 2018-2020 samt 160 000 kr på kulturskoleprisene.
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OPPVEKST
En god barndom varer hele livet – og i generasjoner. Det er SVs mål at Stavanger skal
være en by det er godt å vokse opp i for alle barn. Og det skal være en by hvor foreldre
vil bli boende eller flytte til. Skal vi få til det må de store kuttene slutte, og vi må starte
opptrappingen av budsjettene til barn og unge. Det er den beste måten å sikre at alle
barn lærer og mestrer!
BARNEHAGE
Det er viktig at vi ikke havner i en situasjon om noen år hvor vi har lagt ned
barnehager, samtidig som behovet øker. Derfor vil SV at antallet barnehager
opprettholdes, men at det samlede antall barnehagebarn fordeles bedre. Slik oppnår
vi både færre barn pr. barnehageavdeling og vi beholder barnehagebyggene i drift.
I tillegg til at SV reverserer rådmannens forslag til kutt (effektiviseringskrav) på 4,9
millioner kroner, vil SV øke barnehagebudsjettet. I 2017 økes budsjettet med 5
millioner kroner og en økning til 2020 på 45 millioner kroner samlet.
SKOLE

De mangeårige skolekuttene merkes i klasserommene. Derfor er det på høy tid at
skolekuttene kuttes ut. Siden H/FrP-regjeringen tiltrådte nasjonalt har det blitt 74
færre lærere i Stavanger-skolen. I statsbudsjettforslaget vil de også fjerne 16 lærere i
ungdomsskolen i 2017. Da går utviklingen i stikk motsatt retning av hva politikerne
lovet i de foregående valgkampene.
Derfor vil SV reversere rådmannens forslag til kutt (effektiviseringskrav) på 9
millioner kroner. I tillegg trengs det påplussinger i skolenes budsjetter. SV foreslår en
opptrapping. 10 mill kr i 2017, 15 mill kr i 2018, 20 mill kr i 2019 og 25 mill kr i 2020.
SKOLEBIBLIOTEKSLØFT

Lesing er en grunnleggende ferdighet, og vårt mål er at alle barn skal kunne lese og
forstå en tekst. Men vi skal også fremme leseglede og leselyst, som skal vare livet ut.
Det viktige er ikke hva folk leser, men at folk leser. Derfor vil SV løfte
skolebibliotekene, og for at dette skal prioriteres høyere ved den enkelte skolen. Til
dette formålet avsettes 5 millioner kroner.
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TILLITSREFORM

Gjennom mange år og flere skolereformer har byråkratiet, målingen og
rapporteringen som lærerne må gjøre vokst. Det er på tide å bryte denne trenden, og
vi skal starte i Stavanger. SV ber om at det systematisk arbeides med å fjerne
tidstyver, unødig måling og byråkratisk rapportering fra skolen. Prosjektet
«Tillitsreform i skolen» skal pågå i 2017 og 2018, og det avsettes 0,5 mill kr. til dette
formålet årlig.
SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

SV vil ikke øke egenbetalingen i SFO, og tilbakefører 1,7 mill kr i 2017, og 3 mill årlig i
2018-2020.
HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

Det er et mål for SV å øke antallet helsesøstre i skolen. Hvis Stavanger kommune skal
etterkomme Helsedirektoratets anbefaling vil det mangle 19,58 helsesøstre (etter
rådmannens foreslåtte økning i HØP 2017-2020). Det fordeler seg på 18 helsesøstre i
barneskolen og 1,58 helsesøstre i videregående. SV avsetter 12,5 millioner kroner for
å finansiere 20 nye helsesøsterstillinger. Dette er viktig for god psykisk og fysisk helse
for byens barn og unge.
BARNEVERN

Det er viktig å sikre tilstrekkelig ressurser til å opprettholde et solid barnevern med
tid og tillit til å ta vare på de mest sårbare barna. Derfor reverserer vi rådmannens
forslag til kutt (effektiviseringskrav) på 500 000 kr.
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LEVEKÅR
SVs overordnede mål er at vi alle, med vår forskjellighet, skal ha like rettigheter og
muligheter. Vi vet at hvilke levekår vi gir våre innbyggere har en avgjørende effekt på
både fysisk og psykisk helse, og på hvor langt livet skal bli.
I nedgangstider er dette særlig utfordrende. Stadige innsparinger på velferdstjenester
for våre innbyggere, kan slå tilbake og bli svært dyrt for byen vår på lengre sikt.
SV ønsker ikke å være med på en slik negativ spiral. Vi ønsker at de grunnleggende
tjenestene som handler om å ivareta helsen til våre innbyggere, og ta godt vare på de
grupper som er mest sårbare, også skal være av høyeste prioritet i nedgangstider.
Innenfor levekårsområdet skal vi ivareta de som trenger ekstra bistand gjennom
helse livsløpet og den stadig voksende gruppen eldre. Vi skal sikre gode vilkår både
for de som har behov for sykhjemsplass, men skal sikre alle god tilgang til hjelp for å
bo lengst mulig hjemme.
En av SV sine hovedsaker i siste valgkamp var å stoppe
stoppeklokkene i eldreomsorgen, dette har vi i løpet av 2016
fått gjennomslag for, i form av prøveprosjektet «friere faglighet
og mindre byråkrati i hjemmebaserte tjenester».

FINANSIERINGSORDNINGER

SV ønsker å fortsatt arbeide for endring i finansieringsordningene for
levekårssektoren, som innebærer at eksisterende modell med aktivitetsbaserte
inntekter (ABI), erstattes med økt rammefinansiering. Dette er i 2015 prøvd ut til en
viss grad i Stavanger kommune for alders- og sykehjem, med evaluering som viser
positive resultat.
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SYKEHJEM

Ventelistene for å få sykehjemsplass er for lange, og SV vil gjøre det vi kan for de som
venter. SV ønsker derfor å ta i bruk alle tilgjengelige plasser ved nye Lervig sykehjem
fra og med åpningsdagen. Det betyr 21 nye plasser fra 01.01.18. Til dette avsetter vi i
overkant av 12 millioner kroner fra 2018.
Rådmannen foreslår kutt i form av 1 million som effektiviseringskrav fra og med 2017
og kutt på 17, 5 million som omstillingskrav fra og med 2018.
SV mener at sykehjemmene i vår by allerede har skjært ned til beinet ressursmessig
og tilbakefører disse 18,5 millionene.
SANSEHAGER DEMENS
Demens er en av de største folkesykdommene i Norge, og forekomsten øker som en
naturlig konsekvens av økt levealder. Å opprettholde livskvaliteten er et viktig mål i
demensomsorgen.
Forskning viser at sansehager har en terapeutisk effekt på personer med
demenssykdom, i form av å redusere urolig atferd, medisinbruk, alvorlige fall, gi
bedre søvn og øke trivsel og funksjonsnivå. I rådmannens forslag til budsjett står det
at det ikke er ressurser til vedlikehold av sansehager pr i dag og at det må vurderes
om sansehagene ved noen sykehjem skal avvikles.
SV mener de 9 sansehagene er svært viktige, og SV setter av kr.500 000 til
vedlikehold av sansehager i årets budsjett.
HJEMMEBASERTE TJENESTER

SV har i 2016 fått gjennomslag for et prøveprosjekt «friere faglighet og mindre
byråkrati» i hjemmebaserte tjenester. Dette kan sies å være en tillitsreform. Vi vil at
de ansatte skal få friere faglighet og mindre detaljstyring. De skal bruke mindre tid på
rapportering og mer tid på borgerne. Det handler om å samlokalisere bestillerkontor
og utførere, for å gi de som møter innbyggerne i sin hverdag mer innflytelse over sin
arbeidshverdag. Det handler om å fjerne minuttvedtak, og erstatte disse med mer
romslige og fleksible ordninger, samt redusere mengde rapportering. Økonomisk
viser erfaringer fra København som har innført en slik modell at det blir brukt mindre
penger på byråkrati som heller kan overføres til direkte kontakt med borgerne.
Kontinuitet og trygghet er avgjørende innen hjemmebaserte tjenester, SV vil jobbe for
flest mulig fulle stillinger i tjenesten, og færrest mulig ansatte per borger. Fra og med
2017 vil hjemmebaserte tjenester bli redusert fra seks til fire enheter, og få samme
inndeling som helse- og sosialkontorene. SV vil følge med på at dette ikke medfører at
hver borger må forholde seg til flere hjelpere, men at kvalitet opprettholdes.
Vårt overordnede mål er at friere faglighet og mer tillit skal gjennomsyre alle våre
tjenester innen levekår, til beste for både de som gir og de som mottar hjelp.
I budsjettet for 2017 tilbakefører SV kuttet (effektiviseringskravet) på 1,4 mill kr.
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RUSOMSORG

SV vil arbeide for at personer med ruslidelser og andre psykiske lidelser skal få et
verdig liv. Et av tiltakene som har vist seg å fungere godt er «Miljøterapeut Rus».
Rådmannen har foreslått å avvikle dette tiltaket fra og med årsskiftet, med bakgrunn
i stans i statlige overføringer til prosjektet. SV mener det er svært uheldig å avvikle
det før det har blitt evaluert, og ønsker at kommunen viderefører prosjektet i ett år til,
og vurdere prosjektet på nytt etter at evaluering er gjennomført. Til dette avsettes 1,8
mill kr i 2017.
FLYKTNINGETJENESTEN

Stavanger kommune har vært inne i en periode hvor vi mobiliserte kraftig for å stille
opp på dugnad i verdens største humanitære katastrofe i etterkrigstid. Nå ser vi at vi
og mange andre kommuner må nedjustere innsatsen igjen, fordi det kom færre enn vi
først var innstilt på. Vi ser at kommune-Norge viste fram en kapasitet og dugnadsvilje
som ikke ble utnyttet, grunnet villet politikk fra regjeringshold. For Stavanger
kommune og neste års budsjett betyr det igjen omjusteringer i flyktningesektoren.
SV tilbakefører kuttet (effektiviseringskrav) på 50 000 kr.
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BYUTVIKLING
NYTORGET

SV har en visjon om at Nytorget skal være et sted med et mangfold av aktiviteter for
bydelen og hele byen, som marked, kulturarena, rekreasjon og spesialbutikker.
SV foreslår å sette av 2,5 millioner i 2017, og 5 millioner hvert år i de tre neste årene.
Midlene i 2017 brukes til å gjennomføre en byutviklingskonkurranse, en idéutvikling
for Nytorget og tilstøtende områder. Vi bruker fem millioner de tre neste årene til
både midlertidige og permanente programmer, som for eksempel parkopparbeidelse,
utescene, restaurering av trehusene, oppruste Metropolis´ utearel, plan for
restaurering av Rogaland Kunstsenter og hva bygningen skal brukes til framover.
KULVERT OVER E39

Det har i mange år vært en stor utfordring med støy og støv fra E39 mot
boligområdene nærmest veistrekningen fra Schanceholen til Auglendstunnellen.
Dette har særlig rammet barnehagen Barnas Hus og innbyggere i Saxemarka.
SV vil derfor gå inn for bygging av kulvert over E39 på denne strekningen. Det legges
til at ved bygging av en slik kulvert vil kommunen få et større areal oppå kulverten
som kan utnyttes til blant annet boliger og idrettsarenaer, for eksempel i samarbeid
med boligbyggelaget Bate. En fornuftig tomteutnytting av området oppå kulverten vil
gi inntekter som reduserer kostnadsbildet for et slikt prosjekt.
SV vil utrede kulvert forbi Saxemarka, og bevilger 500 000 kr til en slik utredning.
SYKKELBYEN

Stavanger SV vil at flere går, sykler eller reiser kollektivt til daglige gjøremål.
Stavanger er velegnet for sykling året rundt. En by med lavt behov for transport med
bil trenger mindre plass til vei. Det blir dermed mer plass til grønne
rekreasjonsarealer, gode møteplasser og flere boliger og arbeidsplasser på det samme
arealet.
For å redusere CO2-utslipp fra transport er det viktig at bilbruken reduseres kraftig.
For SV er løsningen å skape et bedre transportalternativ enn privatbilen. Dette vil
bestå av gode og trygge gangveier og snarveier, egne separate sykkeltraseer og et godt
utbygd og rimelig kollektivtilbud. Drift og vedlikehold av gangveier, sykkelveier og
kollektivtilbudet må økes kraftig. Derfor øker SV sykkelsatsingen med 10 mill kr årlig
i 2017-2020.
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KULTUR OG IDRETT
SVs kulturpolitiske profil er hverdag fremfor fest. Vi ønsker at byens innbyggere skal
oppleve mer kultur jevnlig, fremfor å satse alt på store hendelser og festivaler. Kunst
og kultur er i seg selv berikende for mennesker, og det bør derfor være gode rammer
for den frie kultursektoren. Derfor vil SV øke potten som Kommunalstyret for kultur
og idrett tildeler, basert på søknader. Det vil gi et økt handlingsrom for aktører som
søker frie midler. Potten økes med 750 000 kr.
PRODUKSJONS- OG ØVINGSFELLESSKAP

Ettersom det fortsatt er mangel på øvingslokaler til unge voksne som vil skape
musikk, kunst og kultur, vil vi støtte de fellesskapene som er etablert og som vil
etablere seg. Til dette formålet avsetter vi 310 000 kr i økte tilskudd.
NYTT GARDEROBEANLEGG HINNA FOTBALL

Garderobeanlegget til Hinna fotball er i svært dårlig forfatning, og trenger
oppgradering. Klubben har 900 medlemmer, og er prioritert i prioriteringslisten for
små anlegg 2015-2018. Derfor avsetter SV 13 mill kr til å bygge nytt garderobeanlegg
(2 mill kr i 2017, 11 mill kr i 2018).
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NÆRINGSPOLITIKK
I en tid preget av stor arbeidsløshet og nedgang i næringslivet må vi som kommune
gjøre det vi kan for å sikre at arbeidsplassene i regionen blir flere. SV ønsker å styrke
kommunens næringsavdeling med flere stillinger, og bevilger derfor 2,5 millioner
kroner ekstra til dette årlig.
SV ønsker en aktiv næringspolitikk fra kommunen. Vi er et fellesskap, og vi feiler eller
lykkes i fellesskap. Da er det en for stor risiko å overlate så mye til markedet, når vi
alle kan miste så mye. Vi trenger at fellesskapet tar ansvar og leder an.
Det er et politisk ansvar å sørge for å støtte opp om lokale gründere. Derfor vil SV at
det fremlegges en gründerstrategi for Stavanger kommune, som både peker på
hvordan kommunen kan tilrettelegge bedre for gründerskap, innovasjon og
entreprenørskap som kommune og hvordan vi gjennom våre innkjøp kan støtte
lokale bedrifter. Det er vel så viktig at kommunen selv støtter lokale gründere
gjennom handel og ikke bare gjennom tilrettelegging
LYNTOGFORUM

SV jobber nasjonalt for å etablere lyntogtraséer mellom de store byene. Å få etablert
lyntog mellom Stavanger, Bergen og Oslo vil redusere klimagassutslippene fra
flysektoren dramatisk og sørge for høyere effektivitet og kortere reisevei mellom tre
av landets største byområder. For å bidra til å realisere dette vil SV melde Stavanger
kommune inn i Lyntogforum. Årlig medlemskap koster 100 000 kr.
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BOLIGPOLITIKK
Barnefamilier flytter fra Stavanger til nabokommuner og andre deler av landet, og tallet
på barn i førskolealder går ned. Dette varsler en befolkningsutvikling i kommunen som
det er grunn til å være bekymret over. Årsaken kan ligge i en feilslått boligpolitikk over
lang tid. Kommunen har i liten grad evnet å få på plass et boligtilbud som gjør det
attraktivt for barnefamilier å bosette seg særlig i de sentrale bydelene. Det må settes inn
tiltak for å motvirke utflytting av barnefamilier.
LEIE-TIL-EIE-PROSJEKT

SV vil at det i årene som kommer skal bygges flere leie-til-eie-prosjekter, hvor unge,
førstegangsetablerere og småbarnsfamilier kan få seg en bolig man selv eier, men
gjennom leiebetaling. I et så svingende boligmarked som det vi har her i regionen trengs
det organiserte ordninger som skjermes fra markedssvingninger og som gir mennesker
uten stor egenkapital eller foreldre som kan hjelpe dem inn i boligmarkedet en større
sjanse til å eie egen bolig.
NYE GREP I BOLIGPOLITIKKEN

Det er etablert to nye kommunale foretak, Stavanger Utvikling KF som eier, erverver,
utvikler og selger eiendom/utbyggingsområder og Stavanger boligselskap KF som
skal eie, forvalte, vedlikeholde og utvikle rundt 2500 boliger på vegne av Stavanger
kommune. SV tok allerede i 2013 opp en interpellasjon om å etablere et kommunalt
tomteselskap, etter modell fra Sandnes Tomteselskap KF. Målet er at det offentlige
skal ha flere og sterkere verktøy for å sikre nok boliger, av god standard og til en pris
som gjør at mennesker med ulik bakgrunn kan etablere seg i Stavanger.
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INNDEKNINGSFORSLAG
EIENDOMSSKATT

Vi finansierer felleskapstjenestene i budsjettet gjennom felleskapet. Derfor øker vi
eiendomsskatten med 2 ‰; 5 ‰ på bolig, 6 ‰ på annen eiendom. Økningen gir en
samlet økning i kommunebudsjettet på 173 millioner kroner. For en standardbolig
(1000 kvm tomt, 120 kvm bolig) vil dette gi en månedlig økning på 207 kroner.
FOLKEVALGTE

Det kan ikke være slik at alle sektorer skal få reduserte budsjetter, mens de
folkevalgte skal få økning. Derfor kutter vi folkevalgt-posten med 10 millioner kroner.
Kommunalstyret for finans nedlegges. Honorar nedjusteres. Kommunens
representasjon og reisevirksomhet for folkevalgte nedjusteres. Det fremlegges sak for
hvordan dette kan gjennomføres.
GREATER STAVANGER AS

SV ønsker å melde Stavanger kommune ut av Greater Stavanger AS, og vil dermed
ikke lenger finansiere det årlige medlemskapet på 7, 95 millioner kroner.
ØKT UTBYTTE FORUS NÆRINGSPARK AS

Stavanger kommune tok 20 millioner kroner i utbytte fra Forus Næringspark AS i
2016, og dette videreføres i rådmannens forslag for 2017. SV ønsker å fortsette dette
utbytteuttaket også utover i perioden, og legger derfor inn utbytte på 20 millioner
kroner i 2018-2020.
ØKT UTBYTTE STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF

SV foreslår at eierutbyttet fra Stavanger parkering for 2017 videreføres utover i
perioden, altså at det årlig tas ut 15 millioner kroner gjennom hele HØP-perioden.
Derfor øker vi utbyttet med 5 millioner årlig fra 2018-2020.
ASSS-MEDLEMSKAPET

SV vil melde Stavanger kommune ut av Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende
Storkommuner og består av de ti største kommunene i landet. Tallene misbrukes ofte
for å redusere offentlige budsjetter, gjennom å sammenligne med hvilke kommuner
som sektorvis bruker minst. Vi sparer 313 000 kr på dette.
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DRIFTSBUDSJETT
DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER

88
89
90

Endringer tjenesteområde: (beløp i hele tusen kroner)
Barnehage
Moderasjon for tilrettelagt barnehagetilbud
Redusert foreldrebetaling
Redusert effektiviseringskrav (kutt), Barnehage
Redusert effektiviseringskrav (kutt), Ressurssenter for
styrket barnehagetilbud

2017

2018

2019

2020

1 200
5 000
4 900
400

2 300
5 000
4 900
400

2 300
5 000
4 900
400

2 300
5 000
4 900
400

5 000
16 500

10 000
22 600

15 000
27 600

15 000
27 600

1 700
0
9 000
850

1 700
1 300
9 000
850

1 700
2 900
9 000
850

1 700
2 900
9 000
850

5 000
500
150
396
10 000
27 596

5 000
500
150
396
15 000
33 896

5 000
0
150
396
20 000
39 996

5 000
0
150
396
25 000
44 996

160
290
250
350
400

160
290
250
350
400

160
290
250
350
400

160
290
250
350
400

500
1 950

500
1 950

500
1 950

500
1 950

200

200

200

200

4 000

4 000

4 000

4 000

1 400

1 400

1 400

1 400

0
0
1 000

7 500
17 500
1 000

7 500
17 500
1 000

7 500
17 500
1 000

200

200

200

200

1 800
1 000

0
1 000

0
1 000

0
1 000

50

50

50

50

109
Økt barnehagebudsjett
Sum barnehage
Skole
92 SFO, ikke økt foreldrebetaling 2016/17
97 Ikke økt foreldrebetaling skolefritidsordning, høst 2018
100 Redusert effektiviseringskrav (kutt) Skole
Redusert effektiviseringskrav (kutt) Johannes læringssenter
103
Skolebiblioteksløft
Tillitsreform i skolen
Økt tilskudd Stavangerbarnehagenes Foreldreforening
Mobbeombud
Økt skolebudsjett
Sum skole
Barn og unge
105 Kulturskolen, ikke økt egenbetaling
106 Redusert effektiviseringskrav (kutt), Kulturskolen
107 Redusert effektiviseringskrav (kutt), PPT
115 Redusert effektiviseringskrav (kutt), Ungdom og fritid
Redusert effektiviseringskrav (kutt), Helsestasjons- og
117 skolehelsetjenesten
119 Redusert effektiviseringskrav (kutt), Barnevern
Sum barn og unge
Levekår
Redusert effektiviseringskrav (kutt), Helse- og sosialkontor
123
Styrket hjemmetjeneste, ifm. Prøveprosjekt friere faglighet
128
Redusert effektiviseringskrav (kutt), Hjemmebaserte
129 tjenester
136 Redusert kutt til bofellesskap for utviklingshemmede
151 Redusert kutt til alders- og sykehjem
Redusert effektiviseringskrav (kutt) Alders- og sykehjem
152
Redusert effektiviseringskrav (kutt)
159 Rehabiliteringsseksjonen
Miljøterapeut Rus
Redusert effektiviseringskrav (kutt) Dagsenter og
163 avlastningsseksjonen
Redusert effektiviseringskrav (kutt) tekniske
168 hjemmetjenester
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Redusert effektiviseringskrav (kutt)
173 Arbeidstreningsseksjonen
Redusert effektiviseringskrav (kutt) Flyktningeseksjonen
175
Vedlikeholde sansehager ved demensavdelinger
Ta i bruk 21 nye plasser på Lervig sykehjem fra 2018
20 flere helsesøstre
Sum levekår
Kultur og byutvikling
98 Disposjonskonto Kunst- og kulturprosjekter
99 Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap
103 Gladmatfestivalen
108 ASSS-samarbeidet
125 Tour De Fjords
Sum kultur og byutvikling

50

50

50

50

50
500
0
12 500
22 750

50
500
12 270
12 500
58 220

50
500
12 270
12 500
58 220

50
500
12 270
12 500
58 220

750
310
-205
-313
-550
-8

0

0

0

Bymiljø og utbygging
191 Ikke redusert støtte til Grønn by
192 Redusert effektiviseringskrav (kutt) Miljø
Utredning Kulvert over E39
Økt sykkelsatsing
Sum bymiljø og utbygging

50
170
500
10 000
10 720

50
170
0
10 000
10 220

50
170
0
10 000
10 220

50
170
0
10 000
10 220

Rådmann, stab og støttefunksjoner
Styrket næringsavdeling
Sum rådmann, stab, støttefunksjoner

2 500
2 500

2 500
2 500

2 500
2 500

2 500
2 500

0
0

-417
-773

-486
-816

-547
-863

-173
000

-173
000

-173
000

-173
000

100

100

100

100

0
0
-10
000
-7 950

-20
000
-5 000
-10
000
-7 960

-20
000
-5 000
-10
000
-7 960

-20
000
-5 000
-10
000
-7 960

97 342
11 500
-82
008
0

8 474
79 190
-129
386
0

15 374
61 302
-140
486
0

20 874
50 910
-145
486
0

Felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag)
Renter, endret låneopptak (beregnes av modellen)
Endring avdragsbetalinger (beregnes av modellen)
Endringer i sentrale inntekter:
Skatt fra inntekt og formue
Rammetilskudd
Eiendomsskatt

Medlemskap i Lyntogforum

Endringer i sentrale kostnader:
Økt utbytte Forus Næringspark
14
19
27
42

Økt utbytte Stavanger parkering
Folkevalgte
Greater Stavanger AS
Disposisjonsfond (bruk = minus, avsetning = pluss-tall)
Overføring fra drift til investering
Sum felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag)
SUM DRIFTSBALANSE: skal være lik 0
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INVESTERINGSBUDSJETT
INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER
Skolebygg
Ny skole i Storhaug bydel
Sum Skolebygg
Park- og idrettsbygg
Nytt garderobeanlegg på Hinna Idrettspark, ferdig 2017
Sum Park- og idrettsbygg
Park og vei
Nytorget-løft
Oppgradering av lekeplasser
Sum Park og vei
Sum endringer i investeringer

2017

2018

2019

2020

5 000
5 000

40 000
40 000

55 000
55 000

44 500
44 500

2 000

11 000

2 000

11 000

0

0

2 500
2 000
4 500

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

11 500

56 000

60 000

49 500

0

23 190

1 302

1 410

Finansiering av investeringer
Tilskuddsendringer:
Salg av investeringer - endringer:
Fond (Bruk = minus, avsetning = pluss-tall)
Låneopptak endring (Økn.=minus, redusert = pluss)
Overføring fra drift (beregnes av modellen)

-11 500 -79 190 -61 302 -50 910

Sum finansiering av investeringer

-11 500 -56 000 -60 000 -49 500

Budsjettbalanse skal være lik 0
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