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Framtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger kommune.
Fagforbundet avd.019 Stavanger og Kvitsøy sitt høringsinnspill til
Kommunedirektørens høringsnotat.
Fagforbundet avd. 019 har 3120 medlemmer i kommunal sektor. I de kommunale foretakene har
vi 410 medlemmer.
Fagforbundet er for å ha offentlige tjenestene i egenregi.
Drift av de skatte- og avgifts finansierte tjenester i egenregi, sikrer bedre lønns-, pensjons- og
arbeidsvilkår for medlemmene, og gir muligheter for langsiktig planlegging av organisering, drift og
kompetanseutvikling.
Fagforbundet mener det er viktig at styring ivaretar kommunens formål og egenart, og ikke baseres
på en styringsform som er typisk for næringslivet.
Fagforbundet avd. 019 har gjennomført medlemsmøter for alle våre medlemmer i kommunale
foretak. Tilbakemeldingen fra medlemmene er generelt klar og tydelig: et ønske om å komme tilbake
basisorganisasjonen. Fra medlemmene ved Sølvberget er det delte meninger om hvilken organisering
som er mest hensiktsmessig, men de er tydelige i at det er viktig å sikre den frie og uavhengige rollen
som en har i dag.
Ut fra særegenhet ser Fagforbundet det kan være grunner til å organisere Sølvberget som et eget
kulturhus for å ivareta den frie og uavhengige rollen som de har i dag.

Økonomi:
Når det gjelder økonomiske gevinster i forbindelse med en reintegrering vil en måtte se
dette på både på kort og lang sikt. Fagforbundet mener at en vil kunne hente ut gevinster ved en
helhetlig ledelse og unngå dobbelt arbeid. Ut fra PWC sin rapport ser vi det kan være mulighet
for gevinst på transaksjonskostnader. Noen av gevinstene vil en få på kort sikt, mens det for
andre vil være i et lengre perspektiv.
Kvalitet:
For de kommunale foretakene, som ved politisk vedtak blir reintegrert, vil det være viktig å
finne den mest hensiktsmessige organiseringa ut fra tjenestetilbud, økonomi og fag.
De økonomiske ressursene og kompetansen som en har til rådighet, både fra basis og
foretakene, må brukes på en fornuftig måte for å sikre god kvalitet på tjenestetilbud ut til
innbyggere og brukere i Stavanger Kommune. Da kan fagmodell være en god organisering
innenfor de enkelte avdelinger. Det vil skape bedre samarbeid internt, og bidra til faglig
tyngde i avdelingene, samtidig som det vil bidra til bedre dialog, forståelse og styrket
yrkesstolthet.
Fagmodellen kan ha god innvirkning på sluttresultatet ved at fagpersonen i de ulike
avdelinger deler erfaringer, løsninger og holdninger.

Styring:
Ved en helhetlig ledelse vil en kunne legge opp til en bedre helhetlig planlegging for hele
kommunen. Det vil være viktig å legge til rette for gode samhandlingsarenaer og
organisasjonsutvikling for de foretakene som evt. ikke blir reintegrert i basis.
Det vil være behov for å ha en gjennomgang av Eierstrategier – kommunale
foretak i Stavanger kommune, som eventuelt vil bli videreført. Det vil også være behov for
en gjennomgang av vedtekter og formål.
Videre prosess i fase 2:
Involvering og medbestemmelse fra tillitsvalgte og ansatte både i basis og i det enkelte
foretak er viktig når en kommer til Fase 2, jmf. politisk vedtak i Kommunestyret 14.desember
2020. Vi mener det er viktig å lage en fremdriftsplan i denne gjennomføringsfasen, for å
skape åpenhet og forutsigbarhet for begge parter i den videre prosess for de foretak som vil
bli reintegrert med basis.
Fagforbundet avd. 019 vil være en aktiv bidragsyter til å være med finne gode løsninger.

Med vennlig hilsen
på vegne av Fagforbundet Stavanger og Kvitsøy
Margrethe Kaarvaag
leder
telefon: 51517161 / 99447829
mkarvag@stavanger.kommune.no

Stavanger 11.september 2020

Høringsuttalese - Framtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger
kommune.
Delta Stavanger viser til mottatt e-post datert den 24.august 2020 høring - Fremtidig
organisering av kommunale foretak i Stavanger kommune og høringskonferansen
4.september 2020.
Hvem er vi her for? Innbyggerne, det er innbyggerne vi skal ha i fokus. Vi har et
samfunnsoppdrag, en tjeneste som skal leveres. Det beste for innbyggerne våre. Delta
Stavanger velger å innlede med det før vi går over til de ansatte.
Ansattes perspektiv:
Delta Stavanger er en arbeidstakerorganisasjon som er opptatt av at de ansattes stemme
skal bli hørt. I denne høringen er det Delta Stavanger som er våre medlemmers stemmer, og
for oss er det viktig at hver enkelt stemme kommer frem.
Delta Stavanger har gjennom denne prosessen vært opptatt av at alle parter skal bli hørt og
tatt med, altså bred involvering.
På alle medlemsmøtene ute på de 6 foretakene og samtalene så kommer det frem de
samme spørsmålene:
• «hvorfor er det ingen som spør oss?»
• «skal alltid topp-ledelsen bare kaste oss frem og tilbake?»
• «gjør vi ikke en god nok jobb?»
• «nå igjen?»
• «når kan vi få fred til å bare få gjør jobben vår?»
• «skal de bruke enda mer penger på å skifte logo?»
Dette er arbeidsplassen til ansatte i snart 20 år, 2 av foretakene har 20 års jubileum neste år
faktisk. Dette gjør noe med den enkelte ansatte. Denne påkjenningen påvirker
arbeidsmiljøet.
Delta Stavanger er klar over at kommunedirektøren mener noe annet når det gjelder
medvirkning på dette tidspunktet, viser da til punkt 3 i høringsdokumentet. For i denne
omgang er det innledende og prinsipiell utredning om overordnet valg av organisering. Men
Delta Stavanger er uenig i dette og mener vi må ha ansattes perspektiv med oss i hele
prosessen.

Høringsspørsmål:
Videreføring av kommunale foretakStyring, økonomi, tjenestekvalitet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delta Stavanger har hele tiden sagt at en må se på hele modellen, altså bestiller og
utfører. En kan ikke bare se på utførersiden, men må også se på bestiller hvis en skal
kunne hente ut gevinster.
Revidere eierstrategien og styringsdokumentene.
Kortere beslutningsvei
Bedre organisasjonskulturen og kommunikasjonen mellom basis og foretak
Utvikle samhandlingen til å bli enda bedre
Sikre felles drift av IT fagsystemer som er integrert sammen
Bedre arbeidsprosessene, slik at de ikke «faller mellom to stoler»
Opprettholde god faglig og høy kompetanse, dette gir synergier som rekruttere og
beholde kompetanse.
Høy kvalitet på tjenesteleveranse
Beholde identitet og varemerket
Dele utstyr seg imellom (foretakene, hvor det er naturlig)
Bruke internstøttetjenester på tvers av foretakene (slik som eks HR, for å hjelpe de
mindre foretakene)
Fleksibilitet

Stavanger Byggdrift KF:
Noen av Delta Stavanger sine medlemmer synes det er vanskelig å ta stilling til saken. De vet
hva de har hatt etter snart 20 års drift som foretak, men ikke hva de får på den andre siden.
Andre igjen har mer kjennskap til hva de tror de går til. Det er mange som er tydelig i sitt
ståsted og vil forbli et foretak.
Stavanger Byggdrift KF er et komplekst foretak som Delta Stavanger ser er naturlig forblir et
kommunalt foretak. Ja, der er behov for å gjør noen endringer selv om det forblir foretak.
Blant annet det som er skissert ovenfor, reviderer eierstrategien, bedre samhandlingen
mellom basis og SBD, bedre fagsystemene og at arbeidsprosessene ikke blir doble.
Mat er en viktig avdeling med en kjempe kompetanse som ikke må bli en kasteball. Dette er
som nevnt i suppleringsnotatet også et av satsningsområdene.
Sølvberget KF:
Noen av Delta Stavanger sine medlemmer synes det er vanskelig å ta stilling til saken. De vet
hva de har hatt etter snart 20 års drift som foretak, men ikke hva de får på den andre siden.
Andre igjen har mer kjennskap til hva de tror de går til. Det er mange som er tydelig i sitt
ståsted og vil forbli et foretak.

Sølvberget KF er et komplekst foretak som Delta Stavanger ser er naturlig forblir et
kommunalt foretak. Sølvberget KF er ikke som alle andre bibliotek, men som en
kulturinstitusjon, en enhet som må forbli som en enhet. Sølvberget KF er så mye mer enn et
bibliotek. Sølvberget KF må ikke miste sin identitet eller merkevare slik innbyggerne kjenner
dem eller slik de har gjort seg kjent nasjonalt. Men ja, der er behov for å gjøre endringer selv
om det forblir et kommunalt foretak. Blant annet så må eierstrategien og
styringsdokumentene revideres, bedre samhandlingen med basis og Sølvberget KF og
sammensetningen av styre (politikere).
Stavanger Parkering KF:
Noen av Delta Stavanger sine medlemmer synes det er vanskelig å ta stilling til saken. De vet
hva de har hatt etter 18 års drift som foretak, men ikke hva de får på den andre siden. Andre
igjen har mer kjennskap til hva de tror de går til. Det er mange som er tydelig i sitt ståsted og
vil forbli et foretak.
Stavanger Parkering KF er et komplekst foretak som Delta Stavanger ser er naturlig forblir et
kommunalt foretak. Stavanger Parkering KF kan ikke sammenlignes med de andre da de
skiller seg noe mer ut grunnet den kommersielle delen. Men ja, der er behov for å gjøre
endringer selv om det forblir et kommunalt foretak. Blant annet revidere eierstrategien,
bedre samhandlingen mellom basis og Stavanger Parkering KF.
Stavanger natur- og idrettsservice KF:
Noen av Delta Stavanger sine medlemmer synes det er vanskelig å ta stilling til saken. De vet
hva de har hatt etter 15 års drift som foretak, men ikke hva de får på den andre siden. Andre
igjen har mer kjennskap til hva de tror de går til. Det er mange som er tydelig i sitt ståsted og
vil forbli et foretak.
NIS er et komplekst foretak som Delta Stavanger ser er naturlig forblir et kommunalt foretak.
Ja, der er behov for å gjør noen endringer selv om det forblir foretak. Blant annet det som er
skissert ovenfor, reviderer eierstrategien, bedre samhandlingen mellom basis og NIS, bedre
fagsystemene og at arbeidsprosessene ikke blir doble.
Stavanger utvikling KF:
Noen av Delta Stavanger sine medlemmer synes det er vanskelig å ta stilling til saken. De vet
hva de har, men ikke hva de får på den andre siden. De vil forbli et foretak.

Stavanger utvikling KF er et av de to nye foretakene som ble etablert i 2016, så de har ikke
en like lang fartstid som de 4 store andre.
Stavanger utvikling KF er et foretak som Delta Stavanger ser det naturlig forbli et kommunalt
foretak. Ja, der er behov for å gjøre endringer selv om det forblir foretak. Blant annet det
som er skissert ovenfor reviderer eierstrategien, bedre samhandlingen mellom basis og
Stavanger utvikling KF, bedre fagsystemene og at arbeidsprosessene ikke blir doble og
grensesnitt.
Stavanger boligbygg KF:
Noen av Delta Stavanger sine medlemmer synes det er vanskelig å ta stilling til saken. De vet
hva de har, men ikke hva de får på den andre siden. De vil forbli et foretak.
Stavanger boligbygg KF er et av de nye foretakene som ble etablert i 2016, så de har ikke en
like lang fartstid som de 4 store andre. Men føringen om å etablere Stavanger boligbygg kom
allerede i november 2014 i Formannskapet.
Stavanger boligbygg KF er et foretak som Delta Stavanger ser det naturlig forbli et
kommunalt foretak. Ja, der er behov for å gjøre endringer selv om det forblir foretak. Blant
annet det som er skissert ovenfor reviderer eierstrategien, bedre samhandlingen mellom
basis og Stavanger boligbygg KF, bedre fagsystemene og at arbeidsprosessene ikke blir doble
og grensesnitt.
RE kommunalisering av kommunale foretak –
Styring, økonomi, tjenestekvalitet:
•
•
•
•
•
•
•

Se på organiseringen på nytt, ikke foretak inn i basis, men ta det beste fra begge sider
og danne noe nytt
Helhetlig linjeledelse, kommunedirektøren får bedre styring av organisasjonen
Bedre utnyttelse av kompetanse forutsatt at basis endres for å i vare ta gevinster og
effektivitet. Som igjen gir positiv økonomisk gevinst.
Bedre tjenester til innbyggerne gjennom bedre samhandling
Færre transaksjonskostnader
IT- fagsystemer som er integrert sammen.
Sikre god medvirkning, forankring og ivaretakelse i den videre prosess

Videre prosess: Hva vil være viktige hensyn og krav til videre prosess for
gjennomføringsfasen?
Delta Stavanger mener det vil kjempe viktig at etter at beslutningen er tatt og vedtaket er
fattet så må der settes ned en styringsgruppe, arbeidsgruppe hvor fagforeninger er involvert
både hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgt. For nå vil det bli viktigere enn noensinne at
medbestemmelse, medvirkning og hovedavtalen blir følt. Vi må ha de ansatte i fokus, skape
trygghet, ivaretakelse og tillit. For dette har de manglet i den prosessen som har vært.
Der må være en gjennomføringsplan, handlingsplan, en tidsplan og den må være ferdig før
endringen gjennomføres. Der må være mål og mening med den en skal gjennomføre som
alle parter kan forstå.
Transaksjonskostnadene:
Det å bare se på foretakene sin side uten å se på basis siden blir for Delta Stavanger feil. Da
sammenligner en epler og pærer, en må se på begge sider, det ene utelukker ikke det andre.
Dette henger i sammen. For å kunne ta en så viktig beslutning er det uhyre viktig at
grunnlaget er riktig. Slik at når saken skal skrives er den er basert på riktig grunnlag og
tallmaterialet, for å kunne ta en riktig beslutning. Dette er ikke blitt tilstrekkelig belyst og
utredet i PWC rapporten.
Tidspunkt:
Delta Stavanger har stilt dette spørsmålet flere ganger, er dette med tidspunktet. Midt oppi
når foretakene holder på med å komme seg på beina etter pandemien så ble prosjektet re
oppstartet. Fremdriftsplan var altfor stram før korona og ble ikke bedre etter re oppstart.
Der var ikke satt av nok tid til blant annet til intervjuene og begrensninger på hvem som
kunne delta.
Og dette vises dessverre igjen i den fremlagte rapporten mener Delta Stavanger.
PWC rapporten:
Denne rapporten blir feilaktig da den fremstår som mangelfull. Utfordringer på basis siden
er på lik linje med ansattes perspektiv mangelfullt ikke belyst godt nok. Delta Stavanger ved
undertegnede ble intervjuet i en gruppe intervju med andre tillitsvalgt, hvor Delta Stavanger
brukte hele den tilmålte tiden så å si alene, men ikke noe av det som ble nevnt i intervjuet er
tatt med i rapporten.
Det fremkommer heller ikke noe forhold til sykefravær, arbeidsmiljø, hms arbeidet,
nærledelse, inkluderende arbeidsliv eller samfunnsansvar for å nevne noe. Noe som disse
foretakene kan vise gode resultat oppnåelser, strategier, tall og strategisk jobbing med. De
er tett på og kan følge dette opp på en helt annen måte. Delta Stavanger vet at

dokumentasjon på dette er blitt sendt inn til PWC, samt at undertegnede nevnte dette i
intervjuet.

Konklusjon:
Delta Stavanger mener at alle 6 kommunale foretak skal videreføres som kommunale
foretak samtidig som der er behov for å gjøre endinger ved videreføring av disse 6
kommunale foretakene. Med dette menes eierstrategien og styringsdokumentene.

Med vennlig hilsen
Delta Stavanger
Leder og hovedtillitvalgt Susanne Mall
En arbeidstakerorganisasjon i YS

Høringssvar fra BF angående kommunale foretak:
Bibliotekarforbundet var en av deltakerne fra Sølvberget på høringskonferanse 4.september og vil i
tillegg til det som ble sagt der, tilføye at vi ikke kan finne særlig gode økonomiske argument for å
tilbakeføre Sølvberget til basis i rapporten fra PWC.

Langt de fleste av medlemmene våre arbeider i bibliotekdelen av Sølvberget og vi kan underskrive på
at vi driver svært effektivt og får til mye utlån og aktiviteter for budsjettet vårt. Rapporten fra PWC
viser for øvrig med stor tydelighet at de ikke har forstått at alle aktivitetene Sølvberget driver, er
innvevd i hverandre. Å sammenligne kroner brukt på bibliotekdrift hos andre med kulturhusdrift hos
oss, blir som å sammenligne epler og pærer. Bibliotekloven og bibliotekstrategien legger vekt på
uavhengighet og debatt og nettopp det at vi har vært i en så uavhengig posisjon og kunne trekke
veksler på alle som arbeider i huset, har gjort at resten av Norge har sett til Stavanger og Sølvberget
med misunnelse.
Det er lite å spare og mye å tape med å legge en ekstra bør på organisasjonen Sølvberget akkurat nå.
Stavanger har nettopp hatt en kommunesammenslåing der Sølvberget fikk to underfinansierte
bibliotek i fanget. Vi opplever omstillinger og nedskjæringer på grunn av Coronapandemien som
allerede har gitt store organisatoriske og personalmessige omkostninger og skapt en endringstretthet
blant de ansatte.

Vi stiller oss for øvrig bak de tre presiseringer ledelsen ved Sølvberget har levert i en egen
høringsuttalelse.

1.Det bør gjøres særskilte vurderinger for Sølvberget.. Politikerne har kun fått en anbefaling, ikke et
pålegg, de bør besøke oss og snakke med de ansatte.
2.Hvis foretaksorganiseringen fortsetter, bør den forbedres. Samarbeid med andre deler av
kommunen må styrkes, vedtekter og strategi bør tilpasses den verden vi lever i nå og dagens
styresammensetting bør vurderes på ny.
3.Ved en eventuell gjenforening med basis, bør Sølvberget gis en selvstendig posisjon. Vi forholder
oss til innsparinger på lik linje med andre etater i kommunen, men kjennskapet til og kunnskapen om
driften, spesielt når det gjelder bibliotekbiten, ligger hos oss og vi har behov for selv kunne styre
kuttene.

Vennlig hilsen Siv Merethe Søbye, Bibliotekarforbundet

Innspill til høringsnotatet fra medlemmer av Samfunnsviterne på Sølvberget bibliotek og kulturhus.
10. september 2020
Alle foretakene blir målt på tre faktorer: Økonomi, tjenestekvalitet og styring
Økonomi
Vi ser at visse områder av driften på Sølvberget kan være fordyrende elementer som f.eks. renhold,
vaktmester, strøm etc. Men funnene i rapporten til PWC sier at det ikke vil bli store økonomiske
besparelser ved å ta Sølvberget inn i basis. PWC sin bestilling var å se etter om det fantes økonomisk
besparelser. Utfra funn i rapporten mener våre medlemmer at dette ikke kan være et tungtveiende
argument for å føre oss tilbake til basis. Man bør heller se om det er en annen måte få økte synergier
og økonomiske besparelser på.
I rapporten til PWC hevder man at Sølvberget har en dyr bibliotekdrift sammenlignet med de største
bibliotekene i Norge. Rapporten lar være å si noe om virksomheten og det samlede tilbudet til
Sølvberget KF, som er så mye mer enn et klassisk bibliotek. Sølvberget er også et kulturhus med
tilbud som: Kapittelfestivalen, program- og kurstilbud til ulike målgrupper, ICORN, Friby Stavanger,
Sølvberget galleri, Sølvberget cinematek, Kiellandsenteret, Verkstedet m.m. Det blir derfor vanskelig
og feil å sammenlikne Sølvberget med klassiske bibliotek. Sølvberget har blitt satset på av
kommunestyre over mange år. I norsk målestokk er vi et foregangsbibliotek som mange andre av
storbybibliotekene ser til. Det at vi er dyrere i drift henger sammen med denne satsningen og viljen
til å utvikle en stor kulturinstitusjon. Flere av de større bibliotekene i Norge, som Deichman i Oslo
med sitt nye hovedbibliotek i Bjørvika, har tatt etter Sølvberget i drift og samlet tilbud.
Sølvberget henter inn vel 25,3 mill kr i ekstern finansiering årlig til prosjekter, utviklingstiltak,
festivaler og arrangementer – og til driften av ICORN. ICORN -organisasjonen står for 8 mill kr av de
eksterne midlene. Sølvbergets uavhengighet kan ha gitt økte muligheter til eksterne samarbeid og
finansiering
Rapporten fra PWC viser at det ikke er så mye transaksjonskostnader å spare ved en tilbakeføring.
Sølvberget har en liten stab og det er sannsynlig at Sølvberget trenger disse stabsfunksjonene
uavhengig av om foretaket består eller ikke.
Tjenestekvalitet
Mandatet bystyret gav Sølvberget i 2001 var «å gi Sølvberget økte muligheter til å befeste sin
situasjon som en viktig aktør i kultursektoren». Bystyret uttalte videre at «det ikke blir regnet med at
en slik fristilling vil gi Sølvberget økte inntekter, men en slik ordning vil kunne gi Sølvberget større
frihet og handlingsrom for kreativitet».
Allerede før 2001 var Sølvberget en ekstraordinært aktiv bibliotekorganisasjon, og Stavanger
kommune har siden opprettelsen ønsket at kulturhuset skulle ta et ansvar langt utover
grunnleggende utlånstjenester. Ikke minst fikk Sølvberget i oppdrag å ta en nasjonal rolle i
ytringsfrihetsspørsmål og offentlig debatt.
Siden 2001 har organisasjonen utviklet seg til et bredt kulturhus med en tydelig rolle nasjonalt og
internasjonalt. At selvstendigheten og friheten bystyret ønsket seg for Sølvberget i vedtaket om
foretaksorganisering har medvirket til den positive utviklingen er sannsynlig.

Rapporten til PWC sier at de ikke kan se om det å være et foretak er fordelaktig eller ikke. Vi mener
at Sølvberget har levert godt på mandatet, at PWC-rapporten ikke klarer å vise omfanget av hva vi
driver og at dette punktet dermed ikke er belyst godt nok i rapporten.
Styring
Våre medlemmer savner tydeligere ambisjoner og forventninger fra sine eiere om hva Sølvberget
skal være i fremtiden! Dette må være en forutsetning for en vurdering av Sølvberget organisert i
basis eller foretak. Medlemmene etterlyser også en risikovurdering knyttet til Sølvbergets rolle i
ytringsfrihetsspørssmål og offentlig debatt ved en mulig reintegrering.
Vi mener at organiseringen som foretak har vært medvirkende til at Sølvberget har skilt seg fra andre
bibliotek når det gjelder arbeidet med å være arena for ytringsfrihet, demokrati og folkeopplysning.
Det er også svært sannsynlig at Sølvbergets synlighet og posisjon har blitt styrket av å være i foretak
med en mer selvstendighet og en friere rolle. Vi har kunne bygge et eget varemerke med egen
identitet, profil og en synlighet som få andre bibliotek har lykkes med.
Uansett om Sølvberget forblir som foretak eller tilbakeføres til basis, så mener vi at Sølvberget bør ha
et eget styre på lik linje som andre store kulturinstitusjoner i Stavanger kommune. Da Sølvberget ble
skilt ut som eget foretak var det med et styre med en annen styresammensetning (to politikere, en
fagperson som representerte kulturen og en fra næringslivet). I dag består styret i foretaket av fire
politikere og en ansattes representant. Våre medlemmer stiller spørsmål ved om dette er en god
utvikling? Vi mener at Sølvberget kunne hatt nytte av å ha styremedlemmer fra andre større
kulturaktører i byer som Oslo, Bergen m.m. Vi ønsker derfor å se på endring i styresammensetning
uansett hvor Sølvberget blir organisert i fremtiden.
I PWC-rapporten bruker man det at Sølvberget er det eneste biblioteket som er drevet som et
foretak som et argument for at vi bør tilbakeføres. Dette mener våre medlemmer ikke er et godt nok
argument. Sølvberget er så mye mer enn et klassisk bibliotek og det er sannsynlig at Sølvberget
organisert som et foretak har bidratt til gode resultat. Dette punktet belyses ikke godt nok i
rapporten!

Risikoer ved en tilbakeføring:
•
•

•
•
•

•

Tap av effektivitet, kvalitet og fleksibilitet (mer byråkrati og svekket handlekraft)
Risiko knyttet til videre utviklingsmuligheter ved organisering i basis. Risiko ved at det tas
viktige beslutninger om Sølvbergets videre organisering uten god nok kjennskap til drift og
leveranser.
Vil verdier vi står for som ytringsfrihet, dialog, åpenhet, møteplass for alle bli bevart i en
overgang?
Tap av uavhengigheten og fleksibiliteten som preger og har preget Sølvberget utvikling.
Risiko med endring. Hva vil det koste for ansatte og tjenestetilbudet ved en omstilling? Vi vet
ikke med sikkerhet hva det vil koste med en reintegrering. Sølvberget har vært i omstilling
siden 2011 -2018 både med organisasjonsstruktur og ombygging i alle etasjer.
Kommunesammenslåing har gjort at vi allerede er underfinansiert. Belastningen har vært
stor for de ansatte!
Arbeid med en eventuell tilbakeføring må skje i nær dialog med de ansatte der gjeldene
avtaleverk og medbestemmelse blir ivaretatt.

•

•

•

•

En eventuell plassering i basis må tenkes nøye igjennom med hensyn til arbeidsmiljø og
organisasjonskultur. Sølvberget som bibliotek og kulturhus er en integrert organisasjon som
over tid har bygget en organisasjonskultur hvor ansatte jobber på kryss og tvers
(Bibliotekdrift, Kapittel, Galleri, Kiellandseter, Digitale tilbud, Arrangementer, ICORN osv.) For
bare 10 år siden var ikke organisasjonen så sømløs og godt integrert som den er i dag, og
ansatte opplevde klare skiller mellom bibliotek og kulturhusdrift. Det er derfor svært viktig at
Sølvberget som en enhetlig kulturinstitusjon og ikke deles opp slik at vi mister det vi har i
dag.
Det er ingen andre inn under vårt direktørområde som driver så utøvende som oss eller har
erfaring med det å drifte en så stor kulturinstitusjon som Sølvberget. Det er viktig at
Sølvberget beholder en fri og uavhengig rolle også fremover hvis resultatet blir en
organisering i basis.
Slik som saken foreligger i dag med utgangspunkt i rapport og videre oppfølging, mener
medlemmene ikke at er noen tungtveiende grunner for at Sølvberget skal tilbake til basis.
Sølvberget bør heller få en tydeligere bestilling fra eierne om hva de vil med oss i fremtiden
(oppdatering av oppdragsdokumenter), endre styresammensetning og se på om det er noen
økonomiske besparelser i kommunale tjeneste knyttet til leveranser på renhold, vaktmester,
strøm etc.
Vi mener at Sølvberget forvalter den økonomiske rammen fra kommunestyre på en god og
effektiv måte som kommer innbyggerne mest til gode, og at vi tilbyr mange og gode tjenester
av høy kvalitet også utover kommunegrensene.

På vegen av Samfunnsviterne, plasstillitsvalgt på Sølvberget
Dorthe Helene Stramrud

Tor Brynjar Welander
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Stig Magne Hordnes
torsdag 10. september 2020 09:08
Tor Brynjar Welander
Høringsuttalelse foretak

Hei,
Tekna har to medlemmer i Stavanger utvikling.
Stavanger Utvikling har tidligere kommet med et tilleggsnotat til høringsdokumentet.
Tekna slutter seg til dette notatet.
Stig Magne Hordnes
Leder Tekna
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Tilbakemelding etter høringskonferansen

STAUAIIGER
BYGGDRIFT KF

Stavanger byggdrift KF

Postadr.: Pb. 800 1, 4068 Stavanger
Besøksadr.: Fabrikkveien 25 2l

Telefon: 51914'170.
E-post: postmottak.sbd@stavanger.kommune.no
www.stavanger.kommune.no
Org.nr. NO 982759 3'14

Det vises

til høringskonferanse

av 4. september

Saken omhandler kommunestyrets vedtak som følger:
<Stavonger kommunestyre vedtor en videreføring av de nåværende kommunale foretokene og ber rådmannen
komme tilbake med egen sok om organisering og delegering tÌl foretokene. I soken om organiseringen av de
kommunale foretokene bes rådmannen belyse hvorvidt noen av foretakene kan tas tilboke i kommunens
egenregi. I den vurderingen skol det sees spesielt på de foretakene hvor kommunen oppnår størst økonomisk
besparelse på en slik omorgon¡ser¡ngÐ.
Som daglig leder av Stavanger byggdrift KF stiller jeg spørsmål om det fremkommer i saken et godt nok
beslutningsgrunnlag basert på den økonomiske delen som vedtaket viser til.
Gevinster som er listet opp i andre tidligere oversendte dokumenter fra foretaket må fremkomme tydelig

i

saken. Dette slik at beslutningstakere kan se det hele og det store bilde,- og ikke bare transaksjonskostnader
som det vises til i PwC rapporten. Uavhengig av organisasjonsmodell vil det påløpe en rekke kostnader til
aktiviteter som ikke direkte er verdiskapende.
Det er BU modellen som i all hovedsak regulerer kontraktstyringen med enhetspriser og effektiv
tjenesteleveranse mellom bestiller og utfører. Transaksjonskostnader må ikke overstige
effektiviseringsgevinstene som oppnås i modellen. Det er forsØkt å avdekke konkrete forhold innen styring,
Økonomi og tjenestekvalitet (ref. til PwC rapport med tilhørende tilsvar med vedlegg fra foretakene) uten at

dette fremkommer med en tydelighet i rapporten. Rapporten er mye bygget opp rundt foretakene og ikke
selve foretaket. Dette gir grunn til usikkerhet og det anbefales derfor en risikoanalyse før endelig beslutning
tas.
Hva vil integrasjonskostnadene være? Dette er en side av den Økonomiske delen som ikke er belyst og som

absolutt må frem i sakens anledning. Andre økonomiske konsekvenser, både for tilbakeføring og for
viderefpring må synliggjØres før endelig avgjØrelse tas.
HØringskonferansens innhold

:

Kan besvarelsene sees opp mot fordeler/ulemper i hvilken type organisasjonsmodell som skal vedtas? Etter
min vurdering gir ikke svarene grunnlag for eller imot tilbakeføring. De fleste punktene/tilbakemeldingene som
fremkom viser hva som kan bedres i den organiseringen vi er i,- og kan utvikles og bedres enten det er i basis
eller om foretakene videreføres.

Vi skal alle ha et innbyggerperspektiv i våre leveranser. Det vil være svært viktig uansatt organisasjonsmodell at
vi samkjøres i dette. I tillegg må det gode som er skapt både i basis og foretakene videreføres som gevinster og

utvikles ytterliggere. Kvalitet er ikke bare den konkrete utførelsen ute på bygg/bolig/anlegg m.m., men kvalitet
i alle våre arbeidsoppgaver, fra ledelse til de konkrete arbeidsoppgavene pà bVeg/holi1/anlegg/ m.m.
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Det er ikke helhetlig ledelse som styrer om vi skal levere tjenester av effektiv og god kvalitet, men dyktige
ledere og ansatte som jobber etter gode og tydelige styringsdokumenter. Styringsdokumenter som beskriver
blant annet leveranse, kvalitet, omfang, roller, vilje, perspektiv og utvikling. Ved en viderefpring av foretaket
må dette styrkes og tydeliggjØres i eierstrategi, vedtekter og hovedavtale.

Vi har,- og vil få mange Økonomiske fordeler med å videreføre foretakene, både med utstrakt samhandling
mellom foretakene og basis,- og mellom enkelte foretak.
Stavanger byggdrift KF står i dag for omfattende tjenester innen vaktmester, vedlikehold/prosjekter, renhold,
måltider og salg av kompetanse til det private markedet. I tillegg til god etterlevelse av lovbestemmelser med
egen HMS/personal og regnskapsavdeling. Vårt samfunnsmessige arbeid med <flere i arbeid> hvor
arbeidsutprpving, lærlinger, fag og norsk kurs prioriteres er ansvar som også må ivaretas i fremtiden.

Foretaket er i stadig endring og vi retter oss etter krav og forventning til å utvikle enda bedre og mer effektive
tjenester. Vi leverer det vi blir forespurt om og samtlige av tjenestene leveres i full åpenhet og med prissetting
av leveransen. Jeg er usikker på om den samme utvikling og økonomiske kontroll vil kunne synliggjøres ved en
tilbakeføring.
Hvorfor endre på noe som fungerer? Konkret må det vises til at det blir forbedringer ved endring. Jeg kan ikke
se at verken PwC rapporten eller hpringskonferansen kan konkludere med at vi oppnår en bedre tjeneste ved å
tilbakeføre foretaket. Tvert imot ser jeg ikke hvordan innbyggerne skal få samme leveringsomfang eller tjeneste
hvis ikke foretaket viderefØres.
Uansatt organisering bør eierne ha en klar mening om hva <foretaket> skal være i fremtiden. Det er viktig for
lokaldemokratiet og innbyggerne at kommunens ressurser brukes så hensiktsmessig og effektivt som mulig.
Kommunen bør velge en organisering som gir mest mulig igjen og som setter innbyggerne i første linje.
Som daglig leder og med en erfaring i Stavanger byggdrift KF gjennom 15 år (i ulike roller) mener jeg at
innbyggerne er best tjent med at foretaket videreføres og videreutvikles med bakgrunn i vår særegenhet,

leveringsomfang, kompetanse, spisset leveranse, innarbeidet kultur, HMSK og ikke minst ansattes trivsel og
å jobbe i foretaket.

stolthet med

Dato: 11. september 2020

Kjet Berg
Daglig leder
Stavanger byggdrift KF
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Notat
Tit:

Kommunedirektøren v/Prosjektledelsen i sak om fremtidig organisering av
kommunale foretak i Stavanger kommune

Fra:

Stavanger natur- og idrettsservice KF

Kopi:

Styret i Stavanger natur- og idrettsservice KF, Hovedtillitsvafgte, Plasstillitsvalgte
Legges i tillegg ut på NIS lntranett

Dato:
SV:

11.09.2020
Høringsnotat - lnnspill til kommunedirektørens arbeid med å anbefale framtidig
organisering av de kommunale foretakene til kommunestyret.
Kommunedirektøren ber også om innspill til organisatoriske grep for å realisere
gevinster og til videre prosess.

Stavanger natur- og idrettsservice KF bør videreføres som kommunalt foretak
Daglig leder i Stavanger natur- og idrettsservice KF har rett og plikt til å anbefale å
videreføre foretaket som i dag. Retten er tildelt gjennom gjeldende eierstrategi. Plikten er
forankret itildelt oppdrag som tydelig fremkommer ivisjon og formål:
<NlS skal gi Stavanger kommunes befolkning gode livsopplevelser ved:
- drift og funksjonsansvar for svømme- og idrettsanlegg
- drift og funksjonsansvar for turstier, parker og veiareal
- drift og ansvar for sikkerhet knyttet til lekeplasser og badeanlegg.>
Min største frykt er at dersom tilbakeføringen til basis gjennomføres uten at NIS får gehør for
viktige organisatoriske grep, så vil alle gevinstene (mf. notat 03.07.2020) som foretaket har
bygd opp siden det ble skilt ut av kommunen kunne forsvinne.
Andre organisasjonsavhengige fordeler som tett kontakt med sentrale
kommunestyremedlemmer gjennom styret, samt stort handlingsrom og korte
beslutningsveier vil også kunne gå tapt. Politikerne mister i tillegg viktig detaljinnsikt i
kommunal tjenesteproduksjon, som gir de bedre beslutningsgrunnlag i politiske
prioriteringer.

PwC rapporten kan ikke vektlegges særlig verdi i den videre vurdering
Prosjektledelsen har i sitt arbeid ignorert foretakets varsel om behov for å utsette prosessen
all den tid foretakets medvirkning er ressurskrevende. PwC har overfor NIS uttalt at de ikke
hadde hverken mandat, budsjett eller tilstrekkelig tid til å utrede et helhetlig bilde av foretaket
innen styring, kvalitet og økonomi. Jeg kjenner meg heller ikke igjen i brorparten av
konklusjonene som fremkommer i rapporten. Dette faktum ble også påpekt av arrangøren av
høringskonferansen 04. september i avslutningsordet for dagen.

Notatet fra NIS datert 03.07.2020 bør vektlegges særlig verdi i den videre vurdering
Prosjektledelsen og kommunedirektøren oppfordres i den videre utredningen og anbefaling
å legge vekt på notatet fra NIS datert 03.07.2020. I notatet fremkommer sentrale og viktige
fakta om struktur (les: styring, økonomi og kvalitet) som også i fremtiden vil gi gevinster for
våre innbyggere. lnntil det tilrettelegges for å innlemme tilsvarende struktur i basis vil
gevinstene være foretaksavhengige og tapt for fremtiden ved evt. tilbakeføring. På vegne av
kommunestyret som skal fatte en så viktig beslutning, er det etter min oppfatning viktig å
tillegge saken en skisse for hvordan oppnådde gevinster i tråd med notatet fra NIS skal
ivaretas.
Synliggjøre alternativet i basis med tilbakeføring av foretaket i den videre utredningen
Det er min klare oppfatning at dersom foretaket tilbakeføres til basis og vi i prosessen
opprettholder det beste fra foretaket og tilpasser basis, så vil oppnådde gevinster beholdes
og potensielt nye gevinster oppnås. Nest etter kommunens innbyggere må vi ivareta de
ansatte iforetaket. Av den grunn bør kommunedirektøren be om å få utredet en overordnet
skisse for hvordan foretaket er tenkt implementert i basis. Ansatte i NIS har frem til nå ikke
noe synlig alternativ å vurdere, dersom foretaket vedtas tilbakeført. Alternativet må utredes
tilstrekkelig i forkant av vedtaket. Organisatoriske grep og endringer som gjennomføres etter
et eventuelt vedtak om tilbakeføring må ikke komme som en overraskelse, verken på
ansatte eller på politikere.

Til slutt - samhandling
Stavanger natur- og idrettsservice KF har tidligere tatt til orde for økt samhandling mellom
bestiller (basis) og utfører. I høringskonferansen 04. september var basis, foretak og
tillitsvalgte representert på lik linje og innspillene som fremkom denne dagen bar preg av
gjensidig respekt mellom ulike spesialister. Gruppeinnspillene fra konferansen peker på
fordeler og ulemper både med å beholde og tilbakeføre foretak. Mitt poeng er at prosessen
fra nå av må være mer åpen, inkludere utredning av overordnet struktur ved eventuell
tilbakeføring og ikke minst ha som mål å videreutvikle gevinstene i foretaket som ansatte i
NIS siden 2006 har opparbeidet.
Prosjektledelsen og kommunedirektøren oppfordres med dette til å samordne relevante
spesialister og be om en utredning av alternativet tilbakeføring. Det synes avklart i
høringskonferansen hvilke spesialister som er aktuelle for vår del og ved å samordne
ressursene kan vi før endelig vedtak i kommunestyret vise til en omforent løsning som
ivaretar de ansatte, strukturen og gevinstene.
En slik prosess vil være nyttig enten foretaket beholdes slik som i dag eller tilbakeføres til
basis. Og er etter min oppfatning en nødvendig del av utredningsgrunnlaget som
kommunestyret og ansatte forventer å få innsyn i.

Stavanger, 1 1. septem ber

2O2O

Kurt ldland
Dagfig leder
Stavanger natur- og idrettsservice KF

Vedlegg: Notat datert 03.Q7.2020
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Høringsinnspill fra Sølvberget
Jeg viser til suppleringsnotatet dater 10. august der vi har gitt en rekke innspill til PwC sin rapport og den videre
prosessen. Sølvberget var deltakere på høringskonferansen 4. september og på bakgrunn av det ønsker jeg å
komme med ytterligere informasjon og presiseringer. Det er viktig for oss å være så tydelige som mulig på noen
punkter:

1. Det bør gjøres særskilte vurderinger for Sølvberget
Sølvberget skiller seg ut fra de andre foretakene i det at vi er, og oppfattes som, en stor og enhetlig institusjon.
Som kulturinstitusjon og et slags moderne folkets hus, har Sølvberget et regionalt og nasjonalt nedslagsfelt, ved
siden av at vi er en viktig lokal institusjon. Vi tror Sølvberget har lykkes godt blant annet fordi vi har fått
selvstendighet til å bygge en sterk merkevare og et utall tjenester og kulturtilbud som alle henger sammen.
Dette mangfoldet av tilbud kommer publikum til gode i form av et rikholdig kulturtilbud, i hele kommunen.
Vår drift er også regulert av en særlov. Både Bibliotekloven og nasjonale bibliotekstrategier legger nå større
vekt enn før på uavhengighet og betydningen av å legge til rette for offentlig debatt.
Dette er grunnlaget for at vi tror det bør legges særskilte og egne kriterier til grunn når det vurderes å
innlemme Sølvberget i basisorganisasjonen.

2. Hvis foretaksorganiseringen fortsetter, bør den forbedres.
Den tvilen vi viser til i vårt suppleringsnotat gjør at vi mener at det vil være det beste for utviklingen av gode
tjenester til befolkningen at Sølvberget forblir et foretak. Mangelen på positive argumenter for gjenforening
med basis er påfallende.
Skulle konklusjonen bli at Sølvberget beholdes som foretak, vil vi likevel anbefale at det gjøres justeringer for å
styrke samhandlingen med andre avdelinger i kommunen og for å sikre fortsatt god utvikling av institusjonen
og tilbudene til publikum. Slike grep kan for eksempel handle om å etablere en formell tilknytning til utvalg for
kultur, idrett og samfunnsdialog eller å styrke styret med eksterne fagpersoner. Det minste må være at
eierstrategien og Sølvbergets vedtekter oppdateres. Det bør også tas en gjennomgang av styrets
sammensetning og ta en vurdering på om det bør være sammensatt av politikere (som i dag) eller om et styre
bør suppleres med andre fagfolk.

3. Ved gjenforening med basis, bør Sølvberget gis en selvstendig
posisjon
Sølvberget har behov for å kunne se utviklingen av sin portefølje under ett og styre ressursene våre helhetlig. Vi
mener at dette fram til nå har vært bakgrunnen for at vi har lykkes så godt som vi har gjort. Det hadde f. eks
ikke vært mulig å gjennomføre et så stort løft som Kapittel uten en slik portefølje. Vi har behov for en viss grad
av økonomisk selvstendighet og tillit for å gjøre dette på en effektiv måte. Sølvberget har også særskilte behov
for egne HR- og økonomifunksjoner, egen markedsavdeling og egen teknisk stab. For eksempel ga Sølvberget i
2019 282 oppdrag til artister og forfattere. Verdien av disse kontraktene er over 3 mill kr. Det krever et lokalt
apparat for å håndtere dette volumet.
Dette er blant argumentene vi mener taler sterkt for å gi et tydelig, selvstendig mandat til Sølvberget også ved
eventuell innlemming i basis. Det er også viktig at mandatet og organiseringen av Sølvberget er preget av
langsiktighet, og at vi kan utvikle oss ut fra en selvstendig strategiplan der eierne (Stavanger kommune) også er
tydelige på retningen for Sølvberget.

Sølvberget har kontaktflater og samarbeider med flere avdelinger og områder i kommunen. Det er ikke uten
videre opplagt hvilken adresse en kulturinstitusjon som Sølvberget bør ha hvis en ønsker å gjenforene
Sølvberget og basis. Å være et eget direktørområde nesten på samme måte som Deichmanske bibliotek er i
Oslo ville innebære en synlighet og en plassering av dette folkets hus, som i alle fall ville bringe befolkningen
nærmere det strategiske leddet i kommunen. Det ville også åpnet for at Sølvberget i enda større grad kunne
være en motor og en driver i den generelle by- og samfunnsutviklingen.
Sølvberget bør også fortsatt ha et eget styre som håndterer saker som er relevante for institusjonen og
brukerne.

For å konkludere: Det tryggeste er å opprettholde Sølvberget KF. Alternativet er å gi Sølvberget en
selvstendig, forutsigbar og sentral rolle i basisorganisasjonen.

Sølvberget 10.09.2020
Anne Torill Stensberg
Bibliotek- og kulturhussjef

Håpet er lysegrønt, Alexander Kielland
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1. Formål og virksomhet
Ståvånger Pårkeringsselskåp KF ble opprettet som et kommunålt foretåk for å bidrå til å reålisere
kommunens pårkeringspolitikk. Foretakets hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på
offentlig vei, samt forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving
som er delegert til Stavanger kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven.
Foretaket skal ha ansvar for bygging, drift og vedlikehold av kommunale offentlige
parkeringsanlegg utenfor offentlig vei.
Foretaket kan engasjere seg i tiltak som har betydning for parkeringssituasjonen og beslektede
tiltak i kommunen. Foretaket kan også engasjere seg i slike oppgaver utenfor Stavanger.

ORGANISERING
Foretåket er underlågt Ståvånger kommunestyre. Foretåkets styrende orgåner hår to nivå:
•
•

Styret
Dåglig leder
Daglig leder

Økonomiavdeling

Byggforvalter

Foretaket har i løpet av
2020 foretatt tilpasninger
av organisasjonen og er nå
organisert i tre avdelinger
og to stabsfunksjoner:

Driftsavdeling hår ånsvår
for ålt teknisk utstyr som
benyttes i p-ånleggene.
Avdelingens
Driftsavdeling
Trafikkavdeling
Brukertorg
hovedprioritet er å sørge
for åt kritisk driftsutstyr til
enhver tid fungerer. Det er tilkommet en ny ståbsfunksjon som byggforvålter som hår ånsvår for
foretåkets betydelige- og voksende bygningsmåsse. Bygningsmåssen krever til enhver tid
vedlikehold og oppgråderinger til mer moderne og mer bærekråftige løsninger. Et viktig ånsvår
her er brånnsikkerhet. Ståvånger Pårkeringsselskåp hår sterkt fokus på den gode kundereisen.
Dette gjelder så vel teknisk utstyr som åt det er rent, pent, lyst og trygt i våre ånlegg. Fokus på
driftssikkerhet og minst mulig nedetid er prioritert.
Fagansvarlig
Parkering

Trafikkavdelingen sitt viktigste oppdrag er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei,
og forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert
til Stavanger kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven. Alle trafikkbetjenter i Stavanger
Parkeringsselskap KF er utdannet i parkeringshåndheving gjennom bransjeforeningen Norpark
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som er den eneste organisasjonen i Norge med autorisasjon fra Vegdirektoratet til å drive
undervisning i faget. Avdelingens viktigste mål er å sørge for trafikksikkerhet, fremkommelighet
og ærlig ivareta myke trafikanter. Avdelingen samarbeider tett med Stavanger kommune om
skilting, trafikksikkert også videre.
Brukertorget er foretakets kundesenter. Oppgavene innebefatter saksbehandling av
parkeringstillatelser for forflytningshemmede, boligsonekortildeling etter gjeldende regelverk,
salg av årskort og månedskort, sentralbord, klagebehandling og henvendelser. Alle ansatte er
utdannet hos Norpark. Avdelingens mål er å sørge for god og riktig saksbehandling i forhold til
lovverket.
Økonomiavdelingen er Stavanger Parkeringsselskap KF sin stabsfunksjon og et viktig ansvar for
å påse og kontrollere og avstemme alle økonomitransaksjoner fra de ulike betalingsløsningene.
Foretaket mottar flere millioner innbetalinger årlig som er helt spesielt for foretaket i kommunal
sammenheng, og har sammenheng med foretakets kommersielle del. Avdelingen er bindeledd
mellom SK-regnskap og foretaket og er ansvarlig for at økonomifunksjonen fungerer og utvikles
tilfredsstillende. Det er i denne sammenheng gjort gode fremskritt i å effektivisere og
automatisere flere av prosessene ved hjelp av digitale løsninger. Avdelingens ansatte er opptatt av
å videreutvikle funksjonene og jobber med kontinuerlig forbedring. Avdelingen har i tillegg
ansvar for administrative oppgaver på vegne av hele foretaket. Også for økonomiavdelingen er
oppdragsmengden økende grunnet større kompleksitet og flere oppdrag.

MÅL, PRIORITERINGER OG FREMTIDSUTSIKTER
Ståvånger Pårkeringsselskåp KF hår gjennom eierstråtegien frå 2010, definerte mål i jobbe inn mot.
Eierstråtegien består åv åtte punkter som i korthet går ut på:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Reålisere kommunens pårkeringspolitikk
Forestå åvgiftspårkering og håndheving på offentlig veg
Opprette, drifte og vedlikeholde kommunåle offentlige pårkeringsånlegg
Mulighet for å engåsjere seg i oppgåver også utenfor Ståvånger kommune
Videreutvikling åv tjenestetilbud
Sørge for funksjonell orgåniering åv tjenesteproduksjonen
Sørge for å videreutvikle foretåkets kompetånse innenfor pårkeringsområdet
Integrere såmfunnsånsvår og hå en klår miljøprofil

Foretåket hår et særlig sterkt fokus på digitålisering åv foretåkets tjenester og utvikling åv kommunens, og
regionens lådetilbud for elbiler. Smårtby-tånkegången implementeres i foretåket blånt ånnet ved å tå i bruk
nye digitåle løsninger både til interne og eksterne formål, som vil være kostnådsbespårende og gjøre det
enklere for kundene. Foretåket er sertifisert som Miljøfyrtårn.
Selv om eierstråtegien er vedtått i 2010 er det den like relevånt i dåg. Dokumentet bestående åv de 8
punktene ovenfor, er en presis og god oppdrågsbeskrivelse og foretåket jobber åktivt med ålle punktene,
hvoråv noen åv dem hår blitt endå mer åktuelle i den senere tid. Dette fordi forfåtterne åv eierstråtegien for
Ståvånger Pårkeringsselskåp KF hår vært svært forutseende når den ble låget.
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MÅL 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1

Utvidelse åv kåmerågjenkjenningsløsning i pårkeringshus uten bom
Flere kunder som benytter mobil som betålingsløsning
Redusere kontåntbetåling
Bidrå til nye og smårte løsninger for låding åv elbil i såmårbeid ned Smårtbyen 1
Sykefråvær <6%
Økt medårbeidertilfredshet
Utvikling åv tjenestetilbudet ved å tilby flere løsninger viå mobiltelefonåpp
Utvide foretåkets produktportefølje
Utvidelse åv digitål bestilling for pårkering til gjester i boligsone
Vedlikehold og estetisk heving åv pårkeringsånlegg
Bidrå til positiv omdømmebygging

Foretåket hår i tillegg diålog med miljøer i Ståvånger som jobber med klimåvennlige energiløsninger
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2. Økonomi
“I saken om organiseringen av de kommunale foretakene bes rådmannen belyse hvorvidt
noen av foretakene kan tas tilbake i kommunens egenregi. I den vurderingen skal det sees
spesielt på de foretakene hvor kommunen oppnår størst økonomisk besparelse på en slik
omorganisering.”
Ett helt essensielt poeng er at man skal oppnå økonomisk besparelse på omorganisering. Normalt vil det
ved en overtakelse/fusjon sees særlig på stordriftsfordeler og om det er mulig å identifisere doble
funksjoner, eller i dette tilfellet særlig se på effektivitet og transaksjonskostnader. Når det gjelder
Brukertorgets ansatte er dette personer som utelukkende driver med parkeringsfaglige problemstillinger
og som har en unik kompetanse ingen andre i Stavanger kommune har. Det gjelder for eksempel
saksbehandling av søknader om parkeringstillatelser for forflytningshemmede, tildeling av boligsonekort
(etter helt spesielle regler som krever lokalkunnskap), behandling av klager på ileggelser etter brudd på
vegtrafikkloven.
Foretakets økonomiavdeling som består av 2,5 årsverk, jobber mye med innbetalinger og avstemming av
disse i samarbeid med eksterne leverandører som også fungerer som betalingsløsninger for foretakets
tjenester som igjen stiller store krav til rapportering og god systematikk. Det leveres i tillegg
økonomitjenester til datterselskap som betaler for dette gjennom en driftsavtale, og som blant annet
handler en del om inntektsdeling mellom datterselskap og grunneier og som er helt spesielt for Stavanger
Parkering.
Foretakets største avdeling er Trafikkavdelingen der alle ansatte har forskriftspåkrevd utdannelse og er de
eneste i Stavanger kommune som har tillatelse fra Vegdirektoratet og Politiet til å håndheve
parkeringsbestemmelsene i vegtrafikkloven. Avdelingen sørger for trafikksikkerhet og fremkommelighet i
kommunen og er et svært viktig bidrag til ordnede parkeringsforhold i Stavanger kommune.
Videre har foretaket en driftsavdeling som overvåker alle p-anlegg fra en egen sentral og har 24/7 timers
åpningstid. Ettersom foretakets portefølje av parkeringsanlegg øker jevnt og trutt, og mengden datadrevet
utstyr øker sammen med kompleksiteten, er denne avdelingen alene om å ha slik kompetanse i Stavanger
kommune og så vidt vites i hele Rogaland Fylke. Foretaket får stadig henvendelser om konsulentbistand og
spørsmål om drifting av anlegg på grunn av denne kompetansen.
Foretakets rene administrasjon er daglig leder samt 0,5 stilling. Foretaket er avhengig av eksterne
leverandører for å levere oppgavene i henhold til eierstrategien. Eksempelvis kjøpes lønn og personal av
Stavanger kommune, det samme gjelder arkivtjenesten, vaktmestertjenester kjøpes av Stavanger Byggdrift
og Natur og idrettservice, kvelds- og nattbemanning av Avarn, større parkeringsutredninger av Asplan Viak
(rammeavtale), spesialist innen innkjøp IAV også videre. Mange av oppgavene er for spredt rent faglig og for
små til at man kan ha egne ansatte til dette.
Det foreligge vel omtrent ingen transaksjonskostnader mellom basis og foretaket i dag, men en samarbeider
en del med BMU i forhold til særlig skilting, trafikksikkerhet, smartbyprosjekter o.a. og der har det liten
betydning hvorvidt man er KF eller i basis. Oversikten over relasjoner mellom KF og basis i PWC sin
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rapport2 viser at foretaket har et fåtall relasjoner mot basis der det dreier seg for det meste om at foretaket
kjøper tjenester fra basis.
I PWC sin rapport står det følgende på side 26:
«Flere av foretakene genererer inntekter som følge av næringsrettede aktiviteter. Dersom kommunen
ikke viderefører næringsvirksomheten i foretakene ved en eventuell rekommunalisering, vil tapte
eksterne inntekter for flere foretak kunne utjevne eller redusere besparelser ved de generelle
transaksjonskostnadene. Dette gjelder blant annet NIS og Stavanger parkeringsselskap KF.»
Foretakets datterselskap Rogaland Parkering AS ble etablert i 2008 på grunn av forespørsel fra eksterne
aktører. Eierstrategien åpner for dette og selskapet har hatt en jevn vekst i sin kundeportefølje de senere år,
og er et godt supplement til foretaket som kun driver i egenregi. AS sitt fremtidsbilde er positivt, særlig
fordi fordelene og nødvendigheten av regulering både i egen kommune og tilgrensende kommuner og
dermed ha ordnede parkeringsforhold synes viktigere og viktigere. Det er knallhard konkurranse i det
private parkeringsmarkedet. Rogaland Parkering AS konkurrerer ikke på pris, deres fremst USP3 er at de
kan skilte med er lokalkunnskap, høy parkeringsfaglig kompetanse og at man har en oppegående teknisk
avdeling å støtte seg på.
Eierstrategien forteller også om et annet og særdeles viktig poeng, nemlig at foretaket har ansvar for å:
«Opprette, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg»
Det er blitt bygget og finånsiert flere pårkeringshus åv Ståvånger Pårkeringsselskåp KF (blå. P-Arketten, PKyrre, P-Siddis de senere år) og det vil etter åll sånnsynlighet bli flere over tid. Såmtidig hår foretåket overått
flere åndre ånlegg og driver 14 pårkeringshus der månge åv dem er eiet åv Ståvånger Pårkering. Noen åv
ånleggene er åv eldre type og krever mye vedlikehold, såmtidig som også nyere ånlegg hår sine utfordringer
som må ådresseres. Dette er ene og ålene pårkeringsselskåpets eget ånsvår. Det er ingen byråkråtiske
forhold som forsinker prosesser med å «fikse ting» som oppstår. Det operåtive åspektet med denne
løsningen hår vi god erfåring med og er en etter vårt skjønn, effektiv og råsjonell måte å jobbe på. Alle
jobbene som er påpekt i dette avsnittet, er eksempler på at foretaket ikke helt ser at det er økonomiske
gevinster på en tilbakeføring. Det betyr imidlertid ikke at det er tiltak som både kan øke effektiviteten og
kutte kostnader, men det handler mer om mer effektive arbeidsmetoder blant annet ved hjelp av ny
teknologi, mer struktur og strømlinjeforming av systemtekniske integrasjoner, reduksjon av antall
leverandører og fortsette jobbingen med smarte oppgaveløsninger i det daglige arbeidet. Det kan i denne
sammenheng nevnes at provisjonsutbetalingene til innløsere har blitt kraftig redusert de senere år som
følge av målrettet arbeid og som har redusert antall aktører til en. Et annet område foretaket har hatt fokus
på er bedre forvaltning av foretakets fondsmidler. Stavanger kommune har en egen finansforvalter som
forvalter etter finansreglementet vedtatt av Stavanger kommunestyre som også forvalter foretakets midler.
Resultatet er at netto finans har blitt kraftig forbedret med om lag 1,5 millioner fra 2018-2019 og vil, i følge
våre prognoser, ytterligere forbedres i 2020 med om lag 2-3 millioner kroner. Forklaringen er at foretaket
får mer i inntekt fra forvaltning enn det vi betaler i renter, selv om lånebeløpet er mer enn dobbelt så stort
som innskudd.

2
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PwC Endelig råpport – figur 4.1 side 15
USP = Unique Selling Point
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Årsresultatene har over tid økt kraftig og toppet seg foreløpig i 2017. Etter at Bystyret bestemte seg for at
elbiler skal betale halv pris for parkeringen gikk resultatet ned i 2018 som også er et resultat av at det
satses på at flere skal kjøre kollektivt, sykle eller gå. Den politikken har vært villet og fungert etter
intensjonen da disse har hatt til del stor vekst på bekostning av bilkjøring. Når det likevel ble en uventet og
stor økning i parkeringsbelegget fra 2018-2019 skyldes det gunstige ordninger for elbiler som gratis
bompassering og halv pris på parkering. Hele veksten stammer fra elbil og andelen økte fra 22% fra januar
2019 til 31% i desember 2019. Det er forventet at veksten vil flate ut, men at andelen elbil likevel vil øke
noe fremover.
Figuren under viser utviklingen i driftsinntekter fra om lag 62,2 millioner i 2010 til 103,8 millioner i 2019.
Ta man med datterselskap er omsetningen i 2019 119,3 millioner kroner.
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Resultatet til foretaket har over tid blitt betydelig bedre selv om det har vært svingninger. Overskuddene
har kommet kommunens innbyggere til gode ved at foretaket siden 2013 har betalt 175,5 millioner kroner i
i utbytte til bykassen. Foretakets ansatte er svært stolt av å være med å bidra til å styrke
kommuneøkonomien.
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4. styring
Som råpporten påpeker er eierstyringsdokumentet omfåttende og kunne med fordel bli komprimert og
modernisert. Men som vi hår sågt tidligere er de 8 punktene i eierstråtegien for Ståvånger
Pårkeringsselskåp KF svært tydelige og foretåket er orgånisert som følge åv disse. Disse ble gjennomgått når
nytt styre tiltråtte i 2015 uten åt det forelå behov for endring og det såmme ble gjort då nytt styre tiltrådte i
2019 med såmme konklusjon. Så selv om innholdet er det såmme, hår det frå styrets side ikke vært
nødvendig å endre innholdet. Dette er det styrende dokument for Ståvånger Pårkeringsselskåp KF og
definerer oppdråget frå kommunsetyret på en god, kortfåttet og tydelig måte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Reålisere kommunens pårkeringspolitikk
Forestå åvgiftspårkering og håndheving på offentlig veg
Opprette, drifte og vedlikeholde kommunåle offentlige pårkeringsånlegg
Mulighet for å engåsjere seg i oppgåver også utenfor Ståvånger kommune
Videreutvikling åv tjenestetilbud
Sørge for funksjonell orgåniering åv tjenesteproduksjonen
Sørge for å videreutvikle foretåkets kompetånse innenfor pårkeringsområdet
Integrere såmfunnsånsvår og hå en klår miljøprofil

Et helt ferskt eksempel på punkt 4 er åt Ståvånger Pårkeringsselskåp KF skål håndheve vegtråfikkloven i
Solå kommune, såmtidig som vi utfører pårkeringsfåglig såksbehåndling for Råndåberg kommune. Punkt 8
vår forutseende då det ble skrevet, då det blånt ånnet er et kråv om miljøsertifisering gjennom Miljøfyrtårn
og åndre momenter som f.eks bruk åv elbiler i tjeneste. Ståvånger Pårkeringsselskåp KF vår Norges og
sånnsynligvis verdens første pårkeringsselskåp som etåblerte en ren elbilpårkering den 4. måi 1993.
Pårkering er et eget fåg. Pårkering er et komplekst fågområde som er svært viktig som politisk virkemiddel.
Pårkering er en såk som berører de åller fleste og som svært månge hår månge meninger om. Styret i
foretåket er politisk vålgt, med unntåk åv ånsåttes representånt. Det er delte oppfåtninger hvorvidt det er
klokt åt politikere sitter i styrene i foretåkene. Ettersom offentlig pårkering er politisk styrt og ikke styrt åv
kommersielle interesser eller hensyn, mener vi det er både klokt og fornuftig åt styret er politisk vålgt. På
denne måten kån styremedlemmene få god fåglig kompetånse gjennom styreårbeidet en kompetånse mån
tår videre inn i det politiske miljø. Dette gir bedre politiske beslutninger hvå ångår pårkering. Det blir
hevdet i PwC råpporten åt det kån være uheldig åt KF hår nærere tilknytning til det politiske mijø enn det
virksomheter i båsis hår, men vi mener åt det er svært viktig åt politikerne hår nærhet til pårkeringsfåglig
kompetånse.
Fordi foretåket hår eget regnskåp som må godkjennes åv styret, betyr det såmtidig åt politikere hår veldig
god oversikt over hvå som til envher tid foregår i foretåket og resultåter blir veldig synlige for ålle som vi
mener er et gode.
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5. kvålitet
Som det blir påpekt i PwC råpporten gir KF-orgånisering håndlingsrom og legger til rette for spissing. Dette
er i åller høyeste gråd svært relevånt for Ståvånger Pårkering. Eierstråtegiens punkt 5,6 og 7 gir klåre
føringer for åt foretåket skål være proåktive, løsningsorienterte, kompetente og nyskåpende. Stort sett åll
pårkering hår nå blitt digitålisert og neste skritt er å utvide tjenestetilbudet og gjøre de digitåle løsningene
bedre. Foretåket hår på en del områder vært tidlig ute, som til tider er svært krevende, men som også gir
gode resultåter over tid ved åt kundetilfånget øker, som vi eksempelvis så frå 2018-2019, noe som vår
fullstendig uventet gitt innføring åv rushtidsåvgifter og bompenger. Ståvånger Pårkering såmårbeider med
eksterne åktører med blånt ånnet betålingsløsninger, der foretåket er en såmårbeidspårtner innenfor
smårtbysåtsingen.
Tydelige roller, tydelige ånsvårsforhold bidrår til økt kvålitet. Foretåket eier de fleste ånleggene i porteføljen.
Dette gjør åt det åldri er tvil om hvem som hår vedlikeholdsånsvår for bygningsmåssen, som er en vesentlig
del åv oppgåvene i foretåket. Få ledd og ubyråkråtiske beslutningslinjer og dermed færre involverte sikrer
god kontroll med årbeidsprosessene. Ulempen med å være en mindre orgånisåsjon er åt mån må hente
kompetånse utenfrå i en del tilfeller og mån er mer sårbår i forhold til for eksempel fråvær.
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6. Kompåråtiv studie

Tåbellen over er hentet frå PwC råpporten side 44. Den er interessånt, men sier ikke noe om de
båkenforliggende forhold som hår stor betydning når mån hår vålgt orgånisåsjonsform. Oslo kommune er i
en særstilling på grunn åv sin størrelse, oppgåveomfånget (de håndhever flere politivedtekter enn noen
åndre kommuner) såmtidig som Oslo kommune ikke hår egne pårkeringshus, men jobber hovedsåkelig med
gåtepårkering. Dråmmen og Kristiånsånd hår begge inntil nylig, vært orgånisert som KF men er nå
tilbåkeført til båsis. Forskjellen på Dråmmen, Kristiånsånd og Ståvånger er åt Ståvånger Pårkeringsselskåp
KF er mye større i forhold til den kommersielle delen og hår en långt høyere omsetning og virksomhet
innenfor åvgiftspårkering. Arsåken til åt Ståvånger hår en stor omsetning på pårkeringsåvgift er åt de
folkevålgte hår besluttet åt pårkeringshusene i sentrum, og noen åndre steder, skål være i kommunålt eie.
De kommunene som er mest like er Bergen, Trondheim og Ståvånger. Alle disse byene hår en betydelig åndel
egne pårkeringshus, i tillegg til forvåltningen åv pårkeringsordningen i kommunen. Bergen kommune vålgte
å legge ned det kommunåle foretåket, og legge forvåltning til båsis og driften åv pårkeringshus i et eget
kommunålt AS (Bergen Pårkering AS) som ble etåblert 01.001.2011. Driftsselskåpet (AS) driver månge store
ånlegg og hådde 133 millioner kroner i omsetning i 2019. Også Trondheim hådde et kommunålt
pårkeringsforetåk, men ble en delt løsning, som ble etåblert 01.01.2020. Også her skiller mån mellom
forvåltning og kommersiell drift, der forvåltning er i båsis mens driftsselskåpet er etåblert som et
kommunålt AS. Trondheim Pårkering hår en stor portefølje åv eksterne kunder, dvs i privåtmårkedet, i
tillegg til ånlegg i egenregi. Såmlet sett er Trondheim Pårkering AS en meget stor åktør i regionen. Ståvånger
Pårkeringsselskåp KF hår vålgt å kun drive egne ånlegg og hår etåblert Rogålånd Pårkering AS som et
selskåp som skål håndtere åndre åktører både offentlige og privåte. Eksempler på offentlige åktører er
videregående skoler som tilhører fylkeskommunen, såmt åt selskåpet hår en god del borettslåg på
kundelisten såmt privåte eiendomsåktører. Til såmmen utgjør omsetning for mor og dåtter om låg 120
millioner hvoråv over 100 millioner ståmmer frå åvgiftspårkering. Dette utgjør 3,3 millioner per ånsått for
hele bedriften, og långt mer om mån sepårerer drift frå forvåltning. Det er eierskåpet i pårkeringshus som
gir foretåkets store overskudd og som muliggjør store årlige utbytter til eier.
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Notat
Til:
Fra:
Kopi til:

Kommunedirektøren
Direktør BMU

Dato:

11.09.2020

Svar på høring om fremtidig organisering av kommunale foretak i
Stavanger kommune.
Innledning
Det vises til invitasjon til høring om fremtidig organisering av kommunale foretak i oversendelse av
24.08.2020. Som grunnlag for høringen foreligger:
•
•
•

Kommunedirektørens høringsnotat
Ekstern utredning og anbefaling fra PWC
Suppleringsnotater/innspill fra SBD, NIS,
Sølvberget, Stavanger utvikling KF og Stavanger bolig KF.

Direktørene i basisorganisasjon er invitert til å gi innspill til det foreliggende underlaget. Etter vår
oppfatning er dette mer enn godt nok til å foreta en prinsipiell beslutning om tilbakeføring av de
kommunale foretakene i Stavanger kommune. Uttalelsen er forankret i ledergruppen i Bymiljø og
utbyggingen.
Hovedkonklusjon:
Direktørens hovedkonklusjon vil være at alle kommunale foretak tilbakeføres til kommunens
basisorganisasjon. Kommunens overordnede mål med de krav til samhandling, samskaping og
langsiktig omstilling tilsier at behovet for helhetlig tilnærming og styring ivaretas best gjennom en
tilbakeføring til kommunens basisorganisasjon med tilhørende politisk styring. Nevnte helhet vil
kunne ivaretas bedre gjennom en samlet politisk og administrativ ledelse. Etter vår oppfatning er det
ingen av de oppgavene som i dag ivaretas av foretakene som ikke vil kunne løses ved e n tilbakeføring,
men vi vil kunne få lengre beslutningsprosesser da flere beslutninger må foretas i våre folkevalgte
organer.
Subsidiær konklusjon
Direktøren vil påpeke at formålet med kommunale foretak er en organisering der deler av den
kommunale virksomheten gis en noe friere stilling fra den øvrige kommunale virksomheten. Dette er
oftest benyttet for drift av havn og parkering, og for deler av det kommunale virksomhet som skal
konkurrere med private selskaper. Etter vår vurdering er områder som krever en helhetlig politisk
styring mindre egnet som kommunalt foretak.
Direktøren vil derfor subsidiært gi sin tilslutning til de anbefalinger som fremkommer av PWCrapporten, noe som innebærer at Stavanger byggdrift KF, Sølvberget KF, Stavanger natur- og
idrettservice KF og Stavanger bolig KF tilbakeføres til kommunens basisorganisasjon.
Etter vår oppfatning ivaretas nå sentrale virkemidler i en helhetlig utbyggingspolitikk av Stavanger
utvikling KF, og dersom behovet for en helhetlig politisk og administrativ styring skal tillegges vekt
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bør også Stavanger utvikling KF tilbakeføres til basisorganisasjonen. Det er ikke noe som tilsier at de
oppgavene som i dag utføres av Stavanger utvikling KF ikke kan ivaretas av basisorganisasjonen, men
det vi være avgjørende at de gode arbeidsprosesser som nå er etablert videreføres.
Gjeldende hovedmodell for den administrative organiseringen i Stavanger kommune
Direktøren vil påpeke at dagens hovedmodell med tilhørende prinsipper er drøftet og gjennomgått ved
2 anledninger de siste årene. Først som en egen prosess for Stavanger kommune og dernest ved
etableringen av Nye Stavanger kommune. Tilbakeføringen av kommunale foretak kan reise spørsmål
ved antall direktørområder, prinsipper for og fordeling av ulike typer oppgaver tilknyttet
tjenesteområdene. Etter vår oppfatning er ikke dette hensiktsmessig nå, og det kan derfor ikke
anbefales at spørsmål rundt hovedmodellen tas opp til ny vurdering. En tilbakeføring av kommunale
foretak bør derfor gjøres til det tjenesteområdet som det hører til i forhold gjeldende oppgave- og
ansvarsfordeling. Dette innebærer at det er tjenesteområdene Innbygger- og samfunnskontakt og
Bymiljø og utbygging som vil bli direkte berørt, og som må gjennomføre en prosess i neste fase for
hvordan en slik tilbakeføring gjennomføres.
Evne til omstilling
Direktøren gir sin tilslutning til at det foreligger transaksjonskostnader i dagens modell, og det vil
være mulig å redusere disse ved en tilbakeføring. Det er også viktig å understreke at vår evne og
mulighet til langsiktig omstilling, til å gjennomføre og hente ut både økonomiske- og styringsmessige
gevinster av de endringer som kommer bl.a. som følge av digitalisering og endrede arbeidsprosesser
vil enklere kunne gjennomføres og styres ved en tilbakeføring til basisorganisasjonen. Den pågående
utrullingen av et nytt FDVU-system for vår eiendomsmasse er et slikt eksempel. Etter vår vurdering
vil det være betydelig enklere å få til en påkrevd omstilling ved en tilbakeføring av de kommunale
foretakene.
En tilbakeføring til basisorganisasjonen vil måtte gjøres på en slik måte at vår evne til omstilling, og ta
ut gevinster ved en tilbakeføring vektlegges samtidig som vi har høyt fokus på kvalitet, faglig stolthe t
og kompetanse. Flere foretak har trukket frem foretakenes gode arbeid med sykefravær de siste årene.
Dette er veldig bra, men også innenfor Bymiljø og utbygging har en tilsvarende resultater. Fokus på og
oppfølging av sykefravær er like viktig uavhengig av organisasjonsform, og kan etter vår oppfatning
ikke tillegges vekt i denne saken.
Det kommenteres i høringsnotatet en merkostnad på inntil 5 millioner ved tilbakeføring av foretak som
skal skyldes vaktordninger og arbeidsavtaler. Vår holdning til dette er at de arbeidsavtaler og
vaktordninger som finnes i dag vil videreføres slik de er inngått med mindre de er i strid med lov- og
avtaleverk.
Det er også påpekt en transaksjonskostnad ved at arbeid i private hager, borettslag trolig vil bli
avviklet. Etter vår oppfatning vil dette være håndterbart ved at ledig arbeidskraft i større grad styres
mot mindre investeringsprosjekter hvor eksterne ressurser har vært benyttet.
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Videre saksgang
Kommunestyret vil fatte sin prinsipielle beslutning i desember 2020. Samtidig eller rett i etterkant bør
prinsipielle avklaringer bli foretatt slik at de aktuelle organisatoriske tilpasningen kan foretas så raskt
som mulig. Så snart kommunedirektøren har fattet sin beslutning bør det gis mandat til et arbeid som
forbereder nødvendige organisatoriske og ledelsesmessige tilpasninger.
Leidulf Skjørestad
Direktør
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Kommunedirektøren
Direktør Økonomi og organisasjon
11.09.2020

Svar på høring om fremtidig organisering av kommunale foretak i
Stavanger kommune.
Det vises til invitasjon til høring om fremtidig organisering av kommunale foretak i oversendelse av
24.08.2020. Som grunnlag for høringen foreligger:
• Kommunedirektørens høringsnotat
• Ekstern utredning og anbefaling fra PWC
• Suppleringsnotater/innspill fra SBD, NIS, Sølvberget, Stavanger utvikling KF og Stavanger
bolig KF.
Økonomi og organisasjon slutter seg til kommunedirektørens vurdering om at kommunen bør ha en
organisering som gir innbyggerne mest mulig igjen for ressursene. Det vil kreve bedre samhandling og
langsiktig omstilling, noe som igjen medfører behov for helhetlig administrativ og politisk tilnærming
og styring. Det er Økonomi og organisasjon sin vurdering at denne helheten ivaretas best i en samlet
organisasjon, det vil si tilbakeføring av kommunale foretak som del av kommunens basisorganisasjon.
Foretakene har selvstendig ansvar innenfor økonomi, organisasjon (HR og HMS), forhandling,
anskaffelser, kvalitet og internkontroll. Foretakene gjør samtidig henvendelser til basis og mottar ulik
grad av bistand innenfor disse områdene. Foretakene har også mulighet til, men ikke plikt til, å ta i
bruk ulike systemer som er anskaffet eller utviklet i basis. Foretakenes mulighet til å ta i bruk systemer
og til å gjøre bruk av økonomi og organisasjon sine tjenester skjer noe vilkårlig og ofte uten at det
ligger tjenesteytingsavtaler eller kompensasjoner til grunn. For Økonomi og organisasjon medfører
dette noe økte kostnader gjennom lisenser, redusert kapasitet til egne oppgaver og redusert
forutsigbarhet mht. ressursbruk, samordning, effektivisering og kontroll.
Samlet organisering vil gi alle tilgang til et stort samlet fagmiljø innen Økonomi og organisasjons sitt
ansvarsområde. Videre vil det bidra til en enda mer helhetlig tilnærming til økonomisk planlegging,
styring og rapportering, personal- og lønnspolitikk, HMS, anskaffelser, virksomhetsstyring,
internkontroll og kvalitet. Dersom det ikke er aktuelt å tilbakeføre foretak til basisorganisasjon er det
behov for å tydeliggjøre tjenesteytingsavtaler mellom basis og foretakene.
Nedenfor presiseres noen områder nærmere:
Uklart virkeområde for rammeavtaler
I dag er det uklart om foretakene er med på rammeavtaler som inngås av basisorganisasjonen eller
ikke. Selv om foretak ikke er navngitt i konkurransegrunnlag som avtalepart, er det ofte en oppfattelse
blant foretak om at de står fritt til å forholde seg til de inngåtte avtaler dersom de selv ønsker. Dette er
utfordrende på mange måter. Parter som skal inngå i en avtale må angis på organisasjonsnummer
nivå. Nylig rettspraksis fra EU domstolen viser også til at man kan bruke opp verdien i en
rammeavtale. Har man ikke tatt høyde for volumet til foretaket og de benytter seg av avtalen, risikerer
man å bruke opp avtalen fortere enn nødvendig og må gjennomføre ny anskaffelse før avtalen er
utløpt. Dersom foretak er del av basisorganisasjon vil foretakene automatisk være del av
rammeavtalene som inngås og uklarhetene vil unngås.
Innkjøpsanalyser for å ta ut gevinster
Basisorganisasjonen foretar analyser av innkjøpsdata (system for innkjøpsanalyse), og kan gjennom
dette ta ut gevinster knyttet til priskontroll, innkjøpsmønster og avtalelojalitet. Analysesystemet er
Økonomi og organisasjon
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knyttet til organisasjonsnummer, og data fra foretak inngår derfor ikke i analysegrunnlaget 1. Dersom
foretak er del av basisorganisasjon vil foretakene automatisk inngå i analysene, noe som gir bedre
grunnlag for å ta ut gevinster.
Samlet system for forbedring, kvalitet og internkontroll
Basis har anskaffet, utviklet og iverksatt (inkludert opplæring) nytt avviks- og forbedringssystem («Si i
fra»). Dette er også implementert/tilrettelagt for alle foretak. Nå er basis i ferd med å utvikle og ta i
bruk dokumentmodul og risikomodul. Det er en forventning hos foretakene at disse systemene også
skal kunne brukes av dem. Det er flere fordeler å ha samme systemer, det er imidlertid ikke avsatt
ressurser i basis til å tilpasse/gjøre modulene tilgjengelige til foretakene, hverken når det gjelder
kapasitet eller økonomi. Dersom foretakene blir del av basis vil alle i utgangspunktet ha samme
system, noe som vil forenkle tilgjengelighet, samkjøring og kontroll.
Lønnsforhandlinger og hovedavtalen
Lokale lønnsforhandlinger foretas i det enkelte foretak og foretaksleder har delegert
forhandlingsfullmakt. Dersom det er uenighet og brudd i foretakene sine forhandlinger bistår
forhandlingssjef i basis i den videre behandling før et eventuelt endelig brudd og behandling etter
HTA bestemmelser. Det er kommunedirektøren som har gitt KS fullmakt, på vegne av Stavanger
kommune, til å forhandle om Hovedavtalen og sentrale tariffavtaler, og ikke det enkelte foretak. Det er
derfor kommunedirektør v/forhandlingssjef som gjennomfører tvisteforhandlinger etter Hovedavtalen
dersom det er uenighet i foretakene om forståelse av Hovedtariffavtalen og sentrale særavtaler. Ved
organisering i en felles organisasjon (tilbakeføring av foretak) vil det etableres en mer enhetlig
forståelse og kompetanse for Hovedtariffavtalens bestemmelser og de ulike medbestemmelseordningene i Hovedavtalen. Dagens organisering i foretak har til tider medført en uheldig
konkurranse om kvalifiserte arbeidstakere og derigjennom ulikt lønnsnivå for sammenlignbare
stillinger i foretakene og basis. En tilbakeføres til basis vil medføre at det blir en felles lønnspolitikk.
Eierstyring
Organisering av oppgaver i foretak innebærer at det er løpende behov for å regulere grenser mellom
foretakenes og basisorganisasjonens ansvar i avtaler. Det samme gjelder omfang og prising av
tjenester fra basis til foretak, rettigheter og tilhørende plikter til bruk av systemer mv. Økonomi og
organisasjon bruker mye ressurser på dette arbeidet i dagens organisering. I tillegg skal foretakene
inkluderes i konsernet Stavanger kommune i store prosesser som årsrapport og Handling- og
økonomiplan. Dette er store og arbeidskrevende prosesser som krever koordinering i dagens
organisering. Dersom foretakene videreføres vil det være behov for å ytterligere forsteke
ressursinnsatsen i basis knyttet til dette arbeidet, fordi det er avdekket at dagens reguleringer og
avtaler ikke er tydelige nok og bør gjennomgås på nytt.
I en eventuell tilbakeføring til basisorganisasjonen er det viktig at det legges til rette for en prosess
med involvering og medvirkning blant ansatte. Det er vesentlig å ta ut de gevinstene som en samlet
organisering medfører samtidig som kvalitet, faglig stolthet og kompetanse både i foretakene og basis
søkes videreført.
Dersom det ikke er aktuelt å tilbakeføre foretak til basisorganisasjon ser økonomi og organisasjon at
det er behov for å tydeliggjøre tjenesteytingsavtaler mellom basis og foretakene.

Gunn Claire Westad
Direktør
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Kostnaden for å få tilgang til Stavanger byggdrift KF sine innkjøpsdata er betalt av basis
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Høringssvar - prosjekt kommunale foretak i Stavanger kommune
Viser med dette til invitasjon til høring om kommunale foretak i Stavanger kommune.
Direktør for Innovasjon og støttetjenester takker for anledningen til å bidra til et godt, og bredt
beslutningsunderlag i det videre arbeidet med fremtidig organisering; av kommunale foretak i
Stavanger kommune.
Tjenesteområdet slutter seg til kommunedirektørens vurdering om at kommunen bør ha en
organisering som gir innbyggerne mest mulig igjen for ressursene, og som gir en helhetlig
styring og oppgaveløsning.
Innovasjon og støttetjenester understøtter og bistår foretakene med flere «fellestjenester».
Deriblant bedriftshelsetjeneste, regnskap og lønn, IT og arkivering. Man er av den oppfatning at
kommunen vil kunne ekstrahere rasjonale, og sikre kvalitet, ved å inkorporere identifiserte
foretak i kommunens basisorganisasjon.
Videre er tjenesteområdet av den oppfatning at arbeidet med endringer, digitalisering og
innovasjonsarbeid i hele Stavanger kommune i større grad vil være helhetlig og effektivt, på
tvers av disipliner og organisatoriske grensesnitt.
Tjenesteområdet er i tillegg av den oppfatning at en inkorporering av identifiserte foretak vil ha
god effekt på styring, involvering og medvirkning, økonomi og tjenestekvalitet.
Organisatorisk vil inkorporering av identifiserte foretak berøre tjenesteområdet Innovasjon og
støttetjenester indirekte, heller enn direkte, da foretakenes virke ikke er sammenfallende med
ansvarsområder som er delegert til Innovasjon og støttetjenester.
IT-sjef:
Historisk har IT driftet de kommunale foretakene på lik linje med kommunens egne avdelinger.
IT-drift er levert uten at foretakene har betalt for dette. Foretakene har i noe større grad hatt
frihet til å velge fagsystemløsninger som er optimale for deres virksomhet og som kanskje ikke
er like optimale for kommunen som helhet.
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Arkivsjef:
Det vurderes som fordelaktig at de nevnte foretakene inkorporeres i organisasjonen, og derav i
større grad vil benytte seg av kommunens felles digitale løsninger, systemer og interne rutiner.
Dette vil bidra til å sikre en effektiv og fremtidsrettet arkivtjeneste og økt kvalitet i arkivene som
dannes.
Avdelingssjef Regnskap og lønn:
For regnskap og lønn vil en flytting av foretakene til Stavanger kommunes organisasjon først og
fremst ha positiv effekt ved at oppgaver knyttet til enkeltenheter blir samordnet.
Det vil først og fremst gi seg utslag i mindre årsoppgjørsarbeid, færre månedsrapporteringer,
mindre offentlig rapportering, samordnet lønnsoppgjørskjøring og fraværsbehandling. Selv om
prosessene totalt sett blir større blir de, ved en tilbakeføring, gjort en gang.
Hvor mye ressurs som kan spares når normal drift i ny organisering er i gang er usikkert. Mye
er avhengig av videre oppfølgingsoppgaver som følge av organisering i kommunen videre. Det
antydes at en kan spare i overkant av 2 årsverk ved en tilbakeføring.
I en overgangsfase vil det kreves ressurs rundt integrering og overføring av regnskap og lønn.
Anleggsregister, harmonisering av lønn for ansatte samt oppbygging av grunndata vil føre til en
arbeidskrevende prosess i en overgangsfase.
For å sikre en god og betryggende prosess bør ikke endringen skje før tidligst 010721 og aller
helst 010122.
Oppsummert minner tjenesteområdet om at inkorporering av foretak på generelt grunnlag vil
innebære et omfattende fusjonsarbeid, ved overgang til kommunale regnskapsstandarder,
samt felles arkivstandarder.
Gode erfaringer fra arbeidet med etablering av Nye Stavanger kommune (sammenslåing av tre
selvstendige kommuner) vil kunne danne grunnlaget for en god prosess i arbeidet med å
inkorporere identifiserte foretak.
I lys av god involvering og medvirkning er tjenesteområdet av den oppfatning at
kommunedirektøren har lagt til rette for en god prosess, som ivaretar de ulike syn og
interesser.

Birger S. Clementsen
Direktør Innovasjon og støttetjenester
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Høringsuttalelse Innbygger- og samfunnskontakt
Direktør for Innbygger og samfunnskontakt oppfatter at Sølvberget KF er et
velfungerende kommunalt foretak med en sterk profil, identitet og arbeidsfellesskap.
Ut fra direktørens vurdering bør denne hovedrammen videreføres. Direktøren ser ikke
behov for en større omstrukturering av oppgaver eller hovedformål i mandatet til
Sølvberget. De positive effektene av organiseringen av Sølvberget som kommunalt
foretak må ivaretas og videreføres.
Direktøren mener likevel at Sølvberget må utvikle en mer systematisk samhandling med
basisorganisasjonen. Dette vil på en bedre måte ivareta helhet i utvikling av tjenester og
bidra til et samlet bedre tjenestetilbud og oppgaveløsning. Utvikling og samhandling med
innbyggertorg, gjennomføring av Stavangers 900-års jubileum og utvikling av arbeidet i
kommunedelsutvalgene er eksempler på relevante tema. I saker som disse vil det være
en fordel med en lik styringslinje.
Direktøren foreslår derfor at det vurderes om Sølvberget kan omgjøres til en kommunal
virksomhet. Med et slik grep vil Sølvbergets virksomhet i hovedtrekk fortsette som i dag,
samtidig som det kan hentes ut fordeler med tanke på mer helhetlig styring og
samhandling. I en slik modell foreslår direktøren at sakene om Sølvberget framlegges for
Utvalget for Kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS). Dette vil gi en helhetlig
styringsmodell både for politikk og administrasjon. Tilskudd til Sølvberget er den største
budsjettposten på Stavanger kommunes kulturbudsjett. En felles styringslinje mot UKIS
vil kunne bidra til en helhetlig kulturpolitikk slik den i fjor ble vedtatt i kulturplanen.
Med hilsen
Herbjørn Tjeltveit
direktør
Kopi til:
Kjartan C. Møller
Tor Brynjar Welander
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Høring - prosjekt kommunale foretak i Stavanger kommune
Helse og velferd deltok med tre representanter på høringskonferansen fredag 4. september og ga sine
innspill i gruppearbeidet. I høringskonferansen var det bred enighet om at en tilbakeføring av de
kommunale foretakene til basisorganisasjonen vil gi et bedre grunnlag for helhetlig styring, ledelse,
prioritering og utvikling av de tjenesteområdene som nå ivaretas av foretakene. Helse og velferd er
enig i dette, men ser også at dette aspektet er mer fremtredende for noen av foretakene enn andre.
Vi vil med dette som utgangspunkt avgrense oss til å gi en høringsuttalelse om organiseringen av
Stavanger boligbygg KF og hvordan dagens organisering påvirker planlegging og prioriteringer.
Stavanger boligbygg KF skal i stor grad framskaffe boliger til brukere som får tjenester fra helse og
velferd, og er derfor en viktig samarbeidspartner. Som vist i notatet til Stavanger boligbygg KF har
helse og velferd utarbeidet planene som i stor grad legger grunnlaget for kommunens boligpolitikk for
de boligene som foretaket forvalter, jf. Boligsosial handlingsplan 2018-2023 og Plan for omsorgsbygg
2019-2034.
Boliger for vanskeligstilte
Vi ønsker en helhetlig ledelse, styring og prioritering av den kommunale boligmassen og de øvrige
boligsosiale virkemidlene. Det er ikke mulig med dagens organisering. Dersom forvaltningen av de
kommunale boligene blir samlet under kommunedirektøren, vil vi i større grad kunne få til en helhetlig
bruk av de boligsosiale virkemidlene. Med å legge alle boligene i basisorganisasjonen vil det også i
større grad være mulig å vurdere konsekvensene av nye beslutninger som blir tatt. Det er for eksempel
viktig å unngå en situasjon der vedtak i foretakets styre som har til hensikt å øke foretakets
økonomiske handlingsrom, medfører økte utgifter til sosialhjelp eller økte kostnader til
utskrivningsklare pasienter på SUS.
Følgende eksempler kan illustrere utfordringene:
• Boligforetaket foreslo for en tid siden betydelig økning i husleien i kommunale boliger, noe
som umiddelbart ville ha ført til økte sosialhjelpsutgifter.
• Boligforetaket har ikke funnet økonomisk rom for å utføre nødvendig utbedringer i et
bofellesskap, med det resultat at vi nå har fått et omfattende pålegg fra Arbeidstilsynet.
• Kommunen skal sikre trygge og gode boliger for vanskeligstilte, og en av satsingene i
boligsosial handlingsplan er fortynning. Her er det imidlertid vanskelig å komme videre, fordi
kommunen ikke har en helhetlig styring over den kommunale eiendomsmassen.
• Foretaket gikk nylig ut i media og sa at de ville ha en Villa Lagård tilsvarende botiltaket
Jarleveien i Trondheim, men at Helse og velferd var imot dette. Det er uheldig at kommunen
snakker mot kommunen i media.

Helse og velferd
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Bofellesskap og nye boformer
Det er ingen god løsning at bofellesskapene og de andre helsebyggene (sykehjem) er delt mellom
KF’et og basisorganisasjonen. Foretaket er ikke representert i de kommunale strukturene som for
eksempel KUB-gruppen (kommunale utbyggingsbehov) og investeringsgruppen. Det gjør det
vanskelig å få en helhetlig prioritering og planlegging. I tillegg må Helse og velferd samarbeide i et
dobbelt sett med strukturer.
Byggeprosjektene som boligforetaket skal ha ansvar for, legges umiddelbart over til Stavanger
boligbygg KF når prosjektet er vedtatt i handlings- og økonomiplanen. Det fører til at disse
prosjektene ikke blir gjenstand for den årlige vurderingen/omprioriteringen som gjelder andre
helsebygg. For HØP 2019-2023 gjelder det investeringer for cirka kr 700 mill. Det er også vanskelig å
holde seg orientert om framdrift og eventuelle endringer i prosjektene, fordi beslutningene fattes i
foretakets styret.
Det har også skjedd at konsept for vedtatte bofellesskap har blitt endret i vedtak i foretakets styre.
Basisorganisasjonen blir ikke involvert i stor nok grad i prioriteringer og investeringer i boligforetaket.
Det gjør at avstanden i dag blir for stor mellom Helse og velferd og Stavanger boligbygg KF.

Helse og velferd

