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Trygghet skapes best i fellesskap.
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Arbeidsledigheten er på et lavere nivå enn før korona og an-
tallet nyetableringer i næringslivet er rekordhøyt. Kommuneø-
konomien er god, og er blitt ytterligere styrket etter regje-
ringsskiftet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering. 
Tredje kvartal ga en økning på 530 nye innbyggere i Stavanger. 
Vi har plass til flere.

Det politiske flertallet legger nå fram sitt tredje budsjett siden 
valgseieren i 2019, og holder fast på samme politiske profil 
som de to foregående år. «Vi bygger fellesskap» er Stavanger 
kommunes visjon. Fellesskapsløsninger står derfor naturligvis 
sterkt i våre satsinger, sammen med en tydelig satsing på klima 
og framtidige generasjoner.

Klimautslippene går ned i Stavanger, mye raskere enn de gjør 
nasjonalt. Det er bra, men vi har større ambisjoner som både 
er nedfelt i kommunens klimaplan og i arbeidet med å bli en 
av Europas klimanøytrale byer. Derfor setter vi av rekord-
mye midler til gode klimaprosjekt i kommunen vår. Hele 100 
millioner i perioden - i tillegg til å styrke klimafondet med 50 
millioner kroner neste år. Det er i byene mange av de viktigste 
klimaløsningene ligger. Det gir store muligheter for Stavanger, 
for våre innbyggere og for vårt lokale næringsliv.

Anleggsmaskiner og arbeidsfolk er nå i full gang med å sikre 
beboerne på Storhaug ny skole, barnehage og idrettshall i 
Lervig. På Tastaveden er gamle bygg revet – og nye, moderne 
lokaler reiser seg. I Kvernevik opplever innbyggerne et løft av 
området. Alt dette har folk ventet altfor lenge på. 

Enda viktigere enn bygninger er folkene i dem. For å sikre 
gode og trygge velferdsløsninger er vi avhengige av at  men-
neskene som skal levere dem trives med arbeidet sitt – og har 
gode arbeidsvilkår. 

Samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Folkeaksjonen nei til 
mer bompenger, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Senterpartiet 
og Sosialistisk Venstreparti er enige om å ta tak i en årelang 
underfinansiering av skolene under tidligere politiske flertall – 
og sikre dyktige ansatte flere kollegaer – og ikke minst: Sikre 
at barna våre får flere voksenpersoner rundt seg.

I fjor styrket vi skolene med 40 millioner kroner årlig. For 
2022 og de fire neste årene legger vi på 20 millioner kroner 
hvert år – med spesielt vekt på å styrke ungdomsskolene.

I tillegg utvider vi forsøksordningen med gratis skolemat. Tilba-
kemeldingene fra skolene Smiodden, Kvernevik og St. Svithun 
er at ordningen både er populær og gir gode resultater for 
elevenes læringssituasjon. Neste skoleår etablerer vi også et 
prøveprosjekt med heldagsskole på én av våre barneskoler.

For mange innbyggere har økte nasjonale avgifter de siste 
årene lagt press på privatøkonomien. Styrkingen av kommune-
økonomien må derfor også komme den enkelte innbygger til 
gode. Fra før har vi gjort SFO gratis for alle førsteklassinger. Nå 
senker vi også prisen for 2.–4. trinn med 500 kr hver måned. 

Vi reduserer også eiendomsskatten betydelig for mange  
huseiere gjennom å øke bunnfradraget med 225.000 kroner.  
Å øke bunnfradraget gir de med de minst verdifulle eiendom-
mene den største prosentvise reduksjonen av eiendomsskat-
ten. Stavanger kommune vil i 2022 ta inn mindre i eiendoms-
skatt enn de fire siste årene med det forrige politiske flertallet 
i kommunen.

Vår garanti om at det ikke skal bli færre sykehjemsplasser står 
fast. Ansatte på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester har 
noen av de mest utfordrende arbeidsoppgavene i kommunen 

vår. Belastningen er høy, og arbeidsmengden stor. Derfor er 
samarbeidspartiene enige om å styrke grunnbemanningen. 
I høst vedtok vi å bruke 15 millioner kroner årlig ekstra på 
bemanning i sykehjem. Nå legger vi til ytterligere ti millioner 
kroner slik at kommunens sykehjem får 25 millioner kroner 
ekstra til å styrke bemanningen.

I Stavanger kommune ønsker vi å dyrke en heltidskultur. Altfor 
mange ansatte jobber ufrivillig i deltidsstillinger. Det svekker 
tryggheten til den enkelte ansatte i livet – og vanskeliggjør 
drømmen om egen bolig og en trygg økonomi. Derfor skal 
økte bevilgninger i både skolesektor og i eldreomsorgen sikre 
at flere får heltidsstilling i Stavanger kommune.

2022 er frivillighetens år. Koronapandemien har vist hvor vik-
tig arbeidet i frivillig sektor er for oss – og hvor sårbart sam-
funnet og fellesskapet blir når aktiviteter og samlinger i regi 
av organisasjoner, idrettslag, tros- og livssynssamfunn og andre 
møteplasser stopper opp. Utenforskapskommisjonen nedsatt 
av ordfører understreker viktigheten av universelle ordninger 
og tilbud i frivillig regi – også for å bekjempe psykisk uhelse. 

Derfor velger samarbeidspartiene å styrke kommunens 
idrettslag med én million kroner samlet. Vi styrker kultur-
sektoren. Flere frivillige organisasjoner har også fått økt 
økonomisk støtte. I tillegg ønsker vi å se på muligheten for å 
etablere et «Frivillighetens hus» slik at organisasjoner og ak-
tører kan samles – og dra veksler fra hverandre. I tillegg økes 
støtten til Frilager. 

Psykisk helse er en av de viktigste satsingene til kommunen 
framover. Tiltakspakken «KADÅITTEPÅ» styrker psykiske 
hjelpetilbud til ungdom – men løfter også andre viktige tjenes-

ter for å bekjempe psykisk uhelse. Vi styrker samtidig arbeidet 
med «Rask psykisk helsehjelp» rettet mot voksne i regi av 
Helsehuset Stavanger. 

Sykkelveiene skal bli flere og tryggere. Vi setter av 40 millioner 
kroner ekstra i perioden med mål om 50 km med sykkelvei – 
og sikrer at kommunen skal få flere bysykler og bysykkelstativ 
i regi av Kolumbus. Å jobbe mot klimaendringene er ikke den 
enkelte innbygger sitt ansvar alene. Det er vårt felles ansvar 
som by og kommune.

Samtidig som vi kutter klimautslipp, skal vi også ta vare på 
naturen. En grønnere kommune med mye natur, er en god 
kommune å bo i. Derfor setter vi av over ti millioner kroner 
til å bevare, tilrettelegge og skape nye naturområder i Stavan-
ger. Flere trær, blomster, parker - og mer biologisk mangfold.
Til glede for innbyggerne våre i dag, og de som kommer etter 
oss.

For å få til det må innbyggerne ha en trygghet i bunn gjennom 
gode velferdsordninger – og en kommune som er framover-
lent og offensiv gjennom å legge til rette for utvikling av gode 
og smarte løsninger, tiltrekke seg spennende arbeidsgivere og 
gjøre de viktigste tingene i livet lettere.

På den måten bygger vi felleskap. 

Stavanger 25.11.2021

Det går godt 
i Stavanger. 
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1. Byutvikling, bolig og mobilitet

1.1 Kommunal egenkapital bolig
For samarbeidspartiene er det viktig at alle har muligheten til å skaffe seg en egen bolig, i tråd med målsetning fra boligsosial 
handlingsplan. Det fremmes sak om kommunal garanti for egenkapital i formannskapet. Dette kommer i tillegg til vedtak gjort  i 
saken «Et trygt hjem for alle», behandlet i Stavanger formannskap 10.6.21.

1.2 22. juli-minnesmerke
Kommunedirektøren bes prioritere utbedring av 22. juli-minnesmerket i 2022. Det bes om oppgradering med belysning rundt 
minnesmerket og på veien ned til minnesmerket fra promenaden, samt planting av blomster i sommerhalvåret.

1.3 Kvaleberg aktivitetshus
Mulighetsstudie for skate-/idrettshall og aktivitetshus på Kvaleberg prioriteres for ferdigstillelse snarest mulig, fortrinnsvis første 
halvdel av 2022. 

1.4 Tomt Haugåsveien
Det er en målsetning å få til bedre spredning av kommunale boliger i kommunen. Det fremmes derfor i tråd med boligsosial 
handlingsplan en sak for politisk behandling med henblikk på salg/makebytte av kommunal tomt i Haugåsveien/Svend Foyns gate.

1.5 Tomt Rektor Steens plass
Det bes om en vurdering fra kommunedirektøren om erverv av tomt/bygg i Rektor Steens plass (Wang-bygget), og mulighet for 
etterbruk av tomten til offentlig formål.

1.6 Kartlegging av offentlig svømmetilbud Hinna kommunedel
Det bes om en konkret vurdering av muligheten for å bygge et svømmebasseng i kommunal regi i Hinna kommunedel. Kommu-
nedirektøren bes i den forbindelse gå i dialog med Stavanger Utvikling KF om hvorvidt lokaliteten i Jåttåvågen som tidligere er 
nevnt i forbindelse med Badeland, kan være aktuell for en kommunal svømmehall, bygget og driftet av Stavanger kommune, men 
med bidrag fra utbyggere til investering. Sak presenteres for Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

1.7 Oversikt økonomiske disposisjoner kommunale boliger
Samarbeidspartiene ønsker å gjøre en innsats for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på kommunale boliger, og samtidig frigjøre 
midler til å realisere boligsosial handlingsplan og samarbeidspartienes ønske om en bedre geografisk spredning av kommunale 
boliger. Kommunedirektøren bes gi en årlig orientering i forbindelse med HØP med tilstandsrapport for boligene, geografisk 
spredning og oversikt, kjøp og salg siden forrige orientering og en samlet oversikt på inntekter og utgifter knyttet til de kommu-
nale boligene.   

1.8 Studentboliger i sentrum
Stavanger kommune v/Stavanger Utvikling KF erverver to tomter langs Østre havn fra Stavangerregionen havn IKS med mål om 
å bygge studentboliger. SiS involveres i dette arbeidet.

1.9 Sommeridyll i Vågen
Vågen åpner for gående og utvidet uteservering, og stenger for biltrafikk fra første fredag i mai til andre søndag i september. 
Kommunedirektøren går snarest i dialog med relevante aktører for å gjennomføre en forutsigbar og best mulig avvikling.  
Ordningen gjøres permanent.    

1.10 Småbåthavn i indre Vågen, fra midlertidig til permanent
Det er viktig for de samarbeidende partiene at indre havn blir en attraktiv, permanent småbåthavn.
Stavanger kommune skal ha en tett dialog med Stavanger Havn IKS for å følge dette opp. 

1.11 Områdeløft- reforhandling av avtale
Kommunedirektøren bes igangsette en prosess for å reforhandle eksisterende avtale med staten (områdesatsing Storhaug), med 
mål om statlige midler til områdeløft i ulike bydeler. 

I den forbindelse bes kommunedirektøren vurdere om det kan være aktuelt å igangsette forskningsprosjekter knyttet til by- 
og stedsutvikling etter modell fra Bergen og Trondheim. I et slikt arbeid er det naturlig å etablere kontakt med UiS og statlige 
myndigheter for faglig samarbeid med mål om mer midler fra sentralt hold til områdeløft

2. Klima og miljø

2.1 Sykkelskur
Det vurderes å bygge låsbare sykkelskur ved mobilitetspunkt, i samarbeid med Kolumbus. Kommunedirektøren innleder dialog 
med Rogaland fylkeskommune.  

2.2 Matebusser
Det kartlegges hvordan det kan sikres bedre kollektivtilbud til distriktene i Stavanger kommune i samarbeid med Kolumbus og 
Rogaland fylkeskommune. Spesielt ønskes det å se på mulighet for matebusser i Rennesøy og Finnøy kommunedeler fra utkan-
tene og inn mot E39. Kommunedirektøren innleder dialog med Rogaland fylkeskommune.

2.3 Belønningsordning «klimapoeng»
Det fremmes en sak til relevant utvalg som belyser mulighetene for å innføre en ordning med klimapoeng inspirert av  
ordningen «Betterpoints». Gjennom et kommunalt samarbeid med lokalt næringsliv, Kolumbus og andre relevante aktører, kan 
innbyggere tjene “klimapoeng” i en egen app som kan brukes på gratis kinobilletter, shopping, billigere bussbilletter og lignende.

2.4 Initiativ til styrket samarbeid med Rogaland fylkeskommune om utslippskutt
Det er avgjørende med et godt samarbeid mellom forvaltningsnivåene for at Stavanger skal nå sine klimamål. Kommunedirektø-
ren fremmer en sak som beskriver mulighetene for et tettere samarbeid med fylket med mål om å redusere klimautslipp   
i et høyere tempo. Samarbeidspartiene ønsker at utslippsfrie busser og ferjer i vår kommune blir prioritert. Det tas initiativ til 
et dialogmøte med Rogaland fylkeskommune.

2.5 Avsetning til klimafond 
Klimafondet er et godt virkemiddel som gir handlingsrom for å få gjennomført en rekke tiltak for å nå målene i klima- og mil-
jøplanen. De samarbeidende partiene ønsker å tilføre midler for å styrke kommunens arbeid for utslippskutt. Stavanger kommu-
nes klimafond styrkes med 50 millioner kroner, slik at flere klima- og miljøtiltak kan iverksettes i kommunen. Sak med forslag til 
prioriterte tiltak legges fram for Utvalg for miljø og utbygging.

3. Oppvekst
3.1 Barnehageplass for 1-åringer
Samarbeidspartiene har vedtatt at det i Stavanger skal være to barnehageopptak i året. I tillegg ble det i fjorårets handlings- og 
økonomiplan vedtatt at det skal bli lettere å få barnehageplass i Stavanger, og ekstra midler ble avsatt. Det er et mål for samar-
beidspartiene at alle 1-åringer skal tilbys plass i barnehage. 

3.2 Etterbruk av tomter og bygg ved barnehager som legges ned
Kommunedirektøren har varslet nedgang i antall barn i barnehagealder de kommende årene. Dette påvirker barnehagestruk-
turen i Stavanger, og vil føre til at drift i enkelte barnehagebygg avvikles. Samarbeidspartiene er opptatt av hvordan tomtene og 
eventuelt byggene skal brukes videre, og ber om en sak som skisserer ulike løsninger for bruk av tomtene. Sak legges fram for 
kommunalutvalget.
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3.3 Utvidelse av skolematprosjekt
Forsøksordningen med skolemat har vært en suksess. Prosjektet utvides med minst tre nye skoler fra og med skoleåret 
2022/23. Prosjektet ses på som et folkehelsetilbud og ønskes primært utvidet i i levekårssoner med utfordringer. Samtidig 
inkluderes også skolen som blir forsøksskole for utvidet skoledag fra høsten 2022 i prosjektet. Sak om hvilke skoler som skal 
inkluderes i ordningen legges fram for Utvalg for oppvekst og utdanning. Videre tilsier erfaringer med forsøksordningen at 
tilgjengelighet av en enkel industriell/kommersiell type storvask ved skolen vil i særlig grad tilrettelegge praktisk for ordningen. 
Kommunedirektøren bes sørge for at skoler i forsøksordninger får en slik vask installert, dersom det i dag mangler. 

3.4 Beredskapssystem skoler og barnehager
Samarbeidspartiene vil prioritere trygghet og sikkerhet for alle som oppholder seg i våre barnehager og i skolebygninger,  
og vil få fart på utrullingen av gode beredskapssystem i alle barnehager og skoler. Kommunedirektøren bes snarest igangsette 
planlegging og kostnadsberegninger av hva det vil medføre å etablere beredskapssystem i alle barnehage- og skolebygninger. 
Kommunedirektøren bes vurdere ulike alternativer. Det bes om at tidligere erfaringer fra utprøvinger inkluderes i saken.  
Kostnadene bes innarbeidet i kommende tertialrapportering/handlings- og økonomiplaner. Sak legges fram for relevant utvalg.

3.5 Rekruttering av folk med riktig kompetanse til barnehage og skole
Tidligere er det i Utvalg for oppvekst og utdanning bestilt rekrutteringstiltak innenfor barnehage. Det samme bes kommunedi-
rektøren legge frem innenfor skole. I likhet med Utdanningsforbundet er samarbeidspartiene bekymret for rekrutteringsutfor-
dringene Stavanger står foran de kommende årene. Her er det konkurranse mellom regioner og ulike kommuner i vår region. 
Stavanger kommune skal være en attraktiv arbeidsplass for pedagoger, og vi ber om en sak om rekruttering av lærere med 
kvalifikasjon, særlig på 1.-7. trinn. Sak legges fram for Utvalg for oppvekst og utdanning.

3.6 Styrking av skolerammen
Samarbeidspartiene satser på barn og unge, og en ytterliggere styrking av skolerammen vil være et godt bidrag særlig etter 
pandemien. Utdanningsforbundet har påpekt i sitt innspill at Stavanger kommune bruker mindre på grunnskole enn gjennom-
snittet av norske kommuner. Vi vil derfor styrke skolerammen med 20 millioner kroner (i tillegg til styrkingen på 40 millioner fra 
2021), og denne budsjettøkningen bes særlig rettes mot ungdomstrinnet. Utfordringen med motivasjonsfall på ungdomsskolen 
vil vi motvirke, og derfor trengs det et økonomisk løft for ungdomsskolen. Sak om forslag til disponering av utvidet skoleramme 
legges fram for Utvalg for oppvekst og utdanning.

3.7 Styrking, ikke uthuling av fellesskolen 
Regjeringen har signalisert at kommunene skal få større innflytelse over hvorvidt nye friskoler og profilskoler skal etableres     
i deres kommune. Samarbeidspartiene mener antallet plasser på private skoler i Stavanger allerede er for høyt, slikt at det truer 
fellesskolens utviklingsmuligheter og svekker fellesskapet. Det er av høy viktighet at kommunedirektøren presenterer høringer 
rundt søknader om etablering av private skoler for Utvalg for oppvekst og utdanning og formannskapet.

3.8 Styrket mobbeombud
Kommunedirektøren bes legge frem en sak som vurderer styrkede ressurser til mobbeombud, om ombudet kan organisatorisk 
driftes i kommunal regi men uavhengig av skoleadministrasjonen, eller samordnes med de fylkeskommunale ombudene, finansi-
ert av Stavanger kommune. Det bes også om at det vurderes å gjøre stillingen om til fulltid ved å inkludere oppfølging  
av mobbesaker i barnehagene. Saken legges frem for Utvalg for oppvekst og utdanning.

3.9 Rulleringsplan skoleinventar
For den enkelte skole utgjør utskifting av pulter og stoler mm. en svært betydelig budsjettkostnad, med det resultat at dette 
arbeidet ofte drar ut over betydelig tid. Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren legge frem en sak som vurderer hensikts-
messigheten av å innføre en rulleringsplan for skoleinventar, for eksempel etter modell fra Prosjekt Skolegård i Stavanger, eller 
andre type ordninger, med mål om at slike oppgraderinger gjøres helhetlig heller enn stykkevis og delt over tid. 

3.10 Tilbakekjøp av tomt fra private barnehager
Samarbeidspartiene ønsker kommunale og private ideelle barnehager i Stavanger, og vil derfor være interesserte i å kjøpe  

private barnehager (både ideelle og kommersielle) dersom de varsler at de vil selge barnehagene. Kommunedirektøren bes 
sikre at private barnehager er informert om kommunens interesse, i de tilfeller barnehagene selv planlegger salg av barnehagen. 
Endelig beslutning om kjøp av barnehagene må vurderes i det enkelte tilfellet, basert på behovet i området.

4. En god by for barn og unge
4.1 Reduksjon av SFO-priser
Skolefritidsordningen er en svært viktig sosial- og læringsarena for våre barn. Samarbeidspartiene setter av årlig 17 millioner 
(med halvårseffekt for 2022) for å redusere SFO-prisene med kr 500 månedlig for alle elever på 2.-4-trinn. Dette grepet vil gjø-
re at Stavanger vil gå fra å ha en av de høyeste SFO-prisene i landet (p.t. kr 3 188,-) til en av de laveste, sammenlignet med andre 
storbyer. Dette kommer i tillegg til samarbeidspartienes tidligere vedtatte satsinger på søskenrabatt mellom SFO-barnehage og 
på gratis SFO for 1. trinn. Sak fremmes til Utvalg for oppvekst og utdanning.

4.2 Barnas Sommer blir fast tilbud
Sommertilbudet «Barnas Sommer» har gitt gratisaktiviteter til alle byens barn i regi av idrettslag, organisasjoner og andre 
aktivitører sommeren 2020 og 2021. Samarbeidspartiene ønsker å gjøre «Barnas Sommer» til en permanent ordning. Sak om 
organisering av «Barnas Sommer» 2022 legges fram for Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i løpet av de tre første måne-
dene i 2022.

4.3 Flere helsesykepleiere 
Samarbeidspartiene vil øke antallet helsesykepleiere, både i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Den store utfordringen er     
å sikre tilstrekkelig rekruttering. For å sikre at det ansettes flere helsesykepleiere bes kommunedirektøren legge frem en sak 
med forslag til tiltak for økt rekruttering. I samme sak bes det om at det vises hvor stort avvik det er fra den anbefalte normen 
for antallet helsesykepleiere og det faktiske antallet i Stavanger.

4.4 Offentlige lekeplasser 
Stavanger har mange kommunale lekeplasser som er preget av manglende vedlikehold. Gode og trygge lekeplasser er viktig for 
barn, unge og for nærmiljøet.  De samarbeidende partiene øker betydelig bevilgningen til vedlikehold av offentlige lekeplasser.  
Det fremmes sak for relevant utvalg som viser fordelingen av midlene. Kommunedirektøren gis fullmakt til å vurdere hvorvidt 
tiltaket eller deler av tiltaket bør finansieres over driftsbudsjettet heller enn over investeringsbudsjettet for å sikre best mulig 
utnyttelse av midlene.

4.5 Styrking av skolegårder og barnehagers uteareal
Gode uteområder er viktig for barn gjennom hele skoledagen og barnehagedagen. For å ta igjen etterslepet på uteområdene 
setter samarbeidspartiene av betydelige midler utover kommunedirektørens innstilling, hhv. en styrking på 16,7 mill. og 9.mill.   
i perioden.

4.6. Gratis svømming innføres for 6. og 7. klasse
Samarbeidspartiene viderefører ordningen med gratis svømming for alle 1-5 klassinger i et flertall av kommunens   
svømmehaller, og utvider ordningen til også å gjelde 6 og 7. klassinger.

5. Velferd og omsorg
5.1 Sykehjemsplasser – garanti antall plasser
Stavanger kommune skal ikke redusere antall plasser på sykehjem som tilbys innbyggerne, verken midlertidig eller permanent. 
Det betyr at kommunen ikke kan legge ned plasser midlertidig ved utbygginger, rehabilitering eller annet arbeid – før disse er 
erstattet av nye plasser. Kommunedirektøren legger fram orienteringssak til Utvalg for helse og velferd om hvordan dette  
prinsippet blir ivaretatt i bygningsrelatert arbeid i årene framover.
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5.2 Grunnbemanning sykehjem
For å kunne gi god nok omsorg til beboerne på sykehjem, er kommunen avhengig av motiverte og friske ansatte som har tid 
nok til den enkelte beboer. Derfor er det viktig for Stavanger kommune å tilby heltidsstillinger i større grad til de som i dag er 
ufrivillig deltidsansatte, og på den måten også forsøke å redusere sykefraværet.

5.3 Fastleger i Kvernevik
Det bygges i denne perioden omsider legekontor i Kvernevik. Kommunale fastlegestillinger kan være et godt rekrutteringstil-
tak for fastlegeordningen. Det bes i denne sammenheng om en vurdering av mulighetene for å ansette kommunale fastleger på 
Kvernevik bydelssenter, tilsvarende det kommende kommunale legesenteret ved Lervig sykehjem. Det utarbeides sak til Utvalg 
for helse og velferd. 

5.4 Frue aldershjem – utsettelse og etterbruk
Driftsavtalen med Frue aldershjem er sagt opp, og aldershjemmet skal avvikles, da bygget ikke er egnet for dagens drift. Samar-
beidspartiene er opptatt av god ivaretakelse av beboere og personal i avviklingsprosessen. Avviklingen av Frue ses i sammenheng 
med utvidelse av Ramsvigtunet sykehjem hvorpå første byggetrinn står klar i 2024. Kommunedirektøren bes gå i dialog med 
styret med mål om forlengelse av driftsavtale, og å kartlegge mulighetene for i avviklingsperioden å benytte ledig kapasitet til et 
dagtilbud eller korttidstilbud til eldre. Kommunedirektøren bes videre kartlegge mulighetene for videre samarbeid om etter-
bruk av området. Vedtaket ses i sammenheng med kommende sak til førstkommende møte i Utvalg for helse og velferd   
i desember. 

5.5 Helsehuset
Samarbeidspartiene ønsker å styrke det forebyggende arbeidet ved Helsehuset i Stavanger, og øker driftsrammen i planperio-
den. Midlene bør fortrinnsvis benyttes til å styrke Rask Psykisk Helsehjelp ved avdeling for helsefremming og mestring, og det 
forebyggende og helsefremmende arbeidet innen ernæring. Kommunedirektøren bes videre vurdere hvorvidt deler av dagens 
tjenester kan tilbys også i kommunedelene, for eksempel som treningstilbud i samarbeid med frivillighetssentralene. 
Sak fremmes for Utvalg for helse og velferd.  

5.6 Kommunalt responssenter
Samarbeidspartiene ønsker å se på mulighetene for å etablere et kommunalt responssenter for å følge opp alarmer og varsler 
fra trygghetsalarmer og –teknologi hos hjemmeboende. Mens Stavanger i dag kjøper blant annet responssentertjenester fra Te-
lenor for trygghetsalarmer, gjøres dette i flere kommuner i dag i kommunal regi, som i Kristiansand og Trondheim. Sak fremmes 
til relevant utvalg.

5.7 Studentdrevne sykehjemsavdelinger
Samarbeidspartiene ønsker å få vurdert muligheten for å opprette studentdrevne sykehjemsavdelinger på ett eller flere av våre 
kommunale sykehjem. Ved studentdrevne sykehjemsavdelinger veileder praksislærer og forskere studentene sammen. Dette kan 
føre til bedre samarbeid mellom undervisningsinstitusjonene og kommunale sykehjem, bidra til å øke rekrutteringen til sekto-
ren, samt sørge for tiltrengte praksisplasser for studenter under utdanning. Sak fremmes til Utvalg for helse og velferd. 

5.8 Oppholdsrom for mennesker med rusavhengighet 
Det utarbeides en egen sak til relevant utvalg hvor kommunedirektøren vurderer hensiktsmessighet og mulighet for et eget  
offentlig oppholdsrom, eventuelt med tilknytning til et brukerrom for mennesker med rusavhengighet.  Det bes ses til andre 
byer hvor utsatte innbyggere har et trygt, lunt og oppvarmet sted å være, med mulighet for besøk fra helsepersonell. Det bes 
også å belyse i saken muligheter for en panteordning for sprøyter, slik at de kan byttes inn i rent utstyr.

5.9 Ledsagerbevis for funksjonshemmede – opphevelse aldersgrense
Funksjonshemmede med behov for bistand kan søke ledsagerbevis, som gir ledsager fri billett til kultur-, idretts-, og fritidsopple-
velser. Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren om å fjerne den nedre aldersgrensen på ledsagerbeviset, som i dag oppleves 
begrensende for de yngste med særskilte behov. Kostnadene vurderes som minimale for kommunen, men vil være viktige for de 
familiene det gjelder. 

6. Næring og arbeidsliv
6.1 Energihovedstaden Stavanger og Ullandhaug innovasjonsdistrikt
Energihovedstaden Stavanger er Norges spydspiss mot det grønne skiftet. Samarbeidspartiene er stolt av tidenes satsing på 
næringsutvikling i Stavanger-regionen. Kommunens næringsavdeling har aldri hatt flere ansatte. Samarbeidspartiene ønsker å ut-
vikle og å styrke Ullandhaug-området som et Innovasjonsdistrikt etter modell fra Oslo Science City. Et innovasjonsdistrikt er et 
fysisk økosystem med kort avstand mellom forskning, utdanning og næring med mål og mulighet for økt innovasjon, og å skape 
flere arbeidsplasser og flere nyetableringer. Universitetsområdet på Ullandhaug oppfyller kriteriene for å kunne kalles et slikt 
Innovasjonsdistrikt. UiS og SUS, som de to største forskningsmiljøene i regionen, vil fra 2024 være samlokalisert på Universitets-
området. 

Sammen med det eksisterende forskningsmiljøet i NORCE, oppstartsmiljøet i Validé og Innovasjonsparken med sine 150  
bedrifter, legger dette et solid grunnlag for et forsterket samarbeid om forskning, utdanning og innovasjon mellom aktørene  
på området. Et forsterket samarbeid og felleskap vil også føre til ønsket rekruttering av både studenter og arbeidskraft til  
regionen. I kraft av vertskommune og kunnskapsby, og med Rogaland fylkeskommune som regional utviklingsaktør, bes kommu-
nedirektøren vurdere å organisere samarbeidet i form av et sekretariat med en styringsgruppe bestående av de mest sentrale 
aktørene med fysisk tilstedeværelse i området. 

6.2 Fiber
Det er et mål at alle innbyggere i Stavanger kommune skal ha tilgang på internett med høy hastighet. Utvalg for miljø og utbyg-
ging får en sak som viser hvordan utbyggingen av fiberkabler kan fullføres i kommunen. 

7. Kultur, idrett og frivillighet
7.1 Kunstbyen Stavanger: Nytorget, RKS, Studio 17, Kunstskolen, og bachelorstudium visuell kunst
På samme måte som det arbeides for å utvikle en medieby er samarbeidspartiene opptatt av å utvikle en kunstby på Nytorget. 
Videreutvikling av flere kunstinstitusjoner på Nytorget vil gi et sterkt kunstfaglig miljø og gi kunsten en tydelig rolle i byen.  
For å få til dette arbeides det med følgende:  

a) Rogaland Kunstsenter (RKS): RKS er kunstnernes egen formidlings- og faginstitusjon for visuell kunst. RKS er en 
viktig institusjon for framtidens Nytorg. Stavanger kommune vil bidra til å utvikle RKS videre. Samarbeidspartiene øker 
driftsmidlene til RKS for å legge til rette for framtidig utvikling. Kommunedirektøren bes i løpet av 2022 legge fram en 
sak med et fornyet oppdrag og omfang av virksomheten til RKS. Ambisjonen er at Stavanger kommune skal være med  
å forsterke RKS fram mot etablering i moderniserte lokaler på Nytorget. Det må legges opp til at RKS kan være en 
aktiv institusjon for kunstnere i Rogaland og være tilgjengelig for publikum på Nytorget. Saken utvikles i samarbeid med 
Rogaland fylkeskommune, der det legges opp til at partene har et likt omfang for sitt bidrag til RKS. 

b) Kunstskolen i Stavanger: Stavanger kommune støtter planen om å utvikle Kunstskolen i Stavanger til et bachelorstu-
dium i visuelle kunstfag tilknyttet Universitet i Stavanger. En kunstfaglig universitetsutdannelse vil bedre rammevilkårene 
for kunsten i Stavanger og gjøre byen mer attraktiv som kunstby. Samarbeidspartiene øker driftstilskuddet som støtte til 
en slik utvikling. Vi ber om at kommunedirektøren tilrettelegger for at kunstskolen og det framtidige universitetsstudiet 
kan samlokaliseres med RKS på Nytorget. 

c) Studio 17:  Vi ber om en vurdering av om lokalene for de gamle toalettene ved Nytorget kan utvides noe og dermed 
bli gode lokaler for Studio 17. Kommunedirektøren bes belyse spørsmålet i en framtidig sak om Nytorget.

7.2 Frivillighetens år
I Frivillighetens år 2022 styrker samarbeidspartiene ytterligere tilskuddene til idrettslag og lag og organisasjoner. I arbeidet 
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med Handlingsplan frivillighet pekes det blant annet på utfordringer knyttet til fem emner: Administrasjon og ressurser, verktøy, 
lokale og utstyr, kompetanse, og samarbeid og møteplasser. I flere kommuner finnes det i dag “frivillighetens hus”, som er typisk 
organisert som et sambruk mellom organisasjoner, lag, foreninger, og selvhjelpsgrupper. Kommunedirektøren bes vurdere hen-
siktsmessighet og muligheten for å tilrettelegge for et frivillighetens hus i Stavanger. Sak fremmes til relevant utvalg.  

7.3 Vikingsenter – forsering av tomteavklaring 
Stavangerregionen har lenge gjort for lite for å ta ut det fulle potensialet i formidling av vår viktige del av Norgeshistorien. Initia-
tivet til et besøkssenter i Møllebukta ble først løftet i januar 2018, og fulgt opp av forrige flertall i sist periode. Mens planene om 
et senter ved Hafrsfjord foreløpig har blitt satt i bero grunnet manglende tomteavklaring, ønsker samarbeidspartiene å videre-
føre dialogen med Forsvaret om eventuell overtakelse av tomten ved Møllebukta, med mål om å gjøre Hafrsfjord og Møllebukta 
til en nasjonalhistorisk attraksjon ved realisering av et vikingsenter. Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger vil være 
en naturlig samarbeidspartner ved realiseringen av et slikt prosjekt. 

7.4 Folkehallene IKS
Stavanger kommune er største eier i Folkehallene IKS. Det blir utarbeidet en sak som viser hvordan samarbeidet mellom Fol-
kehallene IKS og Stavanger kommune er på områder som idrettssamarbeid og samarbeid om messer og utstillinger. I saken bes 
også om en vurdering av hvordan styret og representantskapet er satt sammen, sett ut fra tilskuddet hver kommune  betaler 
inn. Lønnsnivå belyses, sett opp mot øvrige kommunale og interkommunale virksomheter. Sak blir først lagt fram for Utvalg for 
kultur, idrett og samfunnsdialog og så videre til formannskapet.

7.5 Aktivitetspark på Finnøy
Finnøy IL ønsker å etablere en aktivitetspark på den gamle tomten til Rygjabø videregående skole. Aktivitetsparken er planlagt 
finansiert gjennom et spleiselag av lokal dugnad fra Finnøy IL, spillemidler og støtte fra Stavanger kommune. Det bes om en sak 
til Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog der en ser på mulighetene for å få realisert en slik aktivitetspark.

7.6 Stemmenprosjektet
Kommunedirektøren bes om å presentere en sak om mulig kommunalt sambruk med idretten i det planlagte Stemmenhuset i 
regi av Pol IL. Det gjøres også en vurdering om prosjektet bør prioriteres i fagplan idrett. Sak fremmes i Utvalg for kultur, idrett 
og samfunnsdialog. 

7.7 Madla IL – nytt klubbhus
Madla IL er en av byens største idrettslag. Med den framtidige boligutbyggingen på Madla, og foreslåtte endringer i strømleve-
ransestrukturen, trenger idrettslaget et nytt klubbhus. Kommuneadministrasjonen bes være i tett dialog med idrettslaget i sitt 
arbeid med fagplan idrett for å sikre at klubben både i midlertidig og langsiktig perspektiv har gode lokaler å tilby sine mange 
medlemmer. 

7.8 Stupebrett Vardeneset og Storhaug
Tilgang til sjølek er viktig for byens innbyggere. De samarbeidende partiene ønsker å sette opp stupebrett på egnede steder på 
Vardeneset og Storhaug. Dette fremmes i relevant sak til Utvalg for miljø og utbygging. 

7.9 Samarbeidsavtale med Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS)
Samarbeidspartiene ønsker at Stavanger kommune skal være en god studentby, og da er studentenes trivsel og psykiske helse 
viktig. For å sikre et godt samarbeid med SiS bes kommunedirektøren vurdere en samarbeidsavtale med Studentsamskipnaden  
i Stavanger.

7.10 Kompensasjonsordning – Kulturskolen og Stavanger konserthus. 
I sak 42/20 vedtok et enstemmig UKIS å inkludere Kulturskolen i ordningen med kommunal husleiekompensasjon i Stavan-
ger konserthus. Vedtaket ble ivaretatt i påfølgende tertialbehandling, og var ment å være permanent. Kommunedirektøren gis 
fullmakt til ved fremtidig behov å utvide rammen, slik at kulturskolens inkludering i ordningen ikke går på bekostning av andre 
aktører.  

7.11 Lokaler til frivillig arbeid
Norsk Folkehjelp Stavanger disponerer i dag lokaler eid av kommunen i tilfluktsrommene med inngang fra Paradisveien.  
Det er behov for et mer hensiktsmessig tilholdssted, særlig med tanke på tilgjengelighet, men også for bedre lagring av utstyr og 
kjøretøy, samt etablere åpne sosiale treffsteder for alle. I referatsak 11/21 behandlet i Utvalg for Kultur, Idrett og Samfunnsdialog 
redegjøres det for dialog mellom kommunedirektøren og Norsk Folkehjelp Stavanger, hvor man ikke har lykkes i å fremskaffe 
alternative lokaler, men hvor kommunedirektøren tar behovet til Norsk Folkehjelp med seg videre. Kommunedirektøren bes  
i dette videre arbeidet også vurdere om det kan finnes rene tomter ledige som organisasjonen eventuelt kan feste, og i egenregi 
oppføre et egnet bygg på. 

8. Ansvarlig økonomisk politikk
8.1 Ekstra nedbetaling av lån og økt økonomisk ramme etter regjeringsskiftet
For samarbeidspartiene ligger ansvarlig økonomisk styring til grunn for all vår politiske styring. Som en konsekvens av regje-
ringsskiftet opplever landets kommuner en betydelig økning i frie inntekter fra staten. For Stavangers del utgjør dette beløpet, 
sammen med økt tilskudd til ressurskrevende tjenester, foreløpig 56.5 millioner i ekstrainntekt for Stavanger årlig.  Dette 
styrker kommunens økonomiske handlingsrom betraktelig. Disse midlene er innarbeidet i tilleggsinnstillingen til budsjettforslag. 
Samarbeidspartiene er videre opptatt av kommunens økonomiske bærekraft på lang sikt. Disposisjonsfondet i kommunen er   
i dag historisk høyt. Det gjøres derfor et uttak fra fondet på kr 200 millioner til nedbetaling av gjeld, dette for å redusere  
gjeldsgrad, samt å bedre fremtidig driftsresultat gjennom lavere rentekostnad for betjening av gjeld.

8.2 Reduksjon av bunnfradraget i eiendomsskatten
Samarbeidspartiene ønsker en mer sosialt rettferdig profil på eiendomsskatten i kommunen. Etter retakseringen av eiendom-
mer i kommunen, som ble bestilt og gjennomført etter vedtak i fellesnemnda for Nye Stavanger 04.06.2018, har flere opp-
levd en økning i eiendomsskatten etter at dagens boligverdi har blitt lagt til grunn. Samarbeidspartiene har tidligere redusert 
skattesatsen fra 3 promille til 2,3 promille gjeldende fra 2021. For å gi en enda mer sosialt rettferdig profil på eiendomsskatten, 
økes derfor bunnfradraget fra 400.000 kr til 625.000 kr. Å øke bunnfradraget gir de med de minst verdifulle eiendommene den 
største prosentvise reduksjonen av eiendomsskatten. Samarbeidspartiene mener dette gir en bedre sosial profil for innkrevin-
gen, enn hva en ny reduksjon i skattesatsen vil gjøre. 

8.3 Lønnsnivå i interkommunale selskaper
For samarbeidspartiene står lønnsmoderasjon sentralt. Det bes om en sak på nivået på lederlønningene i interkommunale 
selskap Stavanger kommune har eierskap i, sett opp mot lønnsnivået i sammenlignbare kommuner. 

8.4 Egeninkasso
Stavanger kommune selger i dag all sin innkrevingsvirksomhet til private. Dette svekker kommunens mulighet for dialog med 
skyldnere – og vanskeliggjør smidig og rask håndtering av eventuelle innsigelser mot kravene. Stavanger kommunestyre ønsker 
i utgangspunktet å ta inkassovirksomhet tilbake i egenregi slik for eksempel nabokommunene Sandnes og Sola gjør, men også 
andre større norske kommuner. Dette kan gi økte kostnader for kommunen, men samarbeidspartiene mener beslutningen  
i like stor grad som et økonomisk valg, også er et verdivalg. Kommunedirektøren bes fremme en sak for kommunestyret om 
konsekvenser av å tilbakeføre inkassotjenestene i kommunal egenregi – med informasjon om hvor fort dette kan gjøres. 

8.5 Bedre vedlikehold av kommunale bygg
Det er god kommuneøkonomi å vedlikeholde kommunale bygg, og det trengs nok driftsledere for å holde byggene våre i god 
stand. Kommunedirektøren bes legge frem en sak som viser hvordan driftsledere i dag følger opp vedlikehold av kommunale 
bygg, så det kan vurderes om det er behov for flere driftsledere eller en bedre organisering. Målet er bedre vedlikehold av 
kommunens bygg.
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9. Politisk styring, lokaldemokrati og inkludering
9.1 Egeninnsats forskning
Stavanger kommunes første forskningsstrategi skal legges fram i 2022. Samarbeidspartiene støtter fullt opp om kommunedirek-
tørens forslag om å betydelig øke forskningsinnsatsen, både i egenregi og sammen med andre. Forskningsprosjekter krever  
i de fleste sammenhenger egeninnsats fra virksomhetene som er involvert. Det er viktig at deltakelse i forskningsprosjekter ikke 
går på bekostning av egne driftsmidler. Kommunedirektøren bes vurdere å sette av en andel av budsjettet til drift/egeninnsats til 
virksomheter som er involvert i forskning, enten direkte fra posten foreslått til forskning eller fra tilsvarende budsjettpost, for   
å tilse at deltaking i forskningsprosjekter ikke går på bekostning av egne driftsmidler. 

9.2 Tilskudd Nablusforeningen
Nablus og Stavanger har siden 1996 vært offisielle vennskapsbyer. Kommunedirektøren får fullmakt til å vurdere hvorvidt det er 
mulig å samle tilskuddene Nablusforeningen får i en samlet post, og at det søkes i en samlet søknad, fremfor innenfor tre ulike 
tjenesteområder, dette som et ressursbesparende tiltak.

Trygghet skapes best i fellesskap.
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1. Oppsummering 2022 2023 2024 2025 2022-2025

Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett 1 793 400     1 815 000     1 774 950        1 128 160        6 511 510      
Partiets endringer- totale endringer 52 400            30 300           44 500              44 500               171 700          
Nytt forslag til investeringsbudsjett justert for partiets endringer 1 845 800      1 845 300      1 819 450        1 172 660         6 683 210      

Låneopptak iht kommunedirektørens forslag 914 222         998 497        876 844           252 067            3 041 630      
Låneopptak iht. partiet endringer -92 284          91 268           92 986              106 314            198 283          
Nytt nivå på låneopptak justert for partiet endringer 821 938         1 089 765      969 830            358 381            3 239 913      

Overføring fra drift iht kommunedirektørens forslag 295 900         348 770        295 190           219 575            1 159 435      
Overføring fra drift iht. partiets endringer 144 684         -60 968          -48 486             -61 814             -26 583           
Nytt nivå på overføring fra drift justert for partiets endringer 440 584         287 802         246 704            157 761            1 132 852      

Udekket iht. kommunedirektørens forslag -                  -                 -                    -                     -                  
Udekket iht. partiets forslag -                  -                  -                     -                     -                   

Beløp i hele tusen kroner

1. Oppsummering 2022 2023 2024 2025 2022-2025

Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett 1 793 400     1 815 000     1 774 950        1 128 160        6 511 510      
Partiets endringer- totale endringer 52 400            30 300           44 500              44 500               171 700          
Nytt forslag til investeringsbudsjett justert for partiets endringer 1 845 800      1 845 300      1 819 450        1 172 660         6 683 210      

Låneopptak iht kommunedirektørens forslag 914 222         998 497        876 844           252 067            3 041 630      
Låneopptak iht. partiet endringer -92 284          91 268           92 986              106 314            198 283          
Nytt nivå på låneopptak justert for partiet endringer 821 938         1 089 765      969 830            358 381            3 239 913      

Overføring fra drift iht kommunedirektørens forslag 295 900         348 770        295 190           219 575            1 159 435      
Overføring fra drift iht. partiets endringer 144 684         -60 968          -48 486             -61 814             -26 583           
Nytt nivå på overføring fra drift justert for partiets endringer 440 584         287 802         246 704            157 761            1 132 852      

Udekket iht. kommunedirektørens forslag -                  -                 -                    -                     -                  
Udekket iht. partiets forslag -                  -                  -                     -                     -                   

Beløp i hele tusen kroner

AP, FNB, MDG, SV, Rødt og Sp

Drift 2022 2023 2024 2025
Brutto driftsramme iht kommunedirektørens forslag 13 746 629 13 868 359 13 930 331 14 016 887
Netto driftsresultat iht. kommunedirektørens forslag 2,1 % 2,7 % 2,4 % 1,8 %
Brutto driftsramme iht. partiets forslag (omtrentlig) 13 601 942         13 929 324             13 978 819              14 078 702        
Netto driftsresultat iht. partiets forslag (omtrentlig) 1,7 % 2,1 % 1,9 % 1,3 %
Endring sammenlignet med kommunedirektørens forslag -144 687               60 965                       48 488                        61 815                  
Sum driftsbalanse (skal være null) -                            -                                -                                -                          

         171 700 

Investeringer 2022 2023 2024 2025
Brutto investeringer iht. kommunedirektørens forslag 1 793 400           1 815 000               1 774 950                1 128 160          
Brutto investeringer iht. partiets forslag 1 845 800            1 845 300                1 819 450                 1 172 660           
Endring sammenlignet med kommunedirektørens forslag 52 400                   30 300                       44 500                        44 500                  

Udekket -                            -                                -                                -                          

12 680           

Låneopptak og finanskostnader 2022 2023 2024 2025
Låneopptak iht. kommunedirektørens forslag 914 222               998 497                   876 844                    252 067              
Låneopptak iht. partiets forslag 821 938                1 089 765                969 830                     358 381               
Endring sammenlignet med kommunedirektørens forslag -92 284                  91 268                       92 986                        106 314               
Endring i kapitalkostnader som følge av endring i låneopptak -4 737                     15                                 5 538                           11 865                  

Oppsummering av partiets budsjettforslag 2022-2025

Endringer i låneopptak medfører en økning i kommunens kapitalkostnader sammenlagt for neste 4 år på:

Foreslåtte endringer i investeringsbudsjettet øker investeringsnivået samlet de neste 4 årene med:

Beløp i hele tusen kroner
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AP, FNB, MDG, SV, Rødt og Sp

Drift 2022 2023 2024 2025
Brutto driftsramme iht kommunedirektørens forslag 13 746 629 13 868 359 13 930 331 14 016 887
Netto driftsresultat iht. kommunedirektørens forslag 2,1 % 2,7 % 2,4 % 1,8 %
Brutto driftsramme iht. partiets forslag (omtrentlig) 13 601 942       13 929 324          13 978 819          14 078 702      
Netto driftsresultat iht. partiets forslag (omtrentlig) 1,7 % 2,1 % 1,9 % 1,3 %
Endring sammenlignet med kommunedirektørens forslag -144 687           60 965                  48 488                  61 815              

Sum driftsbalanse (skal være null) -                     -                        -                         -                    

      171 700 

Investeringer 2022 2023 2024 2025
Brutto investeringer iht. kommunedirektørens forslag 1 793 400        1 815 000           1 774 950            1 128 160       
Brutto investeringer iht. partiets forslag 1 845 800         1 845 300            1 819 450             1 172 660        
Endring sammenlignet med kommunedirektørens forslag 52 400               30 300                  44 500                  44 500              

Udekket -                     -                        -                         -                    

12 680        

Låneopptak og finanskostnader 2022 2023 2024 2025
Låneopptak iht. kommunedirektørens forslag 914 222            998 497               876 844               252 067           
Låneopptak iht. partiets forslag 821 938            1 089 765            969 830                358 381           
Endring sammenlignet med kommunedirektørens forslag -92 284             91 268                  92 986                  106 314           
Endring i kapitalkostnader som følge av endring i låneopptak -4 737               15                          5 538                     11 865              

Oppsummering av partiets budsjettforslag 2022-2025

Endringer i  låneopptak medfører en økning i  kommunens kapitalkostnader sammenlagt for neste 4 år på:

Foreslåtte endringer i  investeringsbudsjettet øker investeringsnivået samlet de neste 4 årene med:

Beløp i hele tusen kroner

Tallbudsjett
Oppsummering av partienes budsjettforslag 2022-2025
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AP, FNB, MDG, SV, Rødt og Sp

1. Oppsummering 2022 2023 2024 2025 2022-2025

Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett 1 793 400           1 815 000          1 774 950              1 128 160               6 511 510           
Partiets endringer- totale endringer 52 400                  30 300                 44 500                     44 500                      171 700                
Nytt forslag til investeringsbudsjett justert for partiets endringer 1 845 800            1 845 300           1 819 450               1 172 660                6 683 210            

Låneopptak iht kommunedirektørens forslag 914 222              998 497              876 844                 252 067                  3 041 630           
Låneopptak iht. partiet endringer -92 284                91 268                 92 986                     106 314                   198 283                
Nytt nivå på låneopptak justert for partiet endringer 821 938               1 089 765           969 830                  358 381                   3 239 913            

Overføring fra drift iht kommunedirektørens forslag 295 900              348 770              295 190                 219 575                  1 159 435           
Overføring fra drift iht. partiets endringer 144 684               -60 968                -48 486                   -61 814                    -26 583                 
Nytt nivå på overføring fra drift justert for partiets endringer 440 584               287 802               246 704                  157 761                   1 132 852            

Udekket iht. kommunedirektørens forslag -                        -                       -                           -                            -                        
Udekket iht. partiets forslag -                         -                        -                            -                             -                         

2. HØP 2022-2025 - Investeringstabell
Diverse bygg og felles investeringer
Kommunedirektørens forslag- sum diverse bygg, anlegg og felles investeringer 506 700           448 900           309 950              52 100                  1 317 650        
00 Bydelshusene, tilrettelegge for møtevirksomhet, oppgradert teknisk utstyr 1 200                  -                       -                           -                            1 200                   

-                        
Sum partiets endringer- diverse bygg og anlegg 1 200                  -                       -                           -                            1 200                   
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- diverse bygg og anlegg 507 900            448 900            309 950               52 100                   1 318 850         

Skole
Kommunedirektørens forslag- sum skole 206 500           312 900           351 600              297 000               1 168 000        
00 Lundsvågen naturskole, oppgradering utstyr 1 000                  1 000                  -                           -                            2 000                   

-                        
Sum partiets endringer- skole 1 000                  1 000                  -                           -                            2 000                   
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- skole 207 500            313 900            351 600               297 000                1 170 000         

Barnehage 
Kommunedirektørens forslag- sum barnehage 132 100           81 100              37 100                 3 000                     253 300            

-                        
-                        

Sum partiets endringer- barnehage -                        -                       -                           -                            -                        
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- barnehage 132 100            81 100               37 100                  3 000                      253 300             

Helse og velferd
Kommunedirektørens forslag- sum helse og velferd 242 650           312 500           293 900              145 000               994 050            

-                        
-                        

Sum partiets endringer- helse og velferd -                        -                       -                           -                            -                        
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- helse og velferd 242 650            312 500            293 900               145 000                994 050             

Idrett og utemiljø
Kommunedirektørens forslag- sum idrett og utemiljø 296 250           295 300           269 850              171 500               1 032 900        
00 Kartlegging og avklaring kommunalt svømmebasseng Hinna 2 000                  -                       -                           -                            2 000                   
00 Familiepark, Texaslunden, forprosjekt 500                      1 500                  -                           -                            2 000                   
132 Sykkelsatsing 10 000               10 000               10 000                  10 000                   40 000                
114 Oppgradering kommunale lekeplasser 2 000                  2 000                  2 000                     2 000                      8 000                   
00 Styrking blomster og trivsel i sentrum 1 000                  1 000                  1 000                     1 000                      4 000                   
00 Forprosjekt, stupetårn Storhaug 500                      -                       -                           -                            500                       
113 Skoler, uteområder, styrket opprusting av skolens utearealer 6 200                  3 500                  3 500                     3 500                      16 700                
116 Barnehager, uteområder, styrket rehabilitering/oppgradering av uteområdene 3 000                  3 000                  3 000                     3 000                      12 000                
138 Damsikring Vannassen, besparelse ved å velge alt. 1, jf. UMU sak 165/21 -                        -16 700             -                           -                            -16 700              

-                        
Sum partiets endringer- idrett og utemiljø 25 200               4 300                  19 500                  19 500                   68 500                
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- idrett og utemiljø 321 450            299 600            289 350               191 000                1 101 400         

 Vann, avløp, slam og renovasjon
Kommunedirektørens forslag- sum vann, avløp, slam og renovasjon 191 000           176 800           169 200              175 100               712 100            

-                        
-                        

Sum partiets endringer- vann, avløp, slam og renovasjon -                        -                       -                           -                            -                        
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- vann, avløp, slam og renovasjon 191 000            176 800            169 200               175 100                712 100             

Bolig
Kommunedirektørens forslag- sum bolig 110 500           122 500           96 000                 60 500                  389 500            

-                        
-                        

Sum partiets endringer- bolig -                        -                       -                           -                            -                        
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- bolig 110 500            122 500            96 000                  60 500                   389 500             

Kirker
Kommunedirektørens forslag- sum kirker 66 400              29 200              56 750                 30 300                  182 650            

-                        
-                        

Sum partiets endringer- kirker -                        -                       -                           -                            -                        
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- kirker 66 400               29 200               56 750                  30 300                   182 650             

Klima og miljø
Kommunedirektørens forslag- sum klima og miljø 16 000              8 000                 160 000              160 000               344 000            
00 Tiltak rettet mot utslippskutt i tråd med klimamål 25 000               25 000               25 000                  25 000                   100 000             

-                        
Sum partiets endringer- klima og miljø 25 000               25 000               25 000                  25 000                   100 000             

Beløp i hele tusen kroner

Handlings- og økonomiplan 2022-2025                                                                                                                       
INVESTERINGER

Til oppsummering og kontroll

Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- klima og miljø 41 000               33 000               185 000               185 000                444 000             

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Kommunedirektørens forslag- sum investeringer i aksjer og andeler i selskaper 25 300              27 800              30 600                 33 660                  117 360            

-                        
-                        

Sum partiets endringer- investeringer i aksjer og andeler i selskaper -                        -                       -                           -                            -                        
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- investeringer i aksjer og andeler i selskaper 25 300               27 800               30 600                  33 660                   117 360             

Totale brutto investeringer 
Kommunedirektørens forslag- totale brutto investeringer 1 793 400        1 815 000        1 774 950           1 128 160            6 511 510         
Partiets endringer- totale endringer ift. kommunedirektørens forslag 52 400               30 300               44 500                  44 500                   171 700             
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer totalt 1 845 800        1 845 300        1 819 450           1 172 660            6 683 210         

Finansiering 
Kommunedirektørens forslag til låneopptak 914 222           998 497           876 844              252 067               3 041 630        
Kommunedirektørens forslag til egenfinansiering 879 178           816 503           898 106              876 093               3 469 880        
Partiets endringer i egenfinansiering føres under:
Overføringer fra drift til investering (beregnes i driftsbudsjettet) 144 684            -60 968             -48 486                 -61 814                  -26 583              
Salgsinntekter -                        
Andre tilskudd -                        
Partiets endring i låneopptak (beregnes automatisk) -92 284              91 268               92 986                  106 314                198 283             

Udekket iht. partiets endringer -                        -                       -                           -                            -                        

Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- klima og miljø 41 000               33 000               185 000               185 000                444 000             

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Kommunedirektørens forslag- sum investeringer i aksjer og andeler i selskaper 25 300              27 800              30 600                 33 660                  117 360            

-                        
-                        

Sum partiets endringer- investeringer i aksjer og andeler i selskaper -                        -                       -                           -                            -                        
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- investeringer i aksjer og andeler i selskaper 25 300               27 800               30 600                  33 660                   117 360             

Totale brutto investeringer 
Kommunedirektørens forslag- totale brutto investeringer 1 793 400        1 815 000        1 774 950           1 128 160            6 511 510         
Partiets endringer- totale endringer ift. kommunedirektørens forslag 52 400               30 300               44 500                  44 500                   171 700             
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer totalt 1 845 800        1 845 300        1 819 450           1 172 660            6 683 210         

Finansiering 
Kommunedirektørens forslag til låneopptak 914 222           998 497           876 844              252 067               3 041 630        
Kommunedirektørens forslag til egenfinansiering 879 178           816 503           898 106              876 093               3 469 880        
Partiets endringer i egenfinansiering føres under:
Overføringer fra drift til investering (beregnes i driftsbudsjettet) 144 684            -60 968             -48 486                 -61 814                  -26 583              
Salgsinntekter -                        
Andre tilskudd -                        
Partiets endring i låneopptak (beregnes automatisk) -92 284              91 268               92 986                  106 314                198 283             

Udekket iht. partiets endringer -                        -                       -                           -                            -                        

AP, FNB, MDG, SV, Rødt og Sp

2022 2023 2024 2025

1. Oppsummering
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                 13 746 629          13 868 359          13 930 331        14 016 887 

Netto driftsresultat iht. kommunedirektørens forslag 2,1 % 2,7 % 2,4 % 1,8 %

Brutto budsjettramme iht. partiets forslag                  13 601 942           13 929 324           13 978 819         14 078 702 

Netto driftsresultat iht. partiets forslag (omtrentlig) 1,7 % 2,1 % 1,9 % 1,3 %

Sum driftsbalanse (skal være null) -                                    -                             -                             -                           

2. HØP 2022-2025 - Drift - Kommunedirektørens forslag til endringer.

Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag                           32 957                       1 257                   -19 493                 -25 793 
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                    4 230 510             4 198 810             4 178 060           4 171 760 
Legg inn dine endringer under:
OU11 Ungdom og fritid, Barnas sommer, videreføres 7 000                              7 000                       7 000                       7 000                     
OU32 Grunnskole, prøveprosjekt skolemat, utvidelse, halvårseffekt 2022                               1 500                        3 000                        3 000                      3 000 
OU16 Barnehage, spesielt tilrettelagte avdelinger, dagens avdelinger beholdes                                   500                            500                            500                          500 
OU25 Stab oppvekst og utdanning, styrking av foreldreveiledning                               1 750                        3 500                        3 500                      3 500 
00 Øke skolerammen, styrket innsats mot ungdomsskolen                            20 000                     20 000                     20 000                   20 000 
OU36 Grunnskole, redusert tilskuddssats STO, reversering av kutt                                   500                            500                            500                          500 
OU39 Grunnskole, reduserte foreldrebetalinger SFO 2-4. trinn                               8 500                     17 000                     17 000                   17 000 
OU37 Grunnskole, omstilling Lenden, prinsippsak 2022 må avklares først                                         -                          6 000                        6 000                      6 000 
00 Kommunalt bemanningssenter barnehage, teknisk justering A                               8 000                        8 000                        8 000                      8 000 
00 Kommunalt bemanningssenter barnehage, teknisk justering B                              -8 000                       -8 000                       -8 000                     -8 000 

Sum endring iht. partiets forslag                            39 750                     57 500                     57 500                   57 500 
Ny budsjettramme iht. partiets forslag                     4 270 260              4 256 310              4 235 560            4 229 260 

Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag                           30 549                    32 575                    63 725               103 875 
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                    3 855 150             3 857 176             3 888 326           3 928 476 
Legg inn dine endringer under:
00 Økt grunnbemanning sykehjem 10 000                           10 000                    10 000                    10 000                  
HV1 Frue Aldershjem - utsettes 1 år grunnet helhetlig plan etterbruk -                                    8 500                       -                             -                           
00 Barnetrygden utenfor beregningsgrunnlag sosialhjelp for korttidsmottakere 1 000                              1 000                       1 000                       1 000                     
00 Helsehuset, styrket ramme forebygging, rask psykisk helsehjelp og ernæring 2 500                              2 500                       2 500                       2 500                     
00 Ekstra juleutbetaling sosialhjelpsmottakere 500                                  500                           -                             -                           
HV26 Sentrale midler levekår, SIS Helse, psykisk helsetilbud til studenter, styrking 200                                  200                           200                           200                         
37-40 Skipper Worse, styrking 400                                  -                             -                             -                           
15-21 Kirkens bymisjon, styrking 270                                  -                             -                             -                           
52 Hei Verden, driftstilskudd 200                                  -                             -                             -                           
12 Eksistensia, styrking 130                                  -                             -                             -                           
10 Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Jæren, driftstilskudd 150                                  -                             -                             -                           
00 Plan for heltidskultur, ekstra finansiering for tjenesteområde helse og velferd 500                                  500                           500                           500                         

Sum endring iht. partiets forslag                            15 850                     23 200                     14 200                   14 200 
Ny budsjettramme iht. partiets forslag                     3 871 000              3 880 376              3 902 526            3 942 676 

Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag                           10 775                       7 723                       4 423                     4 323 
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                        124 516                 121 464                 118 164               118 064 
Legg inn dine endringer under:
00 Prosjektmidler områdeløft Hillevåg, styrking 2 000                              2 000                       -                             -                           

Sum endring iht. partiets forslag                               2 000                        2 000                                  -                                  -   
Ny budsjettramme iht. partiets forslag                         126 516                  123 464                  118 164                118 064 

Handlings- og økonomiplan 2022-2025
DRIFT

Oppvekst og utdanning

Helse og velferd

By- og samfunnsplanlegging

Bymiljø og utbygging

Beløp i hele tusen kroner

Til oppsummering og kontroll

AP, FNB, MDG, SV, Rødt og Sp

2022 2023 2024 2025

1. Oppsummering
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                 13 746 629          13 868 359          13 930 331        14 016 887 

Netto driftsresultat iht. kommunedirektørens forslag 2,1 % 2,7 % 2,4 % 1,8 %

Brutto budsjettramme iht. partiets forslag                  13 601 942           13 929 324           13 978 819         14 078 702 

Netto driftsresultat iht. partiets forslag (omtrentlig) 1,7 % 2,1 % 1,9 % 1,3 %

Sum driftsbalanse (skal være null) -                                    -                             -                             -                           

2. HØP 2022-2025 - Drift - Kommunedirektørens forslag til endringer.

Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag                           32 957                       1 257                   -19 493                 -25 793 
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                    4 230 510             4 198 810             4 178 060           4 171 760 
Legg inn dine endringer under:
OU11 Ungdom og fritid, Barnas sommer, videreføres 7 000                              7 000                       7 000                       7 000                     
OU32 Grunnskole, prøveprosjekt skolemat, utvidelse, halvårseffekt 2022                               1 500                        3 000                        3 000                      3 000 
OU16 Barnehage, spesielt tilrettelagte avdelinger, dagens avdelinger beholdes                                   500                            500                            500                          500 
OU25 Stab oppvekst og utdanning, styrking av foreldreveiledning                               1 750                        3 500                        3 500                      3 500 
00 Øke skolerammen, styrket innsats mot ungdomsskolen                            20 000                     20 000                     20 000                   20 000 
OU36 Grunnskole, redusert tilskuddssats STO, reversering av kutt                                   500                            500                            500                          500 
OU39 Grunnskole, reduserte foreldrebetalinger SFO 2-4. trinn                               8 500                     17 000                     17 000                   17 000 
OU37 Grunnskole, omstilling Lenden, prinsippsak 2022 må avklares først                                         -                          6 000                        6 000                      6 000 
00 Kommunalt bemanningssenter barnehage, teknisk justering A                               8 000                        8 000                        8 000                      8 000 
00 Kommunalt bemanningssenter barnehage, teknisk justering B                              -8 000                       -8 000                       -8 000                     -8 000 

Sum endring iht. partiets forslag                            39 750                     57 500                     57 500                   57 500 
Ny budsjettramme iht. partiets forslag                     4 270 260              4 256 310              4 235 560            4 229 260 

Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag                           30 549                    32 575                    63 725               103 875 
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                    3 855 150             3 857 176             3 888 326           3 928 476 
Legg inn dine endringer under:
00 Økt grunnbemanning sykehjem 10 000                           10 000                    10 000                    10 000                  
HV1 Frue Aldershjem - utsettes 1 år grunnet helhetlig plan etterbruk -                                    8 500                       -                             -                           
00 Barnetrygden utenfor beregningsgrunnlag sosialhjelp for korttidsmottakere 1 000                              1 000                       1 000                       1 000                     
00 Helsehuset, styrket ramme forebygging, rask psykisk helsehjelp og ernæring 2 500                              2 500                       2 500                       2 500                     
00 Ekstra juleutbetaling sosialhjelpsmottakere 500                                  500                           -                             -                           
HV26 Sentrale midler levekår, SIS Helse, psykisk helsetilbud til studenter, styrking 200                                  200                           200                           200                         
37-40 Skipper Worse, styrking 400                                  -                             -                             -                           
15-21 Kirkens bymisjon, styrking 270                                  -                             -                             -                           
52 Hei Verden, driftstilskudd 200                                  -                             -                             -                           
12 Eksistensia, styrking 130                                  -                             -                             -                           
10 Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Jæren, driftstilskudd 150                                  -                             -                             -                           
00 Plan for heltidskultur, ekstra finansiering for tjenesteområde helse og velferd 500                                  500                           500                           500                         

Sum endring iht. partiets forslag                            15 850                     23 200                     14 200                   14 200 
Ny budsjettramme iht. partiets forslag                     3 871 000              3 880 376              3 902 526            3 942 676 

Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag                           10 775                       7 723                       4 423                     4 323 
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                        124 516                 121 464                 118 164               118 064 
Legg inn dine endringer under:
00 Prosjektmidler områdeløft Hillevåg, styrking 2 000                              2 000                       -                             -                           

Sum endring iht. partiets forslag                               2 000                        2 000                                  -                                  -   
Ny budsjettramme iht. partiets forslag                         126 516                  123 464                  118 164                118 064 

Handlings- og økonomiplan 2022-2025
DRIFT

Oppvekst og utdanning

Helse og velferd

By- og samfunnsplanlegging

Bymiljø og utbygging

Beløp i hele tusen kroner

Til oppsummering og kontroll
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AP, FNB, MDG, SV, Rødt og Sp

2022 2023 2024 2025

1. Oppsummering
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                 13 746 629          13 868 359          13 930 331        14 016 887 

Netto driftsresultat iht. kommunedirektørens forslag 2,1 % 2,7 % 2,4 % 1,8 %

Brutto budsjettramme iht. partiets forslag                  13 601 942           13 929 324           13 978 819         14 078 702 

Netto driftsresultat iht. partiets forslag (omtrentlig) 1,7 % 2,1 % 1,9 % 1,3 %

Sum driftsbalanse (skal være null) -                                    -                             -                             -                           

2. HØP 2022-2025 - Drift - Kommunedirektørens forslag til endringer.

Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag                           32 957                       1 257                   -19 493                 -25 793 
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                    4 230 510             4 198 810             4 178 060           4 171 760 
Legg inn dine endringer under:
OU11 Ungdom og fritid, Barnas sommer, videreføres 7 000                              7 000                       7 000                       7 000                     
OU32 Grunnskole, prøveprosjekt skolemat, utvidelse, halvårseffekt 2022                               1 500                        3 000                        3 000                      3 000 
OU16 Barnehage, spesielt tilrettelagte avdelinger, dagens avdelinger beholdes                                   500                            500                            500                          500 
OU25 Stab oppvekst og utdanning, styrking av foreldreveiledning                               1 750                        3 500                        3 500                      3 500 
00 Øke skolerammen, styrket innsats mot ungdomsskolen                            20 000                     20 000                     20 000                   20 000 
OU36 Grunnskole, redusert tilskuddssats STO, reversering av kutt                                   500                            500                            500                          500 
OU39 Grunnskole, reduserte foreldrebetalinger SFO 2-4. trinn                               8 500                     17 000                     17 000                   17 000 
OU37 Grunnskole, omstilling Lenden, prinsippsak 2022 må avklares først                                         -                          6 000                        6 000                      6 000 
00 Kommunalt bemanningssenter barnehage, teknisk justering A                               8 000                        8 000                        8 000                      8 000 
00 Kommunalt bemanningssenter barnehage, teknisk justering B                              -8 000                       -8 000                       -8 000                     -8 000 

Sum endring iht. partiets forslag                            39 750                     57 500                     57 500                   57 500 
Ny budsjettramme iht. partiets forslag                     4 270 260              4 256 310              4 235 560            4 229 260 

Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag                           30 549                    32 575                    63 725               103 875 
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                    3 855 150             3 857 176             3 888 326           3 928 476 
Legg inn dine endringer under:
00 Økt grunnbemanning sykehjem 10 000                           10 000                    10 000                    10 000                  
HV1 Frue Aldershjem - utsettes 1 år grunnet helhetlig plan etterbruk -                                    8 500                       -                             -                           
00 Barnetrygden utenfor beregningsgrunnlag sosialhjelp for korttidsmottakere 1 000                              1 000                       1 000                       1 000                     
00 Helsehuset, styrket ramme forebygging, rask psykisk helsehjelp og ernæring 2 500                              2 500                       2 500                       2 500                     
00 Ekstra juleutbetaling sosialhjelpsmottakere 500                                  500                           -                             -                           
HV26 Sentrale midler levekår, SIS Helse, psykisk helsetilbud til studenter, styrking 200                                  200                           200                           200                         
37-40 Skipper Worse, styrking 400                                  -                             -                             -                           
15-21 Kirkens bymisjon, styrking 270                                  -                             -                             -                           
52 Hei Verden, driftstilskudd 200                                  -                             -                             -                           
12 Eksistensia, styrking 130                                  -                             -                             -                           
10 Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Jæren, driftstilskudd 150                                  -                             -                             -                           
00 Plan for heltidskultur, ekstra finansiering for tjenesteområde helse og velferd 500                                  500                           500                           500                         

Sum endring iht. partiets forslag                            15 850                     23 200                     14 200                   14 200 
Ny budsjettramme iht. partiets forslag                     3 871 000              3 880 376              3 902 526            3 942 676 

Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag                           10 775                       7 723                       4 423                     4 323 
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                        124 516                 121 464                 118 164               118 064 
Legg inn dine endringer under:
00 Prosjektmidler områdeløft Hillevåg, styrking 2 000                              2 000                       -                             -                           

Sum endring iht. partiets forslag                               2 000                        2 000                                  -                                  -   
Ny budsjettramme iht. partiets forslag                         126 516                  123 464                  118 164                118 064 

Handlings- og økonomiplan 2022-2025
DRIFT

Oppvekst og utdanning

Helse og velferd

By- og samfunnsplanlegging

Bymiljø og utbygging

Beløp i hele tusen kroner

Til oppsummering og kontroll

Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag                        115 396                 143 380                 177 801               235 362 
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                    2 776 521             2 804 505             2 838 926           2 896 487 
Legg inn dine endringer under:
00 Midler til tiltak i Grønn Plan (finansiert av klimafond) 2 500                              2 500                       2 500                       2 500                     
00 Økt tilskudd idrett 1 000                              1 000                       1 000                       1 000                     

Sum endring iht. partiets forslag                               3 500                        3 500                        3 500                      3 500 
Ny budsjettramme iht. partiets forslag                     2 780 021              2 808 005              2 842 426            2 899 987 

Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag                           17 867                    17 387                    19 787                  28 617 
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                        342 959                 342 479                 344 879               353 709 
Legg inn dine endringer under:
00 Økt støtte korps og kor 400                                  400                           400                           400                         
100 Kunstskolen i Stavanger, støtte til utvikling kunstby/bachelorstudie 200                                  200                           200                           200                         
ISK23 Rogaland kunstsenter, støtte til utvikling kunstby/bachelorstudie 200                                  200                           200                           200                         
00 Politisk sekretariat, rådgiver strategisk næringsarbeid nasjonale myndigheter 500                                  1 000                       1 000                       1 000                     
00 Støtte til søknad Hafrsfjord 2025 dokumentar - Vinterfilm 250                                  -                             -                             -                           
00 Gratis svømming innføres for elever 6. og 7. trinn i utvalgte svømmehaller 250                                  -                             -                             -                           

Sum endring iht. partiets forslag                               1 800                        1 800                        1 800                      1 800 
Ny budsjettramme iht. partiets forslag                         344 759                  344 279                  346 679                355 509 

Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag                           17 682                    16 862                    19 662                  19 662 
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                        360 500                 359 680                 362 480               362 480 
Legg inn dine endringer under:
00 Fagbrev i praksis - styrking av opplæringskontoret                                   850                            850                            850                          850 
00 Fagbrev i praksis - frikjøp til utdanning og kompetanseheving                               2 000                        2 000                        2 000                      2 000 

Sum endring iht. partiets forslag                               2 850                        2 850                        2 850                      2 850 
Ny budsjettramme iht. partiets forslag                         363 350                  362 530                  365 330                365 330 

Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag                              1 196                       1 196                       1 196                     1 196 
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                           21 414                    21 414                    21 414                  21 414 
Legg inn dine endringer under:

Sum endring iht. partiets forslag                                         -                                    -                                    -                                  -   
Ny budsjettramme iht. partiets forslag                            21 414                     21 414                     21 414                   21 414 

Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag                              5 535                       5 335                       3 919                     2 919 
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                           99 387                    99 187                    97 771                  96 771 
Legg inn dine endringer under:

Sum endring iht. partiets forslag                                         -                                    -                                    -                                  -   
Ny budsjettramme iht. partiets forslag                            99 387                     99 187                     97 771                   96 771 

Sum endring iht. kommunedirektørens forslag                        184 131                 312 103                 328 770               316 185 
Budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                    1 935 672             2 063 644             2 080 311           2 067 726 
Legg inn dine endringer under:
FIU55 Lyntogforum                                         -                              100                            100                          100 

Sum endring iht. partiets forslag                              -4 737                            115                        5 638                   11 965 
Ny budsjettramme iht. partiets forslag                     1 930 935              2 063 759              2 085 949            2 079 691 

Innovasjon og støttetjenester

Felles utgifter 

Bymiljø og utbygging

Innbygger- og samfunnskontakt

Økonomi og organisasjon

Felles inntekter 

Kommunedirektør og kommuneadvokat

Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag                        115 396                 143 380                 177 801               235 362 
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                    2 776 521             2 804 505             2 838 926           2 896 487 
Legg inn dine endringer under:
00 Midler til tiltak i Grønn Plan (finansiert av klimafond) 2 500                              2 500                       2 500                       2 500                     
00 Økt tilskudd idrett 1 000                              1 000                       1 000                       1 000                     

Sum endring iht. partiets forslag                               3 500                        3 500                        3 500                      3 500 
Ny budsjettramme iht. partiets forslag                     2 780 021              2 808 005              2 842 426            2 899 987 

Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag                           17 867                    17 387                    19 787                  28 617 
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                        342 959                 342 479                 344 879               353 709 
Legg inn dine endringer under:
00 Økt støtte korps og kor 400                                  400                           400                           400                         
100 Kunstskolen i Stavanger, støtte til utvikling kunstby/bachelorstudie 200                                  200                           200                           200                         
ISK23 Rogaland kunstsenter, støtte til utvikling kunstby/bachelorstudie 200                                  200                           200                           200                         
00 Politisk sekretariat, rådgiver strategisk næringsarbeid nasjonale myndigheter 500                                  1 000                       1 000                       1 000                     
00 Støtte til søknad Hafrsfjord 2025 dokumentar - Vinterfilm 250                                  -                             -                             -                           
00 Gratis svømming innføres for elever 6. og 7. trinn i utvalgte svømmehaller 250                                  -                             -                             -                           

Sum endring iht. partiets forslag                               1 800                        1 800                        1 800                      1 800 
Ny budsjettramme iht. partiets forslag                         344 759                  344 279                  346 679                355 509 

Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag                           17 682                    16 862                    19 662                  19 662 
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                        360 500                 359 680                 362 480               362 480 
Legg inn dine endringer under:
00 Fagbrev i praksis - styrking av opplæringskontoret                                   850                            850                            850                          850 
00 Fagbrev i praksis - frikjøp til utdanning og kompetanseheving                               2 000                        2 000                        2 000                      2 000 

Sum endring iht. partiets forslag                               2 850                        2 850                        2 850                      2 850 
Ny budsjettramme iht. partiets forslag                         363 350                  362 530                  365 330                365 330 

Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag                              1 196                       1 196                       1 196                     1 196 
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                           21 414                    21 414                    21 414                  21 414 
Legg inn dine endringer under:

Sum endring iht. partiets forslag                                         -                                    -                                    -                                  -   
Ny budsjettramme iht. partiets forslag                            21 414                     21 414                     21 414                   21 414 

Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag                              5 535                       5 335                       3 919                     2 919 
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                           99 387                    99 187                    97 771                  96 771 
Legg inn dine endringer under:

Sum endring iht. partiets forslag                                         -                                    -                                    -                                  -   
Ny budsjettramme iht. partiets forslag                            99 387                     99 187                     97 771                   96 771 

Sum endring iht. kommunedirektørens forslag                        184 131                 312 103                 328 770               316 185 
Budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag                    1 935 672             2 063 644             2 080 311           2 067 726 
Legg inn dine endringer under:
FIU55 Lyntogforum                                         -                              100                            100                          100 

Sum endring iht. partiets forslag                              -4 737                            115                        5 638                   11 965 
Ny budsjettramme iht. partiets forslag                     1 930 935              2 063 759              2 085 949            2 079 691 

Innovasjon og støttetjenester

Felles utgifter 

Bymiljø og utbygging

Innbygger- og samfunnskontakt

Økonomi og organisasjon

Felles inntekter 

Kommunedirektør og kommuneadvokat

Legg inn dine endringer under: Økt inntekt legges inn som negativt tall (-)

00 Økt rammetilskudd i tråd med budsjettenigheten av 29.11.21 mellom regjeringspartiene og SV                           -22 700                    -54 000                    -54 000                  -54 000 
FIU5 Eiendomsskatt, økning av bunnfradraget til 625000                            31 500                     31 500                     31 500                   31 500 
00 Forventet høyere utbetaling fra statlig havbruksfond                           -12 000                       -5 000                    -12 000                     -5 000 

Legg inn dine endringer i disposisjonsfond under:
Disposisjonsfond                        -202 500                       -2 500                       -2 500                     -2 500 

Endring i overføring fra drift til investering (klikk på knappen under)                         144 684                    -60 968                    -48 486                  -61 814 

Sum endringer i felles inntekter og utgifter iht. partiets forslag                           -65 750                    -90 850                    -79 850                  -79 850 

Renter, endret låneopptak (beregnes av modellen)                             -1 661                              48                       2 472                     5 256 
Endring avdragsbetalinger (beregnes av modellen)                             -3 076                             -34                       3 066                     6 609 

Brutto driftsramme iht. kommunedirektørens forslag                 13 746 629          13 868 359          13 930 331        14 016 887 
Ny brutto driftsramme iht. partiets forslag                 13 601 942          13 929 324          13 978 819        14 078 702 

Sum driftsbalanse (skal være null)                          -                       -                       -                      -   

Endringer i låneopptak i investeringsbudsjettet samt endringer i overføringer fra drift har medført følgende endringer i renter og avdrag:
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Noter til investeringsbudsjettet

Diverse bygg og felles investeringer

00 Bydelshusene, tilrettelegge for møtevirksomhet, oppgradert teknisk utstyr
Flere av bydelshusene mangler stasjonært utstyr som prosjektor og lydsystem. Samarbeidspartiene setter av 1.2 millioner   
i investeringsmidler til oppgraderinger, slik at bydelshusene får tilfredsstillende møterom. 

00 Lundsvågen naturskole, oppgradering utstyr
Tilbudet på Lundsvågen i Hundvåg kommunedel er viktig for elevene ved Lenden, men samtidig også populært for alle sko-
lebarn i Stavanger – og har i tillegg en viktig rolle som samlingspunkt for innbyggerne på Hundvåg. Tilstanden på utstyr og 
fasiliteter er av en slik karakter at det trengs en opprusting. Det settes derfor av to millioner kroner ekstra til formålet fordelt 
på årene 2022 og 2023.

00 Kartlegging og avklaring kommunalt svømmebasseng Hinna
Hinna er i dag den eneste kommunedelen som ikke har eget svømmebasseng. Det vises til sak 21/04152 behandlet i utvalg for 
kultur, idrett og samfunnsdialog hvor det bes om en konkret vurdering av muligheten for å bygge et svømmebasseng i kommu-
nal regi i Hinna bydel. Samarbeidspartiene setter av to millioner kroner til dette formålet.

00 Familiepark, Texaslunden, forprosjekt
Texaslunden er i dag del av et svært populært turområde rundt Mosvatnet. Samtidig fremstår området i dag relativt lite  
benyttet, men med et stort potensial for en mer aktiv bruk. Samarbeidspartiene setter av midler til et forprosjekt med mål 
om å oppgradere Texaslunden til familiepark. 

132 Sykkelsatsing
Kommunedirektøren avsetter 80 millioner i perioden for å etablere gode og trygge løsninger for syklister. Samarbeidspartiene 
ønsker å styrke denne satsingen med nye 40 millioner i perioden som skal gå til mer sykkelvei. Dette synliggjøres i tiltaksplanen. 

114 Oppgradering kommunale lekeplasser
Gode lekeplasser nær der folk bor er viktig for mange barnefamilier. Samarbeidspartiene vil fremskynde og forsterke oppgra-
deringen av kommunale lekeplasser, og styrker dette tiltaket med 2 millioner kroner hvert år.

00 Styrking blomster og trivsel i sentrum
Stavanger sentrum har gjennom mange år vært preget av fin beplantning, til glede for alle som oppholder seg i sentrum.  
Samarbeidspartiene vil styrke dette, og setter av 1 million kroner til dette årlig.

00 Forprosjekt, stupetårn Storhaug
Samarbeidspartiene har som mål å realisere et stupetårn i Storhaug kommunedel, og bevilger 500.000 kr til et forprosjekt for 
å legge frem et samlet prosjekt, der kostnader og utforming fremkommer.

113 Skoler, uteområder styrket opprusting av skolens utearealer 
Gode skolegårder er viktig gjennom skoledagen, men også etter skoletid. For å sikre at tempoet på opprustningen av skolegår-
dene forseres, økes denne posten gjennom perioden.

116 Barnehager, uteområder, styrket rehabilitering/oppgradering av uteområdene
Samarbeidspartiene vil styrke oppgraderingen av uteområdene også i barnehagene, og tilfører 3 millioner kroner til dette årlig.

138 Damsikring Vannassen, besparelse ved å velge alt. 1, jf. UMU sak 165/21
Samarbeidspartiene er enige om å gå for kommunedirektørens innstilling i sak 165/21 i Utvalg for miljø og utbygging, som 
innebærer en kostnadsbesparelse på investeringssiden på 16.7 millioner.
Klima og miljø

00 Tiltak rettet mot utslippskutt i tråd med klimamål
Klimaregnskapet til Stavanger kommune viser tydelig at det trengs ytterliggere tiltak for å nå våre ambisjoner om 80 prosent 
kutt innen 2030, sammenlignet med 2015. For å øke takten i utslippskutt avsettes det 25 millioner årlig til tiltak som skal bidra 
til utslippsreduksjoner. Kommunedirektøren bes legge frem forslag til tiltak, med ambisjon om å nå kommunens klimamål.

Noter til driftsbudsjettet

Oppvekst og utdanning 

OU11 Ungdom og fritid, Barnas sommer, videreføres
Barnas sommer var et politisk initiativ som en følge av koronapandemien. Erfaringene fra tiltaket er at veldig mange unger 
har fått en kjekkere og mer meningsfull sommerferie. Samarbeidspartiene er opptatt av universelle tiltak, og Barnas sommer 
treffer godt vår målsetting om å være Norges beste barneby. Derfor gjør vi Barnas sommer til et permanent tiltak, og legger 
til 7 millioner i årlig utgift til dette.

OU32 Grunnskole, prøveprosjekt skolemat, utvidelse, halvårseffekt 2022
Prøveprosjektet med skolemat har vært vellykket så langt, og samarbeidspartiene vil utvide prosjektet til å omfatte flere sko-
ler. Med helårseffekt fra 2023 (halvårseffekt fra 2022) vil det brukes 9 millioner kroner på prøveprosjektet.

OU16 Barnehage, spesielt tilrettelagte avdelinger, dagens avdelinger beholdes
Samarbeidspartiene vil sikre at STA-avdelingene beholdes, for å ivareta tryggheten og tilbudet til barn med spesielle behov. 
Det tilføres 500.000 kr.

OU25 Stab oppvekst og utdanning, styrking av foreldreveiledning
Kommedirektøren foreslo i HØP 2021 å samle flere av tjenestetilbudene som i dag driver med foreldreveiledning i en ny 
avdeling i virksomheten Helsestasjon og skolehelsetjenesten. En sannsynlig senvirkning av pandemien er et økt behov for og 
press på veiledningstjenestene. Samarbeidspartiene foreslår å utsette dette innsparingstiltaket i påvente av kommende prin-
sippsak i Utvalg for oppvekst og utdanning. 

00 Øke skolerammen, styrket innsats mot ungdomsskolen
Motivasjonen blant elever faller på ungdomsskolen, og samarbeidspartiene vil motvirke denne utviklingen. Derfor vil vi styrke 
skolerammen med 20 millioner kroner, og retter økningen mot ungdomsskolen. Det er i tekstforslag også bedt om sak om 
dette til Utvalg for oppvekst og utdanning.

OU36 Grunnskole, redusert tilskuddssats STOLT, reversering av kutt
STOLT-tilbudet skal ikke reduseres, og derfor foreslår samarbeidspartiene å tilføre 500.000 kr.

OU39 Grunnskole, reduserte foreldrebetalinger SFO 2.-4. trinn
Gratis SFO for 1. klassinger har ført til økt deltakelse i SFO. Det er en ønsket utvikling. Gjennom skoletrinnene faller deltakel-



Side 24 Handlings- og økonomiplan Stavanger kommune 2022-2025 Handlings- og økonomiplan Stavanger kommune 2022-2025       Side 25

sen, og derfor foreslår samarbeidspartiene å redusere foreldrebetalingen på de øvrige trinnene (2.-4. trinn). Halvårseffekt fra 
2022 på 7,5 mill kr, 15 mill kr i helårseffekt fra 2023.

OU37 Grunnskole, omstilling Lenden, prinsippsak 2022 må avklares først
Det jobbes med en utredning av tettere samarbeid eller omorganisering av PPT og Lenden. Samarbeidspartiene vil avvente 
prinsippsaken før endelig beslutning om budsjettreduksjoner fattes.

00 Kommunalt bemanningssenter barnehage, teknisk justering A og B
Det settes av midler til å ansette faste vikarer i faste stillinger, i en offentlig vikarordning. Midlene sees i sammenheng med 
vedtak i sak 26/21 i Utvalg for arbeidsliv og lønn.

Helse og velferd

00 Økt grunnbemanning sykehjem
I 1. tertialrapport 2021 styrket samarbeidspartiene grunnbemanningen på sykehjem med 15 mill kr. Dette vil vi ytterliggere 
trappe opp, og legger til 10 mill kr årlig. Totalt er grunnbemanningen ved sykehjem styrket med 25 mill kr siden pandemien 
startet. 

HV1 Frue Aldershjem - utsettes ett år grunnet helhetlig plan for etterbruk
Det vises til tekstvedtak Frue aldershjem – utsettelse og etterbruk, jf. sak 60/21 behandlet i Utvalg for helse og velferd 
07.12.2021.

00 Barnetrygden utenfor beregningsgrunnlag sosialhjelp for korttidsmottakere
I 2020 ble det vedtatt at hele barnetrygden holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. Det var samarbeidspartienes målset-
ting at dette skulle gjelde alle, men har til nå kun vært for langtidsmottakere. Nå utvides dette til å gjelde også korttidsmotta-
kere. Det bes om en sak til Utvalg for helse og velferd som viser innretningen. Denne saken legges frem så raskt som mulig.   
I saken skal også andre kommuners praksis legges frem.

00 Helsehuset, styrket ramme forebygging, rask psykisk helsehjelp og ernæring
Samarbeidspartiene styrker rammen til Helsehuset i Stavanger i planperioden. Midler benyttes til å styrke Helsehusets  
forebyggende arbeid særlig ved Rask Psykisk Helsehjelp, og ernæring/kosthold. 

00 Ekstra juleutbetaling sosialhjelpsmottakere med barn
Fra julen 2022 vil samarbeidspartiene at det skal tildeles et søknadsfritt ekstratilskudd til sosialhjelpsmottakere med barn. 
Beløpet skal være 500 kr. pr. barn og utbetales enten i november eller desember. Denne ekstrastøtten skal ikke påvirke øvrig 
støtte eller sosialhjelp. 

HV26 Sentrale midler levekår, SiS Helse - psykisk helsetilbud til studenter, styrking
Samarbeidspartiene øker tilskuddet til psykisk helsetilbud for studenter. Det er også bedt om en egen sak som vurderer sam-
arbeidsavtale mellom SiS og Stavanger kommune.

37-40 Skipper Worse, styrking
Kommunedirektøren foreslår i HØP2022 å styrke det totale tilskuddet til den private ideelle stiftelsen til kr 6 250 000, opp 
fra kr 6 056 000 i 2021. Samarbeidspartiene er positive til kommunedirektørens forslag om å styrke Skipper Worses hverdags-
glede - lavterskeltilbud til hjemmeboende med demens og pårørende, men ønsker å tilbakeføre kutt til Aktiv treningstilbud for 
seniorer og middagsdistribusjon i sin helhet, samt å styrke tilskuddet til eldresenterdrift.

15-21 Kirkens bymisjon, styrking
Samarbeidspartiene anerkjenner og verdsetter den brede jobben Kirkens bymisjon gjør, og tilfører 270.000 kr, for å opprett-
holde driftstilskuddet på dagens nivå.

52 Hei Verden, driftstilskudd
Hei Verden gjør en god og viktig jobb på mange Stavanger-skoler, og har gjort det gjennom mange år. De er en av få bistands-
organisasjoner som har sitt hovedkontor utenfor Oslo. Gjennom pandemien har de opplevd inntektsfall, og dette har påvirket 
driften. Samarbeidspartiene vil innvilge Hei Verdens søknad om driftstilskudd og bevilger 200.000 kr til dette formålet.

12 Eksistensia, styrking
Eksistensia driver et frivillig arbeid som formidler mat til personer som har behov for dette, enten til hverdags eller til større 
anledninger. Samarbeidspartiene mener dette er et godt arbeid som vi ønsker å styrke. Derfor bevilges 130.000 kr til dette 
formålet.

10 Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Jæren, driftstilskudd
Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Jæren, gjør en viktig jobb for å bedre dyrs vilkår i Stavanger. Det er en viktig jobb, og vi vil gi 
driftstilskudd til også denne dyrevernsorganisasjonen. Det innvilges 150.000 kr til dette formålet.

00 Plan for heltidskultur, ekstra finansiering for tjenesteområde helse og velferd
Det avsettes ytterligere midler for å finansiere ressurs for heltidskulturprosjektet i helse og velferd, jf. vedtak i 186/21 -  
Plan for heltidskultur 2022-2030 behandlet i formannskapet 9.12.2021.

By- og samfunnsplanlegging

00 Prosjektmidler områdeløft styrking – koordinering Hillevåg-Kvernevik
Samarbeidspartiene er opptatt av å styrke levekårsløftene i Hillevåg og Kvernevik, og avsetter ytterligere 4 millioner   
i prosjektmidler rettet særlig mot kompetanse- og erfaringsutveksling mellom bydelene.

Bymiljø og utbygging

00 Midler til tiltak i Grønn Plan, fra klimafond
Tiltak på kr 2,5 mill. årlig under BMU finansieres med bruk av klimafond.

00 Økt tilskudd idrett
Samarbeidspartiene styrker økonomien i lokale idrettslag med 1 million årlig i perioden. 
850.000 kr går direkte til økt driftsstøtte, mens 150.000 går til pott for anleggstilskudd.

Innbygger- og samfunnskontakt

00 Økt støtte korps og kor
Samarbeidspartiene ønsker å øke potten for tildeling av støtte til korps og kor i kommunen.

100 Kunstskolen i Stavanger, støtte til utvikling kunstby/bachelorstudie
Samarbeidspartiene gir 200 000 i økt støtte som tilskudd mot et slik utvikling.

ISK23 Rogaland kunstsenter, støtte til utvikling kunstby/bachelorstudie
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I HØP2022 er det satt av midler til husleiestøtte for RKS. I tillegg gis det ytterliggere 200 000 i økte driftsmidler for RKS.

00 Politisk sekretariat, rådgiver strategisk næringsarbeid nasjonale myndigheter
Det strategiske arbeidet for Stavanger og regionen vår må styrkes, og det trengs et intensivert arbeid opp mot nasjonale 
myndigheter når det gjelder prioriteringer som kan påvirke Stavanger og kommunens posisjon som energihovedstad. Dette 
arbeidet foreslås lagt til ordførerens kontor, for å sikre tett kobling mellom politisk ledelse og arbeidet opp mot nasjonale 
myndigheter. Endring innarbeides i Folkevalgtes arbeidsvilkår 2019-2023. 

00 Støtte til søknad Hafrsfjord 2025 dokumentar - Vinterfilm
Det ble i Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 forankret å gjennomføre et jubileum for rikssamlingen og slaget i 
Hafrsfjord 1150 år i 2022, i samarbeid med Sola kommune, Rogaland fylkeskommune og andre aktører i regionen. Samarbeids-
partiene ønsker å støtte opp om initiativ som formidler den rike vikinghistorien i området, som også har et stort og uforløst 
potensial for kulturturisme, og bevilger kr 250 000 i støtte til Vinterfilms kommende dokumentar om Hafrsfjord 2025.  

00 Gratis svømming innføres for elever 6. og 7. trinn i utvalgte svømmehaller
I dag får barn på 1-5 trinn gratis svømming i utvalgte svømmehaller i Stavanger. Samarbeidspartiene ønsker å utvide dette 
tilbudet til også å omfatte 6. og 7. trinn. Midler legges inn for 2022 i påvente av politisk sak om tiltaket.

Innovasjon og støttetjenester

00 Fagbrev i praksis - styrking av opplæringskontoret og frikjøp til utdanning og kompetanseheving
I dag har Stavanger kommune flere ufaglærte fast ansatte i et utdanningsløp med mål om å gi dem fagbrev. Dette gode arbeidet 
ønsker samarbeidspartiene å inkludere i oppbyggingen av et kommunalt bemanningssenter. Midlene settes av til styrking av 
opplæringskontoret for oppfølging og særskilt ansvar for bemanningssenteret, og frikjøp av kandidatenes arbeidstid til kompe-
tanseheving og undervisning.

Felles utgifter

FIU55 Lyntogforum
Medlemskap i Lyntogforum videreføres. Sammen med flere kommuner i Rogaland og på Vestlandet gjøres det et viktig arbeid 
for å arbeide for Vestlandsbanen over Haukeli.

Felles inntekter

00 Økt rammetilskudd i tråd med budsjettenigheten av 29.11.21 mellom regjeringspartiene og SV
Som følge av regjeringsskiftet har kommunens økonomiske handlingsrom økt betydelig – hele 56.5 millioner årlig. Dette er 
allerede innarbeidet i beregningsmodellen. Videre har budsjettavtalen mellom Ap, Sp, og SV ført til en ytterligere styrking av 
kommunens inntekter, på kr. 22.7 millioner (halvårseffekt for 2022), økende til 54 millioner årlig i resten av perioden. 

FIU5 Eiendomsskatt, økning av bunnfradraget til 625,000
Kostnadsnivået for private husholdninger har økt betydelig de siste årene. For å dempe utgiftsnivået særlig for husholdninger i 
boliger med lavest verdisetting innføres en oppjustering av bunnfradraget med 225,000 slik at alle husholdninger tilgodeses. 

00 Forventede høyere utbetaling havbruksfond
Samarbeidspartiene legger til grunn en høyere utbetaling fra havbruksfondet til Stavanger kommune i perioden.
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