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Innledning
Som daglig leder av Stavanger byggdrift KF er jeg svært positiv til en evaluering av tjenestene vi har
levert i snart 20 år. Det er med stolthet og på vegne av foretaket at jeg bidrar med min erfaring og
tilbakemelding over foretakets utvikling i alle disse årene.
Stavanger byggdrift KF ble etablert 1. januar 2001 med primære interesser som er knyttet til best og
rimeligst mulig tjeneste innen byggdrift. Motivasjonen fra eier ved opprettelsen var å tydeliggjøre
roller, ansvar og kostnader på eiendomssiden i Stavanger kommune. Rådmann var av den oppfatning
at daværende forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale boliger og bygg ikke fungerte
tilfredsstillende. Det var også rådmannens syn at leder for foretaket ble gitt et stort handlingsrom,
også når det gjaldt lønnsfastsettelser, rekruttering mv. (ref. rådmannens saksfremlegg 8.mai 2000)
Ved opprettelse av foretaket leverte vi på tre forskjellige tjenesteområder, vaktmestertjeneste,
vedlikehold/rehabiliteringer og renholdstjeneste. Tjenesteområdene er effektivisert og utviklet seg i
takt med etterspørsel, lovverk, krav og forventninger og ikke minst et samfunnsmessig engasjement
med å få flere i arbeid.
I 2004 ble det etablert et produksjonskjøkken for levering av mat til sykehjem i Stavanger kommune.
Denne avdelingen ble lagt inn under Stavanger byggdrift KF. Likeså i 2016 ble kantinedriften i OK 23
overført til Stavanger byggdrift. At vi har deler av det matfaglige i foretaket har vært positivt og
lærerikt. De siste årene har vi økt kompetansen både blant ansatte og ikke minst har vi fått på plass
ledere med bred og særdeles god kunnskap. Til det beste for våre ansatte og innbyggere vil jeg
anbefale at alt matfaglig i Stavanger kommune samles og legges inn under en og samme direktør.
Med dette får man bedre styringslinjer på kost/ernæring, smak/konsistens, helse og ikke minst at
matsikkerhet ivaretas helhetlig fra produksjon til servering.
I 2019 vedtok styret i foretaket en satsing ut i det private markedet med spissing inn mot borettslag
og sameier. Denne satsingen vil på sikt bidra til at vi leverer rimeligere kommunale tjenester.
I Januar 2020 ble vaktmester og renholdstjenesten fra Finnøy og Rennesøy overført til foretaket som
en del av at den nye kommunen ble etablert.
De siste 4 årene er det totale sykefraværet blitt redusert fra 11,4% til 7,8% (reduksjonen på 3,6%
tilsvarer ca. kr.6 mill.) Renholdsavdelingen som den største og mest arbeidsbelastende avdelingen
hadde ved foretakets oppstart over 15% sykefravær.

Foretaket har gjennom mange år jobbet godt med nærværsarbeid og oppfølging av ansatte med
gode tiltak som resulterer i et stadig mindre sykefravær. Vårt fokus på ansatte, kunde, eier og
samfunnsengasjementet har utviklet foretaket slik det fremstår i dag. Disse oppgavene må ivaretas
på best mulig måte også i fremtiden, uansett organisasjonsmodell.
Med dette som innledning vil det si at 385 faste ansatte i Stavanger byggdrift i dag leverer tjenester
innenfor 5 forretningsområder til flere avdelingen/seksjoner/etater/foretak i Stavanger kommune.
Med en spisset organisering er vi blitt en god leverandør i alle våre tjenesteområder. Det er oppfattet
å være kommunens forutsetning at foretaket drives fullt ut forretningsmessig på lik linje med andre
aktører i markedet.
Jeg tillater meg å oppsummere at foretaket har levert etter de målsetninger og forutsetninger som lå
til grunn ved opprettelsen av foretaket.

Bestå som foretak eller tilbakeføring? Kommunestyret vedtar følgende:
«Stavanger kommunestyre vedtar en videreføring av de nåværende kommunale foretakene og ber rådmannen
komme tilbake med egen sak om organisering og delegering til foretakene. 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».

Foretakslederne sammen med kommunedirektøren og prosjektkontoret har gjennomført flere møter
for å komme med innspill til saken. Starten av dette arbeidet var med positiv energi og med eget
vedtak fattet i styret med mandat til dette oppdraget. Jeg så frem til at organiseringen endelig skulle
evalueres etter nesten 20 års drift med fokus på blant annet økonomi og tjenestekvalitet. Med
vinklingen i kommunestyrets vedtak var jeg av den oppfattelse at bestiller/utfører-modellen også
skulle evalueres og ikke bare utførerleddet. For å avdekke hvor en oppnår størst økonomiske
besparelser, mener jeg at både bestiller og utfører må evalueres.
I saksfremlegget til kommunalutvalget datert 11.02.2020 fra kommunedirektøren beskrives saken
som følgende:
«Det er viktig for lokaldemokratiet og innbyggerne at kommunens ressurser brukes så hensiktsmessig og
effektivt som mulig. Kommunen bør velge en organisering som gir innbyggerne mest mulig igjen for de
ressursene som er tilgjengelig og som gir kommunen god samlet oppgaveløsning. Vurderingen av framtidig
organisering av de kommunale foretakene bør derfor være basert på en bred analyse av hvilke gevinster
kommunen eventuelt kan oppnå ved å gjøre endringer. Kommunestyret har gjennom vedtaket over, og i
budsjettbehandlingen, understreket forventningen om økonomiske gevinster. Kommunedirektørens utredning
vil vurdere økonomiske gevinster, men vil også søke å avdekke mulige gevinster knyttet til tjenestekvalitet og
politisk og administrativ styring».

Prosjektkontoret sammen med foretakslederne utarbeidet et bestillingsgrunnlag som er besvart i
endelig rapport fra PwC. Jeg er fortsatt av den formening at skal vi få en god og bred sak som
beslutningsgrunnlag til kommunestyret, må det iverksettes et grundigere arbeid enn hva rapporten

og saken viser så langt. Rapporten er etter min oppfatning ikke god nok til å fatte ens beslutning,
men jeg mener den kan bidra som innspill i sakens utredning til kommunedirektøren. Det vil nå være
opp til kommunedirektøren å avdekke hva som gir mest mulig igjen for ressursene og en bred
analyse av hvilke gevinster kommunen kan oppnå ved endringer. Rapporten fra PwC viser ikke til noe
endelig og konkrete gevinster, verken økonomisk eller tjenestekvalitet ved en tilbakeføring av
foretaket til basisorganisasjonen.
Rapporten fra PwC vektlegger spesielt foretakets transaksjonskostnader som en særlig begrunnelse
for tilbakeføring. Transaksjonskostnadene ved en tilbakeføring blir stort sett som i dag uavhengig av
hvilken type organisering som velges. På sikt vil det være inntjeninger både på regnskap og
administrativt, men den store gevinsten ligger i bestiller/utfører-modellen hvor besparelsen kan
hentes ut ved naturlige avganger.
Rapporten er underkommunisert i forhold til integreringsarbeid/samfunnsengasjement,
medarbeiderundersøkelser, sykefravær og utredning innen økonomi og tjenestekvalitet. Ansatte i
Stavanger byggdrift KF tilbakemelder i egenutviklet medarbeiderundersøkelse blant annet svært høy
grad av trivselsfaktor og en stolthet av å jobbe i foretaket.
Foretaket har overtid organisert seg etter merkevaren «Me fikse det!». Dette arbeidet må ivaretas i
fremtidig organisering. Foretaket har utviklet seg og spisset sin kompetanse innen alle
forretningsområdene og har utviklet organisasjonen med fokus i eierstrategien, lovverk, ansattes
tilbakemeldinger og kundens/bestillers krav og forventninger. Dette er et viktig arbeid innenfor
leveringsomfang, effektivitet, HMS/SHA, kompetansebygging og ansattes trivsel og stolthet.

Risikoer ved tilbakeføring
Viktige elementer ved en evt. tilbakeføring er å gjennomføre dette på en god måte for å
opprettholde ansattes motivasjon og tillit. Ansattes inkludering og medvirkning er særdeles viktig å
ha med seg i prosessen, like viktig er god informasjon i forkant. Risikoen for en demotivering er stor
ved å «snuble» i starten. Rapporten fra PwC peker også nærmere på en risikoanalyse for tap av blant
annet effektivitet, kvalitet, økonomi og kompetanse. En slik risikoanalyse må ligge til grunn i god tid
før en vurderer en evt. tilbakeføring.
Å tilbakeføre foretaket til basis kan lett sees og oppfattes som en fusjon. Alle typer
fusjoner/sammenslåinger er en krevende oppgave. Forskning viser at fusjoner mislykkes i 75% av
tilfellene og er i liten grad suksess. Blant annet vises det til 3 faktorer som må på plass for å lykkes:
1. Tydelig målsetting
2. Struktur, hva skal endres og hva skal beholdes.
3. Dedikerte ressurser, tid, penger, mennesker som må sette av til sammenslåingen.
«En vellykket sammenslåing krever masse arbeid. Gevinstene kommer ikke av seg selv. Man må
arbeide systematisk og over flere år for å lykkes med å ta ut synergier. Her har jeg inntrykk av at det
skorter i offentlig sektor. Det kan virke som om noen tror at de kan hente ut gevinster uten at selve
integrasjonen koster noe». (ref. NHH professor Inger G. Stensaker) https://www.nhh.no/nhhbulletin/artikkelarkiv/2017/desember/toppledelse-ma-vare-tilstede/

Å hente ut gevinster vil kreve ledelse og endringer, både i organiseringen av foretak og i basis. Vi kan
ikke forvente vesentlige gevinster på kort sikt, men er noe som må sees i ett større og lengre
perspektiv. For å få dette til må vi ha en helhetlig ledelse med nødvendig handlingsrom og
samhandling med ansatte og fagorganisasjonene.
Fremtidig organisering vil være en spennende oppgave og jeg stiller meg til disposisjon i en
organisasjonsendring hvor jeg klart ser for meg en større samhandling mellom dagens
seksjoner/avdelinger/etat (basis) sammen med andre foretak. Mine tanker og meninger som jeg
tidligere har omtalt er gevinster med å «smelte» sammen deler av basis og enkelte foretak. Dette slik
at en ny, spennende, fremoverlent og kompetanserik organisasjon etableres under en og samme
ledelse.

Vedlegg 1 : Dok. som beskriver kort foretakets utvikling og den enkeltes avdelings leveranse og mine tanker om fremtidig
organisering. Sistnevnte som et kommunalt foretak, men kan også gjøres gjeldene som etat/seksjon etc. hvis foretaket
tilbakeføres til basis. Tilsvarende dok. er tidligere oversendt Pwc.

Kjetil Berg
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Stavanger byggdrift KF
Innledning:
Stavanger byggdrift KF (SBD) ble etablert i 2001 som et kommunalt foretak i forbindelse med
kommunens organisasjonsendring til Bestiller og Utfører, hvor Stavanger kommune er bestiller og
SBD utfører.
Historikk:
Om vi går tilbake i tid har både renhold og vedlikeholdstjenesten vært en del av den enkelte lokale
enhets ansvar (skoler, sykehjem, barnehage etc.), og renholdere og driftsteknisk personell tilhørt
enheten.
I 1997 ble ansvaret for den samlede bygningsmassen samlet hos Bolig,- Bygg- og Eiendomavdelingen i Stavanger kommune. Både eierskapet til bygg og utførelse av forvaltning, drift og
vedlikehold ble etter dette ivaretatt av en og samme etat.
Opprinnelsen:
1.januar 2001 ble Stavanger Eiendom og Stavanger byggdrift KF etablert som h.h.v. eier/bestiller og
leverandør/utfører.
Eiers grunnleggende interesser:
Stavanger kommune er både eier og hovedkunde for Stavanger byggdrift. De primære interesser er
knyttet til best mulig og rimeligst mulig tjeneste innen byggdrift,- og Stavanger byggdrift vil i denne
sammenheng være et virkemiddel.
Stavanger byggdrift er primært etablert utfra motivasjonen om å tydeliggjøre roller, ansvar og
kostnader på eiendomssiden i Stavanger kommune. Det var derfor en grunnleggende interesse for
eieren at leveransene fra Stavanger byggdrift ville ha riktige priser som speiler alle kostnader
forbundet med leveransen.
Det oppfattes å være kommunens forutsetning at Stavanger byggdrift skal drives fullt ut
forretningsmessig, på linje med andre eksisterende aktører i markedet.
Markedsbilde:
Stavanger byggdrift hadde i starten kun en eneste kunde, nemlig Stavanger Eiendom i tillegg til
virksomhetene i formålsbyggene(ref. bilde 1) . Stavanger byggdrift har bortimot 100% markedsandel
innen byggdrift, mens markedsandelen innen renhold er mindre idet sykehjem, idrettshaller og Tasta
bydel ikke inngår i foretakets kundegrunnlag.
Stavanger byggdrifts styrker har hele tiden vært at vi kjenner kunden og bygningsmassen meget godt,
vi har mye erfaring og stor kompetanse blant våre ansatte, gode relasjoner til kunden og en etablert
«Me fikse det» holdning.
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Bilde 1 viser våre kunder de første årene etter at foretaket ble opprettet i 2001

SBD har utviklet seg i takt med bestiller og etterspørsel fra kommunen. Vi jobber innenfor områdene
drift og bygg-vedlikehold, prosjektkoordinering, renhold, storkjøkken, kantinedrift og vårt siste
satsningsområde inn mot styrene i borettslag/sameier. I slutten av 2019 var vi 353 ansatte som
fordeler seg på 277 årsverk. Pr. 1.1.2020 økte antallet til 395 som et resultat av ny større kommune i
tillegg til at renholdere fra Stavanger kommunes Ungdom og Fritid ble tilbakeført til SBD.
Nedenfor en kort beskrivelse av tjenesteområdene i Stavanger byggdrift KF
Drift og Prosjekt:
Drifter og vedlikeholder bygg og boliger på vegne av Stavanger eiendom (SE) og Stavanger boligbygg
KF (SBB). I tillegg vedlikeholder vi parkeringsanlegg for Stavanger Parkering (SP) og utebelysning for
Park og Vei (PV). Driftsoperatørene (vaktmestrene) møter direkte på byggene de har ansvaret for.
Det finnes egen driftsinstruks for hver enkelt bygg type som i hovedsak er driftsoperatørenes
arbeidsoppgave/beskrivelse. Driftsoperatørene har god kontakt med både virksomhetene og
bygningsansvarlige i SE. Andre oppgaver driftsoperatørene utfører er forefallende arbeid som
bestilles av virksomhetene i henhold til ansvarsområder knyttet til leieavtale. Forvalterne i SE
bestiller også oppdrag for utførelse til vaktmester utover det som er beskrevet i driftsinstruksen. Vi
har egen vaktgruppe som betjener nødvendige oppgaver etter ordinær arbeidstid samt lørdag,
søndag og andre helligdager. Vaktgruppen utfører for det meste akutte oppdrag som brann, alarmer,
knuste vinduer og vannlekkasjer etc. Vaktgruppen utfører også oppdrag for Hjelpemiddelsentralen i
forbindelse med personalarmer etc.
SBD leverer tjenester etter bestillinger fra SB, SP, SE, PV og flere andre avdelinger/virksomheter i
Stavanger kommune. Vi river boliger/bygg, bygger og hjelper til med pakking/bæring/transport når
noe flytter fra et bygg/arbeidssted til et annet. Tagging og fasaderengjøring utføres med egen
spylevogn og eget mannskap. En stor del av våre fagarbeidere jobber med oppussing og istandsetting
av boliger, straks-vedlikehold av bebodde boliger, utvendig og innvendig maling av sykehjem, skoler,
barnehager, oppussing og mindre rehabiliteringer etc. Vi har egne prosjektledere som på oppdrag av
bestillere ivaretar kontroll og oppfølging på byggeplass. Prosjektledelse/koordinering utføres både

med fult mannskap i egenregi, men også når forvaltere selv er bestiller til andre entreprenører. SBD
har egen HMSK koordinator som er en del av prosjektoppfølgingen på byggeplassene. Han jobber
nært opp mot både politi, nav, arbeidstilsynet og prosjektledere. I det senere årene har det vært
særlig fokus på arbeidskriminalitet og vi har rapportert flere tilfeller på våre felles byggeplasser. SBD
har tilpasset og styrket prosjektavdelingen utfra lover/regler, etterspørsel og behovet fra
kunde/bestiller. Det gode samarbeidet på tvers i faggruppene mellom bestiller og utfører styrker det
endelige resultatet til det beste for Stavanger kommune. Jeg er videre av den oppfatning at denne
samhandlingen kan ytterliggere styrkes/effektiviseres.
SBD er også den leverandøren som istandsetter og drifter valglokalene annet hvert år i Stavanger. Vi
rigger og gjør alt i stand både i og utenfor valglokalene. Dette gjelder flagging, parkeringsvakter,
tilbereding og levering av mat til valgfunksjonærene. SBD er også blitt den foretrukne leverandøren
som ivaretar vakt/sikring og transport av stemmesedler osv. Alt utstyr som brukes av inventar,
skilting etc. lagres mellom valgene i vårt eget lager på Forus. Vi har etablert et større lager de siste
årene og kan lagre utstyr etter kundens etterspørsel. I tilknytning til lageret har vi etablert en egen
miljøstasjon for kildesortering av alt bygg/annet avfall. Vi lagrer også nødstrømsaggregater til
sykehjem og påser at disse til enhver tid er operative.
Vi er fleksible og snur oss kjapt rundt når noen har behov for våre tjenester. Vi har som motto at vi
endrer oss etter bestillers behov og leverer tjenester til fordel for Stavanger kommune. Vårt slagord
er «Me fikse det!» og det forplikter.
De siste årene har vi utviklet oss stadig med nye kunder innenfor Stavanger kommune hvor vi har
sett en større og større etterspørsel av våre tjenester, I bilde 2 vises våre kunder i 2020

Stavanger
Juridisk
avdeling

Eiendom

Stavanger
boligbygg

Park og
vei

Beboere

skoler,
sykehjem,
etc.

Vann og
avløp

Stavanger
byggdrift
KF

Adm/politi
kere/kom
valg

Stavanger
parkering

Andre off.
Instanser

Renovasj
onen IKS
Stavanger

utvikling

Stavanger
Natur &
Idretsservi
ce

Bilde 2 viser våre kunder av 2020. Sammenlignet med oppstart av foretaket vises en utvikling og etterspørsel av våre tjenester. Stavanger
byggdrift utvikler seg etter kundens ønsker og behov.

Renhold:
Vår største faggruppe med omtrentlig 230 personer fra 39 nasjonaliteter. Renholderne utfører
renhold på alle typer bygg på bestilling fra SE og enkelte andre virksomheter og sykehjem. Alle
renholdere møter opp, starter og avslutter sine arbeidsoppgaver på «sine bygg». I tillegg har vi en
renholds-patrulje som består av 11 biler og 22 personer. Disse utfører fast renhold i mindre bygg og
settes inn som vikarer ved fravær i skoler, barnehager, kontorbygg etc.. Denne gruppen utfører også
spesialrenhold, renhold på byggeplasser og tar tyngre såkalte skurejobber. Patruljen består av 12
kvinner og 10 menn. SBD har i 2019 etablert eget moppevaskeri på Forus slik at vi ikke lenger kjøper
disse tjenesten av annen leverandør. På denne måten skaper vi flere arbeidsplasser og kan legge til
rette for arbeidstrening i tillegg til en økonomisk besparelse årlig kr. 400.000,-. I tillegg kommer
gevinsten med enklere og bedre renhold med å gå over fra bomull til micromopper. Dette tiltaket er
også mindre belastende for renholderne, som igjen er et godt HMS tiltak som genererer et lavere
sykefravær. Å gå fra bomull til micromopper har også en miljømessig gevinst i form at mindre bruk av
kjemikalier. Flere av renholderne har gått over i andre stillinger (sin opprinnelse utdanning) til
privatmarkedet etter hvert som de blir integrert i samfunnet og lærer seg språket ved å jobbe i
Stavanger byggdrift. Enkelte ansatte har også fått nye stillinger innenfor andre fagfelt i SBD. Vi ser på
dette som et godt samfunnsarbeid og avdelingen holder kontinuerlige ukentlige renholdskurs i tillegg
til norsk kurs. Vi er veldig stolte av arbeidet vi gjør og ikke minst det samfunnsmessige ansvaret vi tar.
Renholdsavdelingen har betydd,- og betyr mye for mange.

Sentralkjøkken og kantine:
Bystyret vedtok i 2003 at flere kjøkken i kommunens sykehjem skulle etableres som et sentralkjøkken
i Stavanger byggdrift KF. Sentralkjøkkenet som er etablert på Stokka produserer og leverer mat til
flere sykehjemsbeboere i Stavanger. De siste to årene har vi knyttet til oss flere dyktige personer
med ernæring og måltidsopplevelse som bakgrunn. Dette med bakgrunn i Bystyret vedtak om å inngå
et samarbeid med restaurantbransjen. I dag jobber vi også med utvikling innen ernæring, smak,
kvalitet og kundens forventninger. Vi leverer om lag 210 000 porsjoner middager årlig til Stavanger
kommune. I tillegg leverer vi måltider på bestilling både til bystyret og andre møtevirksomheter
internt i kommunen. I 2016 påtok vi oss ansvaret for å drifte kantinen i OK 23,- og har videreutviklet
den slik den fremstår i dag. Kantinen når stadig nye høyder ang. omsetning og særlig legger vi vekt på
utvikling og menyer etter kundens etterspørsel. Vi har dyktige kollega som jobber etter verdier om å
gjøre en forskjell, - og på en enda bedre måte for Stavanger kommunes ansatte og innbyggere. Vi
rigger oss på kjøkkenet for å videreutvikle matkonseptet og at det fortsatt opprettholdes en samlet
faggruppe innen feltet. På lengre sikt har vi tro på et samlet fellesskap for alle som jobber med
mat/måltider i Stavanger kommune. I dag har SBD god kontroll på kvalitet, næringsinnhold og smak
på det vi produserer, men sluttresultatet eier vi dessverre ikke. Vi produserer og leverer, kunden
mottar det vi leverer og tilbereder/ serverer. For å få best mulig kvalitet og god matkontroll er vi av
den oppfatning at alt logistikk må ligge inn under en og samme ledelse. For på den måten lede og
kvalitetsikre næringsrike og gode måltidsopplevelser enten en bor på sykehjem eller er
hjemmeboende. Vår kontrakt med Stavanger kommune omhandler at vi skal ivareta 35% av
ernæringen til beboerne og at virksomhetene (sykehjemmene) skal ivareta 65%. Vi har stor tro på at
å snu dette med at produksjonen ivaretar 65% og virksomhetene 35% vil ha en svært positiv virkning
på beboernes helse, livskvalitet, ernæring/underernæring.

I 2019 startet vi et pilotprosjekt på levering av varmt fiskemåltid til flere barnehager. Dette ble en så
stor suksess at adm. i SK ville at vi skulle «rulle» dette ut til alle Stavangers barnehager. Grunnet
kapasitet på kjøkkenet lar dette seg dessverre ikke gjøre. Skal dette rulles ut videre må det besluttes
en kapasitetsøkning i nytt kjøkken. Vi leverer i dag et varmt fiskemåltid til over 1000 barnehagebarn.
Fremtidige leveranser til skoler, SFO vil også kunne være spennende områder i være leverandør til.
Det er en politisk vilje at Stavanger byggdrift også skal være leverandør av denne tjenesten.
Skal vi satse på disse områdene vil det være behov for et større og mer moderne produksjonskjøkken
i tillegg til økt kompetanse og matfaglig kontroll.
Vi påstår at skal det være til det beste for Stavanger kommune, så må kommunen satse enda mer på
det matfaglige miljøet. Enten dette er i regi av SBD eller som en egen avdeling i SK, men la alt
matfaglig være inn under en og samme leder. Det er på denne måten en kan kvalitets-sikre måltidet
fra produksjon til gjesten/beboeren inntar måltidet. Slik det er nå er ansvaret fordelt under flere
ledere.
Vi har de siste to årene også bidratt med foredrag og opplæring ved sykehjem og som en del av
opplæringen i regi av Helsehuset. Vår leder har stor kompetanse når det gjelder kvalitet, smak,
utvikling, tilbereding, ernæring/underernæring og måltidsopplevelse. Dette er noe Stavanger
kommune bør utnytte til sin fordel.
Slik det er i dag, stykkevis og delt fungerer det dårlig. SBD ivaretar produksjonen og har ingen
påvirkning eller myndighet til hvordan måltidet serveres som sluttresultat. Vi har utviklet
«måltidsdøgnet» som så gjerne kunne vært en godt pilotprosjekt for Stavanger kommune.
For at vi skal kunne utvikle gode måltidsløsninger til våre innbyggere må det vises vei og etableres
forutsigbarhet, langtidskontrakter som forankres politisk og administrativt.

Satsning mot privatmarkedet borettslag og sameier. (Nytt forretningsområde)
Ledere i SBD har i flere strategimøter pekt på det private markedet som et interessant
forretningsområdet. Å kunne etablere seg i det private markedet vil på sikt kunne bidra til at de
kommunale tjenestene kan leveres rimeligere. Styret besluttet i januar 2019 at SBD skulle satse mot
dette markedet med spissing inn mot borettslag og sameier.
Leder i foretaket har kvalitets-sikret satsingen inn mot spesielt borettslag/sameier sammen med
Rogaland Revisjon og at dette er i henhold til lovverket.
Oppstart av satsningsområdet kom på plass med leder i juni 2019. Det ble raskt besluttet at
bemanning måtte vokse grunnet tidlig ordretilgang. I tillegg til dette benyttes «reservekapasitet» i
foretaket. Vi har også allerede etablert og ansatt lærling innen byggdrifter faget. Vi har også ansatt
en anleggsgartner utfra antall kontrakter som allerede er etablert. Vår satsning er vi stolte av og
meget gledelig at vi ble så godt mottatt i det private markedet. Vi har også inngått samarbeid med de
to store boligselskapene Obos og Bate. Vi ser på et mulig samarbeid som skal styrke alle parter og vi
er allerede blitt en av Obos foretrukne leverandører. Sammen er vi til for å bistå og trygge
ansvarsområdene til de ulike styrene i de etablerte borettslagene. Vi har stor tro på at dette
satsningsområdet kan bli et stort forretningsområde for Stavanger byggdrift,- og som på sikt skal vil
gjøre tjenestene våre til Stavanger kommune rimeligere.

Fellesutgiftene i foretaket fordeles på alle forretningsområder og således rimeligere kommunale
tjenester allerede de første årene.
Annet:
Stavanger byggdrift har et stort samfunnsmessig engasjement både med inntak av lærlinger og med
å få flere personer inn i arbeidslivet. Vi er bevisst vårt samfunnsansvar og har fokus på likestilling,
integrering, etikk, åpenhet og HMSK. Vi gir mange en ny start og flere har hatt et løp over tid fått
muligheten til å få et fagbrev. Vi er et foretak med mange nasjonaliteter (42) og flere av våre
renholdere har sin første jobb i Norge hos oss. Flere har høyere utdannelse fra sitt hjemland, men får
ikke tilsvarende jobber i Norge. Vi har egne ukentlige fagkurs og bidrar også med språkutvikling og
norsk kurs via HERO og andre samarbeidspartnere. Vi er meget stolte av det samfunnsmessige
arbeidet vi gjør og vil i tiden fremover utvikle dette enda mer, både med å legge til rette for å få fler i
arbeid og øke inntaket av lærlinger i alle våre forretningsområder.
Stavanger byggdrift flyttet i 2018 til spennende lokaler på Forus. Dette etter mange år på «leting»
etter egnet lokal for blant annet å samle alle tjenesteområdene i ett og samme bygg. Bygget på Forus
betyr mye for vår videre satsing. Vi vil etablere oss å utvikle oss på flere tjenesteområder som for
eksempel egne stillasarbeidere, snekkerverksted, større enkeltinnkjøp av varer (rimeligere innkjøp til
fordel for Stavanger kommune), for å effektivisere tjenesteleveransen våre ytterliggere.
Bygget på Forus kan også utvikles videre til å kunne huse flere ansatte og avdelinger. Utleier er villig
til å kunne utvide leiearealet med en ekstra etasje i bygg 2. Ved en evt. organisasjonsendring er dette
absolutt noe som må vurderes.
Vi jobber stadig og hver dag for å gjøre tjenestene våre på en enda bedre måte for Stavanger
kommune og dets innbyggere, litt bedre hver dag. Vi har satt fokus på varer og tjenester som kjøpes
inn via rammeavtaler som er etablert av Stavanger kommune. Stavanger byggdrift er en leverandør
og blir målt opp mot leverandører fra privatmarkedet. I og med at vi er «bundet» av kommunens
rammeavtaler har vi ikke lik konkurranse. Vi ønsker å stå friere i etablering av rammeavtaler og har
derfor startet dette arbeidet med å etablere egne avtaler i samråd med innkjøpsavdelingen i
Stavanger kommune. Et eksempel på dette er:
Stavanger byggdrift er en stor innkjøper av malingsproduker. Det er etablert en avtale i Stavanger
kommune hvor vi kjøper malingsprodukter fra Nystedt. I 2017 har vi en kostnadsberegning på
omtrentlig kr.5 millioner. I våre beregninger ved å inngå annen innkjøpsavtale ville en besparelse
kunne beløpe seg til hele 1,2 millioner. Dette er kun ett av flere eksempler som kunne bidratt hvis
Stavanger byggdrift ikke var bundet av rammeavtalene til Stavanger kommune. Likedan ville det også
vært både på renhold, rør og el.materiell m.m. Bare i besparelse rundt kostnadene for maling
(produkter, større innkjøp og mer effektiv drift) ville vi anslagsvis kunne pusse opp 7- 10 ekstra
boliger pr. år.
Stavanger byggdrift har tatt regien med å få på plass egne innkjøpsavtaler hvor Stavanger kommune
ikke har ressurser til dette. Etter vår oppfatning betaler ressursene seg selv ved inngåelse av
rammeavtaler. Rimeligere innkjøp til Stavanger byggdrift er lavere omsetning for Stavanger byggdrift,
men det blir rimeligere for Stavanger kommune.

Utvikling i sykefraværet 2016 - 2019

Det er et vedvarende stort fokus på arbeidet med oppfølging av sykemeldte med tiltak for
tilrettelegging og reduksjon av sykefraværet gjennom hele året. Kartlegge arbeids- og
funksjonsevnen sammen med sykemeldt, sette inn tiltak tilpasset arbeidsplassvurdering og bruk av
helseavtale med fysioterapaut. Det som preges sykemeldte mest er muskel/skjelett plager. Ved
inngang til 2016 var sykefraværet 11,4% og ved utgangen 2019 var dette redusert til 7,81%. Det vil si
en nedgang på 3,59%. Foretaket er fornøyd med nedgangen og jobber for ytterliggere reduksjon. Pr.
juni 2020 viser tallet 7,24%.
Korttidssykefravær 2019: variasjon fra måned til måned mellom 1,04% - 3,28%
Langtidssykefravær 2019: variasjon fra måned til måned mellom 3,28% - 6,83%
Hva koster sykefravær: Pr. 3. kvartal 2019; Legemeldt sykefravær på 5,6% og omregnet i dagsverk utgjorde dette 1186 tapte dagsverk.
Tall fra NAV som viser til den statistiske kostnads-kalkulator er estimert til => Nok 3000,-/tapte dag => . Omregnet dagsverktap beløper
dette seg til Nok 3,5 mill.

Tiltak for reduksjon av sykefravær
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ledelse og organisasjon (inkludering/ samarbeid/ møter)
Synlig ledelse (vernerunder og hyppige besøk)
Kompetanseheving
Systematisk HMS-arbeid (risikovurdering)
Rutiner for oppfølgingsarbeidet
Synliggjøring av fraværet med dialog
Arbeidsutprøving/ tilrettelegging
Full ferieavvikling
Motivere til aktivitet og trening. Eget treningsrom.
Tilbud om fysioterapi v/ E. Egenberg
Hjem-Jobb-hjem ordning
Sykle til jobb-kampanje
Etablert HMS-gruppe

Ansatte.
Basert på de siste års medarbeiderundersøkelser trives ansatte og stolthet scoorer høyt. Bedriften
har etter hvert fått en god omtale på seg til å fikse det meste. Ansatte kjenner på en stolthet til
foretaket og er fornøyd med sine arbeidsoppgaver.
Hva er vi gode på:
•

Stor grad av tilfredshet med arbeidsmiljøet, særlig innen renhold

•

Trygge arbeidsplasser med gode betingelser

•

Alle opptatt av et godt forhold til bestiller/bruker og omdømmet til SBD

•

Ansatte med utenlandsk bakgrunn føler seg godt mottatt

•

De aller fleste har et positivt forhold til sin leder

•

Forretningsmuligheter på flere forretningsområder

•

Solid eier og god økonomi

•

Innarbeidet HMS kultur

•

God ledelse av virksomheten

Informasjon kan alltids bli bedre og foretakets ledelse jobber med å bedre informasjonen og at riktig
informasjon gis til riktig tid. Vi har stort fokus på at ansatte skal trives og dette vises også de siste års
utvikling av et lavere sykefravær. Foretaket har særs belastende område, spesielt nevnes renholdere
og kjøkkenpersonell. Likevel ser vi en positiv nedgang også blant disse gruppene. Et aktivt
nærværsarbeid bidrar på en god måte at ansatte blir sett og tiltak forebygges både med trening og
tilknyttet fysioterapaut. Vår fleksibilitet bidrar til at ansatte kan utprøves i andre forretningsområder
både på kort tid og mer permanent basis. Vi har flere gode historier å vise til. Et eksempel er en
renholder med økonomiutdannelse fra sitt hjemland. Hun har vært renholder i flere år og var en
stund sykemeldt grunnet belastningsskader. Vi la til rette for henne med at hun kunne være i
regnskapsavdelingen. Hun er i dag ansatt i regnskapsavdelingen.
Vi ser oss stadig om etter bedre løsninger, vi kaller det «produsere mer for mindre». Dette er
initiativ vi tar ovenfor våre bestillere hvor vi stiller krav og forventninger til hverandre. Vi har tro på
samhandling og en overordnet verdi om hva som er til det beste for våre innbyggere.

Nytt er satsningen på digitale verktøy.
Stavanger byggdrift har vært bruker av rapporteringssystemet (FS) til Stavanger kommune. Det har
vært større utfordringer gjennom mange år for foretaket. (Viser også revisjonens tilbakemeldinger på
dette). Løsningen har vært manuelle føringer, noe som har bidratt til større transaksjoner enn
nødvending. I den forbindelse gjennomførte foretaket i egenregi et prøveprosjekt i 2017.
Prøveprosjektet var så vellykket at tilsvarende system ble etablert i de fleste avdelinger i starten på
2018.
Vi bruker samme system både for drift, prosjekt og renholdansatte. Systemet (IK bygg)
kommuniserer mellom de ulike gruppene/personer og mellom bestiller og utfører. IK bygg er et
internkontrollsystem som synliggjør byggets tilstand, skaderisiko og kostnader. Systemet visualiserer

status på en oversiktlig måte slik at de som tar avgjørelser om prioritering av midler i kommunen har
et godt bilde av situasjonen på kort og lengre sikt. Brukerne av systemet rapporterer ved hjelp av
mobiltelefonen. Samhandlingen mellom de ulike personer, bestiller og utfører gjør at byggene har
flere «øyne» som ser. Dette systemet igangsatte vi i påvente på et nytt system i Stavanger kommune.
SBD vil så fremt det tilfredsstiller våre forretningsmessige behov ta del i nytt system i SK når dette er
tilgjengelig og tilrettelagt for vår bruk.

Noe av hva Stavanger byggdrift er gode på:
-

-

Et foretak som jobber etter styrets og politiske beslutninger.
Helthetlig og langsiktig tekning som forankres i styret og ledergruppen.
Ledergruppe som styrer etter beslutninger hvor HMS er og blir en del av kulturen.
Kulturbygging innen HMS, roller, verdier og holdning til «Me fikse det»
Motto: Utvikling og forenkling som skaper trivsel, lønnsomhet og setter innbyggerne i
førersete.
Org. utvikling/endringer/jobbe smartere, god aksjonshastighet og bred fagkompetanse.
Forutsigbarhet med tydelig ledelse, rolleavklaringer, leveregler og policy,er
Bemyndigende lederskap (støttende og rettferdig)
Breddeleveranse. Utviklet oss til en leverandør til alle avdelinger, foretak i Stavanger
kommune.
Samhandling mellom bestiller og utfører. Tar initiativ til forbedringer i form av egne
samlinger med agenda: Krav og forventninger til hverandre.
Tilpasser oss kjapt etter bestillers behov
Er en god samarbeidspartner for andre i Stavanger kommune
Stort fokus på internkontroll, SHA med innarbeidet rutiner.
Opptatt av å få mest mulig utav hver krone til fordel for Stavanger kommune.
Tar tak i forbedringer, store som små. Med øyne for enten flere arbeidsplasser og eller
økonomisk fortjeneste for Stavanger kommune. Forbedringer som vil bidra til lavere
omsetning i Foretaket, men økonomiske fordeler for Stavanger kommune. Eks. på dette er
etablering av vaskeriet og etablering av egne innkjøpsavtaler.
Lytter til ansatte og utvikler oss i forhold til tilbakemeldinger fra medarbeiderundersøkelser
Tett på og ser ansatte, organisasjonsutvikling
Stort fokus på sykefravær og jobber målrettet for å redusere fraværet.
Ansatte trives og er stolte av å jobbe i foretaket. Ref. medarbeiderundersøkelsene. At vi
jobber for dette både med språkkurs, informasjon, arbeidsoppgaver og sosiale arrangement.
Samfunnsmessig engasjement med flere i arbeid, blant annet å gi mennesker en ny start.
Integrering av nye landsmenn/kvinner med fag og språkkurs.
Matfaglig utvikling av kjøkkenet med kost, smak og ernæring i fokus.
Miljø, kildesortering og el.biler.
At ansatte trives og er stolte. At vi gjør hverandre gode.
Tjenesten med tilrigging av valglokaler. Oppsett og nedrigging av lokalet, matlevering,
parkeringsvakt, flaggheising m.m.
Trygg arbeidsplass med særdeles god inkludering av tv, hvo og ansatte i de ulike prosessene
God og dyktig leverandør av ulike tjenester til Stavanger kommune.
Opptatt av å gjøre må grep slik at vår tjeneste blir enda bedre, litt bedre hver dag.

Hva hindrer vår effektivitet:
-

Når våre tilbakemeldinger ikke blir fulgt opp.
Når vi blir styrt i detalj og når det operative leddet får for lite myndighet.
Rapporteringssystemet FS.
Uklare bestillinger og innkjøp/rammeavtaler som ikke er tilpasset vårt behov.
Forenkle FDV rapporteringen og ta i bruk mer digitale systemer.

Kort om mine tanker om organiseringen på kort og lang sikt
Jeg ser for meg at Stavanger byggdrift KF fortsetter med samme utvikling som nå på alle
ansvar og tjenesteområder, med unntak av mat/måltid som anbefales lagt under annen ledelse.
Sammen kan vi utvikle oss til felles beste for Stavanger, og vi har nå en unik mulighet til å stå mye
mer samlet i våre leveranser. Bestiller og utførermodellen modifiseres, på kort sikt hvor bestillere blir
etablert i Stavanger byggdrift. Vi vil kunne utvikle oss til å bli en profesjonell bygg/eiendomsforvalter
som ivaretar det meste innen bygg-vedlikehold og kundeoppfølging. Med vår felles kompetanse vil vi
kunne fremstå som et meget godt og utfyllende team på mange ansvarsområder. Det ville være
kortere linjer til avgjørelser, effektivisering, bedre og tydeligere kommunikasjon, - og vedlikeholde
byggene og boligene på en helt annen måte enn hva som er etablert i dag. I det «nye» bygget på
Forus har vi muligheten til å etablere alt dette sammen. Byggeier har skissert en utvidelse av
kontorarealet hvis vi skulle ha behov for dette.
På lengre sikt etablere et forretningsmessig effektivt eiendomsselskap. Bestående av flere foretak og
bestillere i et og samme foretak.

Ett profesjonelt eiendomsselskap bestående av:
-

Administrativ forvaltning
Økonomisk forvaltning
Teknisk forvaltning

Forretningsområdet eiendomsdrift kan bestå av følgende tjenesteområder:
-

Vaktmester og renholdstjenester, både kommunalt og kommersielt
Tilstandsrapporter - vedlikeholdsplaner
Servicetjenester/ vinter og park/grøntområder
Håndverkstjenester og straks-vedlikehold
Lagerhold og flytteoppdrag
Rivnings-prosjekter
Prosjekter og byggeplasskontroll
Oppussing og istandsetting av boliger
Måltidsutvikling og måltidsopplevelse, alt egen virksomhet

Foretaket kan ivareta følgende ansvar og oppgaver:
-

Økonomioppfølging/rapportering
Kunde og leverandøroppfølging
Teknisk tilstandskontroll
Vedlikehold
Service- og leverandøravtaler
Fakturakontroll og attestasjon
Brannvernledelse
Inn- og utflyttingsbefaringer
Krav i.f.m. lover og byggeforskrifter
Rapportering

En endring i organisasjonen kan sees opp mot flere trinn. Starte med samarbeid og etablere mindre
enheter for deretter å se effekten over større enheter med mer samhandling av ansvar og
arbeidsoppgavene.
For å gjøre riktige prioriteringer trengs et godt beslutningsgrunnlag med langsiktig og stabil politisk
og adm. støtte, langtidskontrakter og tett samarbeid mellom kommunens administrasjon,
bestillere/utførere og brukere av byggene.
Kanskje nytt navn på foretaket kan være: Stavanger eiendomsdrift (KF)

Kjetil Berg

Stavanger 10.08.2020

Organisering av kommunale foretak i Stavanger – kommentarer fra
Sølvberget

1. Bakgrunn
Sølvberget v/bibliotek- og kulturhussjef har vært en del av kommunedirektørens
referansegruppe i prosjektet kommunalt foretak. Bibliotek- og kulturhussjefen har deltatt i møter
og gitt innspill til konkurransegrunnlaget om utredning av kommunale foretak i Stavanger.
Sølvberget har bidratt med dokumentasjon, nøkkeltall og intervju i forbindelse med rapporten.
PwC har tatt hensyn til flere av Sølvbergets innspill underveis i prosessen. Samtidig er det flere
forhold som ikke er belyst godt nok.
Bakgrunnen for vurderingene av foretakene i Stavanger var en politisk bestilling fra det nye
flertallet i Stavanger:
Besparelser ved å ikke opprette nytt KF og redusere antall KFer inn i kommunen.
Samarbeidspartiene ønsker å ta flere kommunale foretak i egenregi og forventer en økonomisk
besparelse av dette. (Et bedre Stavanger, Stavangerbudsjettet 2020-2023)
2. Hva er Sølvberget, og hvorfor ble Sølvberget et kommunalt foretak
Sølvberget er et bibliotek. Men det er også mye annet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrangør av blant annet Kapittel, Nordisk barnebokkonferanse og sakprosafestivalen
Vertskap og tilrettelegger for International Cities of Refuge Network (ICORN)
Ansvarlig for fribyordningen i Stavanger
Ansvarlig for driften av bibliotektilbudet på Madla, Rennesøy og Finnøy
Driver bibliotektjenester på vegne av staten i Stavanger fengsel
Ansvarlig for Internasjonalt kulturnettverk
Ansvarlig for Stavanger Cinematek
Galleri og formidler av samtidskunst
Litteraturhus og forfattersenter (ved opprettelsen av Kiellandsenteret)
Verksted og kursarrangør innen alt fra tradisjonelt håndverk til kunstig virkelighet
Utleier av midlertidige lokaler til frivillige organisasjoner og andre arrangører, kafe- og
butikklokaler og kontorlokaler til Piraya film.
En aktiv deltaker i bibliotekutvikling nasjonalt og i utviklingen av skolebibliotek lokalt
En regional ressurs i utviklingen av digitale bibliotekstjenester

Vedlegg: Sølvberget 2019 - oppsummert
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Stavanger kommune har ved flere anledninger utvidet Sølvbergets mandat i retning av å bli et
bredt kulturhus, og Sølvberget har også fått mulighet til selv å utvikle nye former for tjenester og
tiltak. Dette mangfoldet av tjenester og aktiviteter har gjort Sølvberget til en av landets fremste
arenaer for litteratur og offentlighet.
Tilbudene som er gis er gratis og målgruppen er alle. Dette reguleres av Bibliotekloven.
Sølvberget er et av de første foretakene og ble etablert i 2001. Mandatet bystyret gav Sølvberget
den gang 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. I det minste er det
grunn til å vurdere om det er risiko knyttet til videre utviklingsmuligheter ved organisering i
basisorganisasjonen.
En armlengdes avstand?
Den gjeldende nasjonale bibliotekstrategien heter Rom for demokrati og dannelse. Utviklingen på
Sølvberget har ligget i forkant av de nasjonale strategiene på dette området. Forståelsen av
bibliotekene som grunnleggende demokratiarenaer er nå tydelig forankret. Ved forrige revisjon
av bibliotekloven ble det innlemmet et punkt i formålsparagrafen som fastslår at
“folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt”.
Som leder av virksomheten mener jeg at det bør vurderes om kravet til uavhengighet spiller inn
på vurderingen av organisering. Den selvstendige organiseringen som foretak kan ha vært
medvirkende til at Sølvberget har skilt seg fra andre bibliotek når det gjelder utviklingen av
kulturhuset som arena for ytringsfrihet, demokrati og fri folkeopplysning. Det vil uansett
organisasjonsform være viktig for Sølvbergets troverdighet og handlingsrom å beskytte en
uavhengig redaktør- og arrangørrolle.
3. Framtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger kommune, vurderinger og
anbefalinger (PwC juni 2020)
PwC anbefaler i sin rapport at Sølvberget reintegreres i basisorganisasjonen.
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Denne konklusjonen er basert på at PwC vurderer at det ikke vil ha noen betydning for kvaliteten
på tilbudet om Sølvberget er en del av basisorganisasjonen eller opprettholdes som foretak.
Hovedargumentene for en reintegrering ligger i styring og eierskap av Sølvberget. Det foreligger
lave transaksjonskostnader. Sølvberget opererer heller ikke med bestiller- og utfører modellen.
I og med at styrene i Stavanger kommune har en svært høy andel kommestyrepolitikere i styrene,
kan det argumenteres for relativt høy grad av politisk styring av de ansvarsområdene som
tilligger KFene (Rapporten s. 29)
PwC hevder at det at styremedlemmene er representanter i kommunestyrene gjør at det er høy
grad av politisk styring i foretakene. Jeg mener at dette er en påstand som ikke kan
dokumenteres. Fordelen for Sølvberget som en kulturinstitusjon på linje med andre
kulturinstitusjoner er at den har et eget styre, der foretaket er hovedanliggende. Sakene som skal
styrebehandles dreier seg i stor grad om den forretningsmessige driften av Sølvberget og ulike
veivalg knyttet til det. Rapporteringene fra Sølvberget KF til kommunestyret skjer gjennom
årsmelding, årsregnskap og tertialrapportering. Møtene er åpne for allmenheten og sakene ligger
åpent ute på Sølvberget nettsider.
Rapporten anbefaler også at det foretas en risikoanalyse og en implementeringsplan før en
eventuell tilbakeføring til kommunen. I det ligger det en anerkjennelse av at det kan være flere
forhold som må belyses utover det som Pwc hadde mandat og kapasitet til å belyse.
PwC har gjennomført en komparativ studie og peker på at det kun er Stavanger som har
organisert bibliotektjenester som et foretak. Det er i seg selv ikke noe argument som peker i den
ene eller den andre retningen. Kan det være slik at nettopp fordi Sølvberget er et kommunalt
foretak så oppnår en gode resultater, sammenlignet med andre byer. Her går ikke analysen
grundig nok inn i denne tematikken.
4. Økonomi og personal
Stavanger kommune eier Sølvberget og er hovedfinansieringskilde. Det totale budsjettet er på
98,4 mill kr (2019) Overføringen fra Stavanger kommune er 69 mill kr. Av 69,6 mill kr går ca kr 8,7
mill tilbake til Stavanger kommune i form av husleie, vaktmester, regnskapshonorar etc.
Sølvberget henter inn vel 25,3 mill kr i ekstern finansiering. ICORN -organisasjonen står for 8 mill
kr av de eksterne midlene.
Sølvbergets uavhengighet kan også ha gitt økte muligheter til eksterne samarbeid og finansiering.
Sølvberget henter inn rundt 25 millioner årlig til prosjekter, utviklingstiltak, festivaler og
arrangementer – og til driften av ICORN. I sammenlignbare kommuner (de kommunene PwC
legger til grunn for sammenlikning i rapportens kapittel 6) har bibliotekene i 2019 rapportert i
gjennomsnitt ni prosjekter med ekstern støtte. Sølvberget har rapportert femten slike prosjekter
samme år (https://bibliotekutvikling.no/statistikk-for-folkebibliotek).
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Det er vanskelig å forutsi om et uavhengig foretak står sterkere som en kulturaktør enn en
fagavdeling i Stavanger kommune ville ha gjort. PwC rapporten belyser ikke dette.
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.
Sølvbergets 70 ansatte, fordelt på 63 årsverk er den aller viktigste ressursen i organisasjonen.
Sykefraværet var 5,2% (1,31% egenmeldt og 3,89% sykemeldt) i 2019. Organisasjonskulturen på
Sølvberget er avgjørende for at organisasjonen skal greie å levere på et så høyt nivå.
Organisasjonen er preget av effektive beslutningsprosesser og lite byråkrati. Det er vanskelig å
forutsi hva en tilbakeføring ville bety for organisasjonskulturen og identiteten.
5. Stavanger kommunes ambisjoner for Sølvberget
PWC rapporten viser at det ikke nevneverdig å spare ved å føre Sølvberget tilbake
linjeorganisasjonen. Ved opprettelsen av foretaket i 2001 lå det en tydelig forventning fra eierne
om at Sølvberget skulle befeste sin posisjon i markedet som en tydelig kulturaktør og at en
foretaksorganisering skulle bidra til dette. Jeg mener Sølvberget har levert på denne
forventningen og har i disse årene utviklet en rekke nye tjenester til publikum og løftet
kulturarenaen opp på et nasjonalt nivå, sist med prosjektet Nye Sølvberget (2011-2018).
Ved en eventuell tilbakeføring bør eierne ha en ambisjon for Sølvberget videre. Hva ønsker
eierne at Sølvberget skal være? I Kulturplanen 2018-2025 er bibliotektilbudet lite behandlet og
drøftet. Kommunesammenslåingen har økt behovet for en ny, gjennomarbeidet strategi for
moderne bibliotekstjenester i Stavanger i årene framover.
Bibliotek- og kulturtilbudet er ulikt organisert i Norge. De fleste storbybibliotekene er organisert
som en del av basisorganisasjonen. Deichman er organisert som en egen etat, og Oslo kommune
har de siste årene gjennomført et betydelig løft for sektoren. Bibliotekene i Oslo blir bevisst blir
brukt som et sentralt ledd i by- og samfunnsutvikling. Biblioteket er gitt en selvstendig posisjon til
å drive og utvikle sine tjenester. Det er denne typen ambisjoner som kan gi befolkningen et enda
bedre tilbud enn i dag.
Som leder av foretaket ønsker jeg å bidra til at befolkningen i Stavanger kommune får et godt
bibliotek- og kulturtilbud gjennom Sølvberget, med alle aktiviteter tilbud, der folk bor. En
eventuell tilbakeføring til basisorganisasjonen bør knyttes til noen klare ambisjoner for hva
eierne vil med Sølvberget og dette unike kulturtilbudet som har utviklet seg over tid. Det bør
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også drøftes hvordan man skal bevare den selvstendigheten og fleksibiliteten som har preget
Sølvbergets positive utvikling. Uten en utredning som klart demonstrerer hvordan kvaliteten i
tilbudet og organisasjonsutviklingen kan bevares og styrkes, mener jeg at endring av
organisasjonsform innebærer ganske betydelig risiko.

Anne Torill Stensberg
Bibliotek- og kulturhussjef
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2019 oppsummert

1 493 500

18 400

besøk på hovedbiblioteket
120 000 besøk på Madla bibl.
72 timer åpent pr. uke

låste seg inn på hovedbiblioteket
i selvbetjente tidsrom
7840 på Madla bibliotek

1 640

70 000

arrangement (500 for barn)

besøkende

12 000

11 000

elever på klassebesøk

barneskolelever har deltatt på
leselyst-prosjekt som f.eks.
Sommerles og Årets bok

672 756

55 100

lån (inkludert
fornyelser)

lån av e-bøker og elydbøker

992 600
sidevisninger på sølvberget.no
som er Norges best besøkte
bibliotek på nett

142 034
innbyggere i Stavanger
pr. 01.01.2019
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Innspill på rapport – Fremtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger
kommune, utarbeidet av PwC juni 2020.

Innledning:
Stavanger natur- og idrettsservice KF er prinsipielt enig i at det er riktig å utrede om det er
økonomiske og styringsmessige gunstige effekter i å tilbakeføre kommunale foretak i
kommunens basisorganisasjon.
Når det er sagt, har vi vært tydelige på at timingen, samt manglende involvering av
fagforeninger og ansatte har vært kritikkverdig.
I tillegg er det slik at PwC-rapporten ikke sier noe om hva alternativet til kommunale foretak
er. Dette har ikke ligget i mandatet til PwC. Alternativet må utredes. Prosjektledelsen må
skissere en organisering som ivaretar de effektiviseringstiltakene som foretakene har fått til,
og adressere de utfordringene i B/U-modellen som foretakene har synliggjort overfor PwC.
Dette arbeidet må også gjennomføres med en mye større grad av involvering fra
fagforeninger, tillitsvalgte og foretaksledelse enn hva som har vært tilfelle ved utarbeidelsen
av PwC-rapporten. Dersom politikere og fagforeninger/tillitsvalgte skal kunne gjøre seg opp
en mening om det er riktig å tilbakeføre kommunale foretak i kommunens basisorganisasjon,
må alternativet fremstå som godt utredet, og med bred involvering fra ansatte.
I resten av dokumentet, følger en mer detaljert tilbakemelding på PwC-rapporten, da den
etter vår mening inneholder en del feil og mangler. Disse feilene bør belyses, uavhengig av
om foretakene skal tilbakeføres eller ei.

Rapport, side for side:

Side 17 Styrehonorar
«En eventuell organisering under etat vil føre til en avvikling av styrene og gi en
besparelse av nevnte honorarer. Besparelsene tar ikke høyde for eventuelle behov
for å øke kapasiteten hos kommunaldirektørens administrasjon ved tilbakeføring av
foretakene»
Styret utfører en funksjon som nå må ivaretas av kommunedirektøren og hans stab. Det blir
derfor svært misvisende å si at avviklingen vil gi en-til-en besparelse.
Side 17 Revisjonshonorar
«Foretakene utgjør mindre enn 10% av kommunens samlede driftskostnader, men
samtidig utgjør revisjonshonorarene rundt 13% av kommunens samlede kostnader
ved revisjon»
PwC signaliserer reduserte revisjonshonorarer på mellom kr 158.267,- og opptil kr 237.400,-.
Revisjonshonoraret til kommunens basisorganisasjon beløper seg til kr 6.058.000,-. Dersom
foretakenes revisjonshonorar var prosentvis identisk med revisjonshonoraret til kommunens
basisorganisasjon, ville dette beløpet seg til kr 605.800,-. Foretakenes revisjonshonorar
utgjør kr 791.333,-.Differansen på disse beløpene er på kr 185.533,-. Å argumentere for et
høyere innsparingspotensiale enn dette blir usaklig.
Side 18 Regnskap og lønn
«Enkelte av foretakene avlegger regnskap etter grunnleggende norsk
regnskapsstandard som krever en påfølgende konvertering til kommunal
regnskapsstandard for rapporteringsformål. Mye av medgått ressursbruk til nevnte
prosesser vil kuttes dersom man inngår som en del av kommunens
basisorganisasjon»
PwC kan ikke likestille foretak som ikke behøver konvertering til kommunal
regnskapsstandard med foretak hvor dette er nødvendig. I samsvar med SK-regnskap har
NIS anslått regnskapsmessig merarbeid som følge av at vi er et foretak til 15%, og da kun
den delen som sk-regnskap utfører. Ekstra kostnader ved lønnsfunksjonen anslås til max
4%. Riktig regnestykke gir da 15% av kr 580.000,-som utgjør kr 87.000,- på regnskap, og
4% av kr 580.000,- på lønn, som utgjør kr 23.200. Dette utgjør en differanse i forhold til
kostnadsoversikten til PwC på kr 200.000,- på lav sats, og kr 275.000,- på høy sats.
Side 19/20 Bestiller/utfører-spesifikke forhold
PwC henviser til intern gjennomgang av bestiller-utførermodellen fra 2012, hvor
følgende funn er beskrevet:
«Partene gir uttrykk for at uenighet knyttet til prioriteringer foretatt i løpet av
budsjettåret er en kilde til konflikt. Kombinasjonen av rammebestillinger og tilnærmet
monopol vil kunne gi lave insentiver for effektivisering»
Det er viktig å kjenne til historikken fra når rapporten ble laget i 2012. Samarbeidsklimaet
mellom basisorganisasjonen og NIS var på den tiden svært kjølig. Det var snakk om
advokater og rettssaker, mye grunnet forhold mellom daværende daglige leder i NIS og
ledere av Park og vei. Styret i NIS tok da ansvar i saken, regulerte forholdene og ansatte ny
daglig leder. Etter denne runden ble alt mye bedre, og samarbeidsklimaet er i dag godt og
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profesjonelt. Det er også siden den gang gjennomført benchmarking av
tjenesteproduksjonen til NIS, som har gitt klare insentiver til effektivisering, noe også
resultatet fra benchmarkingen viser, da grøntvedlikeholdet i Tasta bydel ble tilbakeført til
NIS.
Side 21 Estimert ressursbruk ved bestiller-utfører-modell for Stavanger natur- og
idrettsservice KF
Idrett – «Avdeling for idrett har 3 – 4 årsverk som medgår til oppfølging av utfører.
Det er midlertidig vanskelig å si noe om hvor mye arbeid som ville bortfalle ved en
eventuell rekommunalisering»
PwC anslår mellom 0,5 og 2 årsverk
Hvis man omgjør dette til kostnader, vil det si mellom kr 0,4 og kr 1,6 mill. Bestillingene mot
Idrett er tilnærmet 100% rammearbeid. Dvs at organisasjonsformavhengig oppfølging er
tilnærmet lik 0. I samtale mellom Idrettssjefen og daglig leder i NIS sier Idrettssjefen at det er
3-4 årsverk som har kontaktflate mot NIS, men at det ikke vil være overtallige i
Idrettsavdelingen ved rekommunalisering av foretaket. Ifølge Parksjefen har de i sin
tilbakemelding inkludert arbeidet med benchmarking som overflødig arbeid dersom NIS blir
rekommunalisert. Dette mener NIS blir feil. Benchmarking kan skje uavhengig av
organisasjonsform. Trolig vil en benchmarkingsprosess bli vesentlig dyrere dersom denne
skal gjøres mot en kommunal etat.
Side 22/23 Effektiviseringsgevinster
«PwC opplever i liten grad at Stavanger kommune gjennom foretaksformen har
organisert seg på en måte som gir foretakene de riktige insentiver til å effektivisere
driften. Etablering av egne resultatenheter, med adskilt økonomi og
rapporteringsansvar til et styre kan i seg selv være skjerpende. Dette blir likevel
sekundært når de riktige insentivene ikke foreligger. Blant annet er inntekter og
prestasjoner basert på timepriser framfor enhetspriser og dermed mindre
motiverende for effektivisering»
NIS har både vært gjenstand for utredninger og benchmarkinger, og har hatt trusselen om
konkurranseutsetting og privatisering hengende over seg dersom de ikke har kunnet levere
tjenesten minst like billig og av minst like god kvalitet som privat næringsliv. Styret og revisor
har hvert år hatt særlig fokus på dette. 5 år med benchmarking i Tasta bydel har vist at vi
leverer både billigere og like bra som lavbyder i det private markedet.
Side 24/25 Stavanger natur- og idrettsservice KF – NIS Anleggsgartnere
«Netto bidrag fra NIS anleggsgartnere sine aktiviteter utgjør rundt 1 million kroner i
året»
«Hvorvidt det er naturlig at virksomheten kan og vil fortsette som før ved en
reintegrering i kommunens basisorganisasjon bør vurderes redegjort for det enkelte
KF»
Dersom man unnlater å videreføre næringsvirksomheten til KF’ene, går kommunen glipp av
store inntekter. Dvs. at inntekter fra private oppdrag som i dag finansierer økte offentlige
tjenester bortfaller. Dette forholdet bør utredes nærmere av prosjektledelsen i deres rapport.
Side 25 Kostnader ved å reintegreres i basisorganisasjonen
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«Fra Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS) vises det til andre mulige
merkostnader ved en reintegrering i basisorganisasjonen. NIS hevder at det vil
påløpe kommunen;
1. En årlig merkostnad på i overkant av fem millioner kroner ved overgang fra
dagens arbeidstidsordning i KFet til kommunal arbeidstidsordning
2. Merkostnader knyttet til dyrere vaktordninger
PWC har ikke gått nærmere inn på disse kostnadene, men mener det bør utredes
nærmere hvilke detaljerte, utilsiktede konsekvenser som kan oppstå i forbindelse
med en eventuell reintegrering
NIS ønsker ikke at kommunestyret skal få negative økonomiske overraskelser ved
behandling av HØP 2021-2024. Dette spørsmålet bør derfor være avklart innen rapporten
fra prosjektledelsen foreligger.
Side 29/30 Kommunestyrets styring gjennom eierstrategiene
«Dokumentet beskriver ambisjoner om at KFene Stavanger natur- og idrettsservice
KF og Stavanger byggdrift KF skal ta på seg oppdrag i markedet. Disse ambisjonene
oppleves i begrenset grad som relevante av sentrale interessenter i dag»
At NIS og Byggdrift påtar seg oppdrag i markedet bidrar til økte inntekter for Stavanger
kommune, et sterkere fagmiljø, større muligheter for arbeidstrening, flere fagpersoner som
kan bidra til kommunal produksjon i pressperioder samt visshet om at vi er
konkurransedyktig på pris og kvalitet også i kommunal produksjon. Dette bør være
interessant både for politikere og kommunedirektøren.
Side 31 Styrenes oppfølging av eierstrategiene
«Ut fra de samlede svarene til styrene (og daglige ledere) er vi usikre på om
eierstrategiene legges systematisk til grunn for styrearbeidet i alle KFene.»
Ettersom samtlige kommunale foretak skal vurderes særskilt ift. tilbakeføring til kommunens
basisorganisasjon, er det en svakhet i rapporten at den ikke identifiserer hvilke foretak de
henviser til. Man kan ikke likestille foretak som ikke legger eierstyrerstrategien til grunn med
foretak som faktisk gjør det. NIS er definitivt i siste kategori.
Side 31/32 Politisk sammensetning av styrene
«Dersom prosessen for styreutnevnelse ikke er grundig og systematisk, mener vi
risikoen for at styrene ikke har tilstrekkelig kompetanse til enhver tid er høy»
NIS opplever ikke dette funnet som vesentlig ift. vurderingen for eller imot kommunale
foretak. Dette kan være et nyttig innspill ift. et revidert eierstyrerdokument. Det kan også
synes som PwC har oversett styreevalueringer som er gjort. Og, som PwC skriver, er dette
forholdet langt på vei ivaretatt i ny eierstyrerstrategi for de 2 sist opprettede kommunale
foretakene.
Side 32 Ekstra påvirkningsmuligheter for oppgaveområdene til KFene gjennom styret
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«Vi stiller spørsmålstegn ved om det som ser ut til å være en ekstra sterk
påvirkningsmulighet for KFene er i helhetens interesse. Bør for eksempel hensynene
til bibliotekdrift, idrettsanlegg og renhold ha en sterkere påvirkningskanal enn for
eksempel skolefaglige spørsmål, pleie og omsorg og drift og investering i vann og
avløp?»
De kommunale foretakene ble opprettet fordi Kommunestyret ønsket sterkere eierstyring av
disse tjenestene. Det bør ikke være opp til PwC å stille spørsmål til de politiske vurderingene
knyttet opp til denne beslutningen. PwC kjenner ikke til de konkrete årsakene til at dette i sin
tid ble vedtatt.
Side 33 Styringsmessige forhold sett i lys av bestiller- utførermodellen
«Informanter i undersøkelsen peker på at BUM ikke fungerer sett i et
styringsperspektiv. Flere i basisorganisasjonen peker på at det ikke ligger en reell
makt, oversikt og kapasitet i bestillerleddet til å følge opp bestillingene. Det pekes
også på at KFer ikke følger opp bestillinger ihht forventning, uten at dette får
konsekvenser. KFer underbygger også, slik vi oppfatter informanter i intervjuene, at
KFene har handlingsrom til å utfordre bestillingene som gis. Slik vi ser det, er en ikkefungerende BUM-modell, ut fra et styringsperspektiv, en reell utfordring for
relasjonene mellom basisorganisasjonen under BMU og de to KFene»
En profesjonalisering av organiseringen vil nødvendigvis lage tilfeller med uenighet mellom
bestiller og utfører. Park og vei har en rekke saksbehandlere som jobber tett på
utførerleddet, og bør dermed ha tilstrekkelig kapasitet til å følge opp bestillerleddet. På lik
linje som om NIS var en privat leverandør av tjenestene, har bestiller de samme mulighetene
til å reklamere dersom tjenesten ikke er iht. avtale. PV/Idrett og NIS har de senere årene
alltid kommet til enighet i saker hvor de opprinnelig har hatt ulikt syn, på lik linje som om NIS
var en privat aktør. NIS stiller spørsmål om informanter fra basis kjenner til / benytter
Hovedavtaler og oppdragsavtaler som gir mer operative retningslinjer?
Side 34 Habilitetsmessige utfordringer
«KS har ikke absolutte anbefalinger, men vi ser at bruken av “sentrale folkevalgte” i
styrene i Stavanger kommune sine KFer fremstår som en aktuell problemstilling. I og
med at KFet er del av kommunen som rettssubjekt, blir ikke medlemmer av styret
inhabile etter forvaltningsloven, slik tilfellet er for eksempelvis styremedlemmer i
aksjeselskaper som også sitter i et kommunestyre. Det at ikke inhabilitet inntreffer
tar likevel ikke bort utfordringen med å balansere forholdet mellom rollene som
kommunestyremedlem og styremedlemmer»
Her er ikke PwC helt oppdatert, når de problematiserer rollene som kommunestyremedlem
og styremedlemmer, og henviser til hva KS mener.
Ifm. ny kommunelov, var det nettopp KS som presset på at kommunestyremedlemmer også
skulle kunne være styremedlemmer i kommunale foretak, og slår opp dette som en seier for
KS :
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/kommuneloven/ny-kommunelovvedtatt-i-stortinget/
Se pkt «Kommunestyremedlemmer kan velges til styret i kommunale og fylkeskommunale
foretak.
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I henhold til lovforslaget var medlemmer og varamedlemmer i
kommunestyret eller fylkesting ikke valgbare til styret for et
kommunalt eller fylkeskommunalt foretak. KS var imot at det innføres
en slik valgbarhetsbegrensning. KS er glad for gjennomslaget - at
Stortinget har besluttet at også kommunestyre- og
fylkestingsmedlemmer er valgbare til styret i kommunale og
fylkeskommunale foretak.
Side 40/41 Kvalitet gjennom bestillinger
«Samtidig ble det også formidlet mindre positive signaler fra informanter i KFene
knyttet til bestillingene som ble gjort. Det ble blant annet formidlet at det var liten
nytte i bestillingene (bortsett fra pengene som fulgte»
Også her vil NIS påpeke at alle KFene skal vurderes isolert. Uttalelser fra enkelt-KF’er må
derfor ikke tillegges samtlige foretak. NIS stiller seg ikke bak en slik uttalelse.
Side 35 Medarbeiderutvikling og medarbeidertilfredshet
NIS reagerer på at PwC skriver at Stavanger parkering skiller seg svakt positivt ut i forhold til
kommunen, og at kommunens basisorganisasjon i gjennomsnitt scorer bedre enn NIS. Det
riktige er vel også at kommunens basisorganisasjon skiller seg svakt positivt ut i forhold til
NIS. Det er også merkelig at ikke PwC omtaler sykefravær, som kanskje er en like viktig
indikator på tilfredshet og tilrettelegging for ansatte. Det er heller ikke nevnt at NIS i 2015
mottok prisen for beste arbeidsmiljø i Stavanger kommune. Det er også presisert overfor
PwC hvor viktig identitet i foretak er mtp rekruttering og beholde ansatte. Vi kan ikke se at
dette fremkommer i rapporten.
Side 44-48, Komparativ studie, de 10 største kommunene og organisering av
tilsvarende oppgaver
PwC viser til hvor mange kommuner som har foretak, hvor mange som er lagt ned etc. NIS
kan overhodet ikke se at dette er relevant i forhold til å vurdere rekommunalisering av
kommunale foretak. Det som er viktig er å se i hvilken grad Stavanger kommune har like god
kvalitet og er like kostnadseffektive som disse 10 største kommunene, uavhengig av
organisering. Dette kan finnes ut ved å hente ut KOSTRA-data, og det har NIS gjort og sendt
til PwC. Dokumentasjonen viser at vi er konkurransedyktige både på pris og kvalitet ift. de
andre 10 største kommunene. NIS har også informert PwC om at andre kommuner i Norge,
f.eks. Ullensaker, Haugesund m.fl. har besøkt oss for å få råd ut fra den «gode
Stavangermodellen».
Side 49 Overordnede vurderinger og anbefalinger
«Sammenlignbare kommuner har ikke etablert like mange KFer som Stavanger
kommune, og vi opplever at nåværende modell er for sprikende og skaper for mange
suboptimale trekk for “konsernet” Stavanger kommune»

6

Dersom Liverpool trener på en annen måte enn resten av Premier League, betyr ikke det at
de bør trene slik resten av klubbene gjør. Resultatene avgjør om treningen er riktig eller ikke.
PwC bør vurdere resultatene til de kommunale foretakene, ikke hvordan resten av
kommune-Norge organiserer sin virksomhet.
Side 50 Stavanger natur- og idrettsservice KF, Anbefaling
«For Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS) opplever vi de styringsmessige
utfordringene som de mest vesentlige. De fleste gjennomgående utfordringer som
belyses knyttet til styring (i kap 6) er relevante for dette foretaket. Vi opplever dagens
KF-organisering som uhensiktsmessig ut fra et styringsperspektiv»
PwC henviser til kap 6 i sin rapport.
1. Ikke revidert eierstyrerdokument for NIS
Man bør ikke kaste kjøleskapet selv om brukermanualen er utdatert. Da er det bedre
å oppdatere brukermanualen. Ikke oppdatert eierstyrerdokument er ikke et gyldig
argument.
2. Ikke tilstrekkelig beskrevet kompetansekrav for styret i eierstyrerdokumentet
NIS mener dette høres ut som en grei innvending, men dette kan enkelt løses ved å
innfelle dette som et punkt i eierstyrerdokumentet
3. Mangler felles overordnet ledelse som kan skjære gjennom i fastlåste situasjoner
Omfanget av dette problemet omtales ikke av PwC, men vi hevder at dette er svært
begrenset, og at det i praksis løses ved dialog og avklaringsmøter. Å trekke frem
konflikter mellom tidligere avgått leder i NIS og Parksjefen, som hendte for 9 år
siden, bør ikke vektlegges mye.
4. KFene bruker styringslinja til å påvirke prioriteringsprosesser inn mot kommunestyret
Selve årsaken til at politikerne opprettet foretakene i sin tid, var misnøye med
Rådmannens organisering av tjenestene. Det bør ikke være opp til PwC å stille
spørsmål til politiske prioriteringer. De kjenner heller ikke til detaljene i saken.
5. Uklare grensesnitt til basisorganisasjonen
Rapporten er uheldig utarbeidet, da PwC har en lei tendens til å inkludere samtlige
foretak i konklusjoner som gjelder ett eller to enkeltforetak. Det vi kan si, er at det
ikke er uklare grensesnitt mellom våre bestillere og NIS hva oppdrag angår.

6. Flere informanter i basisorganisasjonen peker på at det ikke ligger en reel makt,
oversikt og kapasitet i bestillerleddet til å følge opp bestillingene.
Våre bestillere har opptil flere dyktige saksbehandlere som følger opp sine
bestillinger, både hva økonomi og kvalitet angår
7. Habilitetsmessige utfordringer
PwC henviser til at KS problematiserer at kommunestyrepolitikere også kan ha
styreverv i kommunale foretak. Det var nettopp KS som fikk presset frem at denne
muligheten skulle være tilstede i ny kommunelov.
Andre relevante momenter som er utelatt i PwC-rapporten
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•
•
•

Arbeidspraksis, relevant ift. samfunnsansvar, økonomi samt kommunens strategi.
NIS er i prosent «fremst i kommunen» på dette arbeidet
Lærlinger, fremmet av-og-med styret. Ordningen kan vise til gode resultater både ifm.
praksiskandidater og skolegang.
Vedlagte ASSS-data. Dette er viktige data som gir sammenligningsgrunnlag mot de
10 største kommunene i Norge, både ift. økonomi og kvalitet. Dokumentasjonen
henviser til kostnadsområder som berører både Idrett og Park og vei. Konklusjonen
er Stavanger kommune er konkurransedyktige både på pris og kvalitet på de
tjenester NIS leverer, sett i forhold til byer det er naturlig å sammenligne oss med.

Stavanger, 3. juli 2020
Kurt Idland
Daglig leder
Stavanger natur- og idrettsservice KF
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Notat
Til:
Prosjekt direktør og Tor Brynjar Welander
Fra:
Erik Thorsen Hirth og Belma Covic
Kopi til: Styret i Stavanger boligbygg KF
Dato:
10.08.2020
_____________________________________________________

Suppleringsnotat til “Fremtidig organisering av kommunale foretak”
I dette notatet gir vi våre innspill til framtidig organisering av Stavanger boligbygg KF med en kort
redegjørelse. Utenom å gjenta kort noen hovedinnspill til PWC-rapporten, belyser vi en del vesentlige
momenter som vi mener vil supplere og styrke det politiske beslutningsgrunnlaget.

1. Vår tolkning av PWC sin rapport
I forbindelse med vurdering av framtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger kommune
har PWC utarbeidet en rapport datert 04.juni som er sendt til de kommunale foretakene til
kvalitetssikring.
Stavanger boligbygg har i sitt notat datert 15.06.20 redegjort for det vi mener var vesentlige
feil/mangler i PWC-rapporten knyttet til boligforetaket. Hensikt med notatet var å bidra til å få frem
et bedre beslutningsgrunnlag i det videre arbeid med fremtidig organisering av kommunale foretak.
Våre innspill til justering av rapporten ble i all hovedsak ikke tatt til følge. Omtalen av boligforetaket
inneholder vesentlige feil og mangler som gir et uriktig bilde av boligforetaket. Både formålet med
etablering av foretaket, foretakets oppgaver og rolle i Stavanger kommune er mangefult beskrevet.
Dermed er selve anbefalingen i rapporten basert på feil grunnlag.
Formålet med en ekstern utredning fra PWC var å utrede hvilke gevinster kommunen eventuelt kan
oppnå primært innen økonomi, men også innen tjenestekvalitet, politisk og administrativ styring ved
å gjøre endringer i organiseringen av de kommunale foretakene. Riktignok omtales alle overnevnte
momenter i PWC sin rapport, men mer som en prinsipiell og generell beskrivelse og ikke en reel
utredning av de aktuelle virksomhetene i Stavanger kommune og de enkelte kommunale foretakene.
I rapporten påpekes det behov for å kartlegge flere momenter før en beslutning om framtidig
organisering tas. Likevel kommer man i rapporten med tydelige anbefalinger om tilbakeføring av fire
kommunale foretak. I tillegg til overnevnte momenter påpekes følgende svakheter i rapporten:
1.1 Økonomi
Økonomi er ikke tilstrekkelig utredet. Her har en hatt et smalt fokus på merkostnader knyttet
til transaksjoner, men verken gått nærmere inn på kostnader knyttet til reorganisering eller
bortfall av inntekter. I tillegg blir det vanskelig å vurdere økonomi uten å gå nærmere inn på
innhold og kvalitet av tjenestene.
For å kunne gi et reelt beslutningsgrunnlag må en få fram det totale økonomiske bildet i
foretaket. Økonomi må ses i sammenheng med tjenesteproduksjonen, omfang og kvaliteten
av denne. I tillegg til kostnadsbesparelser, omorganiseringskostnader, inntektsbortfall,
må alle usikkerhetsmomenter og forutsetninger som er lagt til grunn belyses. Anslagene om
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kostnadsbesparelser ved en tilbakeføring virker dessuten for høye, særlig knyttet til revisjon
og regnskap. Disse oppgavene må fortsatt utføres uavhengig av organisasjonsform.
1.2 Tjenestekvalitet
Tjenestekvalitet er mangelfullt beskrevet. Rapporten sier lite konkret om innhold i
og kvaliteten av tjenesteproduksjon i det enkelte foretak. Benchmarking er kun redegjort for
foretakene NiS og Byggdriftt.
1.3 Styring
Rapporten tar utgangspunkt i en «konsernmodell» som baseres på kommunedirektørens
/administrasjonens styringsmulighet og påpeker en del utfordringer med dagens
organisering. Disse mener vi at det er fult mulig å løse innenfor dagens modell. Fordeler med
foretaks modellen er underkommunisert. Modellen innebærer direkte politisk styring
gjennom egne styrer som oppnevnes av kommunestyret.
Datagrunnlag i PWC sin rapport er basert på dokumentstudier og intervjuer. Det ble avholdt 20
intervjuer med representanter fra Stavanger kommune samt 1 intervju med hvert foretak, noe som
viser en betydelig ubalanse i innhenting av informasjon.
PWC -rapporten bærer preg av å være en rapport om foretak og basisorganisasjoner generelt.
Rapporten er ikke basert på analyser av de enkelte foretaks måloppnåelse mht. kvalitet og effektiv i
tjenester/leveranse. Dette mener vi burde være avgjørende i en vurdering og som
beslutningsgrunnlag om foretakenes videre eksistens og organisering. I tillegg kan rapporten virke
direkte demotiverende for ansatte i foretakene, da deres innsats og måloppnåelse nærmest fremstår
som irrelevant.

2. Bakgrunn for etablering av Stavanger boligbygg KF
Politikerne i Stavanger opprettet et kommunalt boligselskap Stavanger boligbygg i 2016. Allerede i
møte 13.november 2014 (sak 252) ga Stavanger formannskap føringer for etablering av selskapet:
2.1 «For å få et helhetlig grep om kommunens sosiale boligbygging og boligpolitikk samt
vedlikehold skal kommunens eksiterende kommunale boliger legges inn i selskapet.»
2.2 «Det er en forutsetning at styringsstruktur gir folkevalgt styring.»
Ved behandling av sak 103/15 vedtok bystyre å opprette to selskap, et boligselskap og et
utviklingsselskap. Videre vedtok bystyret at begge selskapene skal drives etter forretningsmessige
prinsipper, og utvise et samfunnsansvar blant annet innenfor boligproduksjon.
Boligforetaket ble tildelt ansvar for å eie, drifte, forvalte, vedlikeholde og utvikle kommunens
utleieboliger. Selskapet skal være et sosialt virkemiddel for å framskaffe boliger til målgrupper
kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med et tilbud om bolig. I tillegg fikk foretaket ansvar for
at det etter behov bygges etablererboliger og utleieboliger både til vanskeligstilte og til andre.
Sammen med Stavanger utvikling KF som ble opprettet samtidig, skulle disse utgjøre effektive
verktøy for å gjennomføre kommunens boligpolitikk.
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3 Vår vurdering og anbefaling for framtidig organisering av boligforetaket
Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak, skal det i vurdering av framtidig organisering av
foretakene belyses hvorvidt noen av foretakene bør tas tilbake til kommunen. I vurderingen skal det
legges vekt på hvor kommunen kan oppnå størst økonomisk gevinst.
Verken økonomisk gevinst, eller andre forhold rundt boligforetakets formål, mandat eller
forretningsdrift gir grunnlag for at foretaket skal tas tilbake til kommunen- tvert imot. PWC har i sin
rapport påpekt at det var ekstra krevende å gi en entydig anbefaling vedrørende framtidig
organisering av boligforetaket. Reintegrering i basisorganisasjon ble primært anbefalt med følgende
argumenter:
a) Styringsmessige utfordringer knyttet til ubehandlet politisk sak om gjengsleie.
b) Manglende helhetlig finansiering av og for stramme rammer for vedlikehold av utleieboliger
som begrenser foretakets økonomiske handlingsrom. Dette begrenser den selvstendige
rollen foretaket er tenkt å ha.
c) Fragmentering av fagmiljøer som har ansvar for kommunale bygg.
d) Få kommune utenom Oslo og Drammen som har en lignende organisering.
Etter vår mening kan overnevnte punkt a) og punkt b) løses ved en politisk forankring (vedtak), noe
som også PWC anbefaler i sitt alternative forslag. Når deg gjelder punkt c) om fragmentering av
fagmiljøer som har ansvar for kommunale bygg, så vil fordelen ved samlokaliseringen med
boligkontoret veie opp for eventuelle ulemper. Dette både i forhold til arbeidsoppgaver og
effektivisering, men også med tanke på å kunne tilby bedre tjenester til brukerne. En samlokalisering
var politisk vedtatt nettopp for å kunne ivareta brukerne bedre. Et godt samarbeid og gode rutiner
mellom basisorganisasjonen og foretaket, vil også demme opp om evt. ulemper. Punkt d) om
hvorvidt dette er en utbredt organiseringsmodell eller ei, er ikke noe argument i seg selv.
PWC-rapporten nevner også fordele ved å videreføre dagens organisering og foreslår dette som et
alternativt.
Rapporten anbefaler at det da etableres en forutsigbar, bærekraftig modell med tilstrekkelig
handlingsrom til å finansiere virksomheten (jf. pkt b) over). Videre påpekte PWC at boligforetaket er
et relativt «ungt» foretak som ikke har «satt seg». Følgende fordeler med videreføring av foretaket er
påpekt:
e) Synliggjøring av kostnader ved å eie kommunale boliger.
f) Et boligsosialt fokus og en god samhandling med boligkontoret.
Vi støtter PWC sine argumenter for å videreføre dagens organisering av boligforetaket, med de
justeringer som foreslås. I tillegg belyser vi noen momenter som ytterligere støtter opp om vår
anbefaling.
3.1 Økonomi
I PWC sin rapport anslås det en ubetydelig kostnadsbesparelse ved omorganisering av
boligforetaket (mellom kr 284 367 og kr 465 430 eksklusiv styrehonorarer). Videre er det
antydet at omorganisering vil medføre en del kostnader som det ikke gjort beregninger for.
Vi mener at en ikke kan oppnå mer enn kr 100 000 i kostnadsbesparelse, samt at det er stor
sannsynlighet for at omorganiseringskostnader for boligforetaket vil være høyere enn
kostnadsbesparelsen. Ser man på totaløkonomien her, mener vi at dette er småbeløp som
ikke kan tillegges vesentlig vekt.
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3.2 Synliggjøring av kostnader
Gjennom KF-organiseringen får en synliggjort kostnader for å bygge og eie kommunale
boliger. I motsetning til kommunale virksomheter synliggjør foretakene også
kapitalkostnader som de selv betjener. Ved å ha ansvar for totaløkonomien vil en ha et
sterkere insitament for å oppnå kostnadseffektive bygg og dermed lavere forvaltnings, driftsog vedlikeholdskostnader. Det vil bidra til å utnytte kommunens ressurser best mulig som er
et viktig moment med tanke på bærekraftig økonomi og strammere budsjettrammer i årene
som kommer. PWC-rapporten påpekte dette som et av fordelene med videreføring av
foretaket.
3.3 Folkevalgt styring
Foretaksmodell i boligbygg er en politisk ønsket styringsmodell nettopp for å ha en god
politisk styring og effektive beslutningsprosesser, jf. tydelige føringer gitt i vedtak i
formannskapsmøte 13.november 2014 (sak 252). Foretaket er en del av kommunen som
rettssubjekt og at styret velges av kommunestyret, noe som sikrer den politiske styringen.
Modellen er godt egnet til å ivareta foretakets oppgaver og mandat knyttet til et helhetlig
grep om kommunens sosiale boligbygging og boligpolitikk.
Dette gjelder bl.a. kommunestyrets målsetninger om å integrere kommunale boliger i
ordinære boligprosjekter, samt å tilby varierte og gode boløsninger til innbyggerne. Her vil
det kunne utvikles ulike samarbeidsmodeller sammen med Stavanger utvikling KF og private
boligutbyggere/boligbyggelag, noe som er enklere å få på plass som foretak en som del av
basisorganisasjonen. Dette omtales nærmere i pkt. 3.4 og 3.5.
3.4 Samarbeid med Stavanger utvikling KF
PWC har i sin rapport anbefalt å tilbakeføre Stavanger boligbygg KF, mens Stavanger utvikling
videreføres som eget foretak.
De to foretakene ble opprettet i juli 2016 for bl.a. å styrke kommunens boligpolitiske
virkemidler. På et tidlig tidspunkt i utredningsfasen vurderte en et felles foretak for
oppgavene som i dag er lagt til Stavanger utvikling og Stavanger boligbygg.
Eierstrategiene for foretakene definerer hva som skal være kjernevirksomhet, grensesnitt
opp mot andre enheter, samt rammer for virksomhetsorganisering, eierstyring og
foretaksledelse. Her er samhandling mellom de to foretakene særskilt beskrevet.
Eierstrategiene for Stavanger boligbygg KF og Stavanger utvikling KF oppgir at foretakene skal
være et sentralt verktøy i Stavanger kommunens boligpolitikk som foretakenes
kjerneområde. Her forutsettes det at foretakene skal ha et tett samarbeid i boligprosjekter.
Samarbeidet legger til grunn at Stavanger utvikling skal fremskaffe og utvikle tomter til
kommunale boligprosjekter i regi av Stavanger boligbygg. I tillegg omfatter det også i
transformasjon av eksisterende kommunale boligfelt der begge foretakene er interessenter.
Videre legger eierstrategiene til grunn at foretakene ved behov kan etablere samarbeid med
eksterne aktører (private utbyggere, boligbyggelag, ideelle organisasjoner mv.). Henviser i
tillegg til pkt. 3.5 om samarbeid med private.
De siste årene har de to foretakene styrket samarbeidet om utvikling av boligprosjekter.
Dette gjelde bl.a. å få frem innovative boligprosjekter som møter dagens og fremtidens
befolkningsbehov og bidra med å suppler dagens boligmarked. Dette omhandler nye
alternativer boformer, mulighet for rimelige boliger, evt. leie til eie. I tillegg til innovasjon
mht. prosess, modeller for organisering og finansiering.
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Dersom boligforetaket blir tilbakeført til basisorganisasjonen, vil samarbeid rundt
boligprosjekter bli vanskeligere, både mht innovasjon og effektivitet. Eksterne utbyggere vil
vegre seg for å gå inn i forpliktende samarbeid basisorganisasjonen i Stavanger kommune,
der beslutningslinjene er vesentlig lengre enn i foretakene. Dette blir utdypet nærmere
under pkt. 3.5.
3.5 Samarbeid med private
Kommunestyret vedtar overordnede rammer for kommunens boligpolitikk og her er det flere
føringer som vil kreve økt samarbeid mellom kommune og private boligaktører. Her nevnes
noen av disse vedtatte føringene:
•
•
•
•

kommunale bofellesskap skal integreres i ordinære prosjekter (Plan for omsorgsbygg
2019-2034),
ordinære kommunale boliger for vanskeligstilte og flyktninger bør i størst mulig grad
integreres i vanlige bomiljø (Boligsosial handlingsplan 2018-2023),
boligforetaket skal være et sosialt virkemiddel for å framskaffe boliger til målgrupper
kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med et tilbud om bolig (eierstrategi)
boligforetaket har ansvar for at det etter behov bygges etablererboliger og utleieboliger
både til vanskeligstilte og til andre (eierstrategi)

Plan for omsorgsbygg 2019-2034 forutsetter samarbeid med eksterne aktører for å utvikle
nye boløsninger: «De neste årene må Stavanger kommune satse på nye løsninger som både
kan møte innbyggernes individuelle behov og støtte brukerne til å klare seg bedre i egen
bolig. Nye boformer og ny teknologi kan gi innbyggerne økt mulighet til å mestre eget liv og
egen helse. Kommunen må utvikle og ta i bruk nye boløsninger og velferdsteknologi som kan
redusere behovet for heldøgntjenester. Skal vi få dette til, må vi samarbeide med private
aktører, både kommersielle og ideelle, og vi må samarbeide tett internt i kommunen.»
I tillegg til utvikling av nye boløsninger, samt integrering av kommunale boliger er samarbeid
med private aktører aktuelt både i transformasjonsområder og i realisering av boliger i
etablererordning.
I transformasjonsområder der en i dag har for store konsentrasjoner av kommunale
boliger, må kommunen inngå samarbeid med private aktører for utvikling og utbygging av
gode boligområder med en mer sammensatt befolkning.
Her vil foretakene sammen med private aktører utvikle boligkonsepter, der de private
aktørene står ansvarlig for bygging og salg i tråd med f.eks. etablererordningen. På den
måten kan en både utvikle nye boligløsninger, integrere kommunale boliger i ordinære
prosjekter, samt oppnå «mixed housing» for hvert prosjekt (og områder) og samtidig sikre en
viss andel boliger tildeles til målgruppen kommunestyret ønsker å tilgodese til enhver tid.
I de største transformasjonsområdene kan det være aktuelt å danne AS hvor eierrådighet og
boligsosial bygging står sentralt i utvikling og salg.
Samarbeid med private er m.a.o. svært viktig for å lykkes med de målsetningene
kommunestyret har vedtatt. Dette vil være vanskeligere å oppnå dersom boligforetaket
tilbakeføres til basisorganisasjonen, både mht. selskapsdannelser og beslutningslinjer.
Ved å etablere foretak er det enklere både juridisk og praktisk å inngå samarbeid evt.
opprette selskap sammen med private.
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3.6 Samhandling om det boligsosiale arbeidet
Samhandling med boligkontoret er blitt vesentlig bedre etter foretakets etablering og
samlokalisering i Løkkeveien. Vi anser det som avgjørende for å ivareta brukerperspektivet at
boligforetaket og boligkontoret utgjør et felles miljø der vi samarbeider tett og mer effektivt.
Det er m.a.o. viktigere for boligforetaket å være samlokalisert med boligkontoret, enn
forvaltningsavdeling i Bymiljø og utbygging i kommunen. Et boligsosialt fokus og en god
samhandling med boligkontoret ble påpekt i PWC-rapporten som noen av fordelene med
videreføring av boligforetaket.
Etter foretakets egen vurdering taler alle overnevnte punkter for videreføring av dagens
organiseringsform.
En tilbakeføring til kommunen vil ikke gi noen økonomiske gevinster. I midlertid vil dette kunne gi en
rekke negative konsekvenser, f.eks.:
•

Vanskeliggjøre samarbeid med både Stavanger utvikling KF, private aktører og boligkontoret.
Dette vil igjen kunne føre til:
o færre realiserte kommunale boligprosjekter
o mindre innovasjon knyttet til nye boligløsninger og organisering og finansiering av
disse
o redusert fremdrift i transformasjon av utvalgte boligområder med stor konsentrasjon
av kommunale boliger
o et dårligere tjenestetilbud til brukerne
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Notat
Til
Fra
Kopi til
Dato

Kommunedirektør
Hans Kjetil Aas, daglig leder
Styret i Stavanger utvikling KF
08.08.2020

Notat - “Framtidig organisering av kommunale foretak”
I forbindelse med vurdering av framtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger kommune har PWC
utarbeidet en utredningsrapport datert juni 2020. De kommunale foretakene i Stavanger er gitt mulighet til å gi
en kommentar til denne, kommentarer som skal følge saken frem til sluttbehandling i kommunestyret høst 2020.
Stavanger utvikling KF har tidligere gitt kommentarer til PWC sin foreløpige rapport datert 04.06.2020.
Hensikten med våre kommentarer var å korrigere for vesentlige feil og mangler med den hensikt å få frem et
best mulig beslutningsgrunnlag for det videre arbeid med vurdering - Fremtidig organisering av kommunale
foretak.
Sluttrapport datert PWC juni 2020 har etter det vi kan se hensyntatt en rekke av våre innspill.
Daglig leder vil for øvrig bemerke at en fortsatt står igjen med en del ubesvarte spørsmål og mangler ved
fremlagte rapport, men anser ikke det som relevant å trekke disse frem på nytt. Henviser for øvrig til våre
innspill/spørsmål i notat av 15.06.2020.
I dette notat kommenteres forhold som er av betydning for videre oppfølging, gitt at kommunestyret følger
rapportens anbefaling vedrørende Stavanger utvikling KF.
Dette notatet står for daglig leders regning. Styret i Stavanger utvikling KF er holdt løpende orientert om denne
prosessen uten å ha måttet ta standpunkt i saken.
1.

Bakgrunn for saken 1

Stavanger kommunestyre fattet følgende vedtak i møte den 21.10.2019:
“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.”
I Kommunalutvalget i møte 11.februar 2020 i sak 11/20 opplyste kommunedirektøren at vurdering av framtidig
organisering av de kommunale foretakene bør være basert på en analyse av hvilke gevinster kommunen
eventuelt kan oppnå innen økonomi, tjenestekvalitet, politisk og administrativ styring ved å gjøre endringer i
organiseringen av de kommunale foretakene.
I den forbindelse engasjerte kommunedirektøren PWC til å utføre en del av utredningsarbeidet.
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2.

Bakgrunn for saken 2

Daglig leder vil også fremheve at Stavanger kommunestyret i møte den 16.12.2019 – HØP 2020-2023 fattet
følgende vedtak:
«Stavanger kommune ønsker at Stavanger Utvikling KF tar en mer aktiv rolle som utbygger i egne
prosjekter for å sikre at kommunen får en større gevinst fra utviklingen av egne områder. En sak legges
fram for behandling i kommunestyret.»
Kommunedirektøren har bedt om en vurdering fra foretakets side. Saken skal legges frem for kommunestyret
høst 2020. Styrets behandling vil skje i møte den 11.09.2020
Saken er av prinsipiell karakter og berører i høyeste grad angjeldende sak – «Framtidig organisering av
kommunale foretak».
Det ligger vel også et paradoks her at disse to prinsipielle saker fremmes samtidig med særs ulike utgangspunkt,
tilnærming og hensikt.
Etter mitt syn må denne saken være av interesse og betydning for det arbeidet som kommer som en følge av
kommunestyrets vedtak om fremtidig organisering av foretakene – gitt at Stavanger utvikling KF opprettholdes.
3.

Anbefaling – Stavanger utvikling KF

Daglig leder viser til anbefaling fra PWC – jfr. Kap.9, side 53 der det heter:
«Vi anbefaler at Stavanger utvikling KF videreføres som kommunalt foretak (KF)».
Daglig leder kan ikke annet enn å være enig i denne anbefaling ettersom de vurderinger som ligger til grunn
underbygger at vi har svart på det oppdraget som er gitt gjennom bystyrets grunnlag og motivasjon for
etableringen i 2016 - konkretisert gjennom foretakets eierstrategi og vedtekter.
Daglig leder vil også henvise til de årsrapporter som er levert, der foretakets virksomhet og måloppnåelse ikke
er kommentert hverken fra kommunedirektør eller politisk behandling. Tar det som en bekreftelse på at en
leverer som forventet.
For øvrig merker daglig leder seg de forhold/utfordringer som PWC rapporten trekker opp i sin oppsummering
hva gjelder videre prosess. Daglig leder er tydelig på at omtalte utfordringer må følges opp – dokumenteres og
adresseres – for dermed å ta tak i det som er reelt og vesentlig med den hensikt å optimalisere dagens
organisering og drift, så vel i foretaket som basisorganisasjonen.
4.

Anbefaling – Stavanger boligbygg KF

Daglig leder vil bemerke at vi stiller oss undrende til anbefalingen om å trekke Stavanger Boligbygg KF inn i
basis. Spesielt gjelder dette behovet for samhandling med Stavanger utvikling KF ifm eiendoms- og
boligutvikling, jfr. eierstrategi. Det samme gjelder samarbeid med private aktører i dette arbeidet.
Merker oss av PWC uttrykker en viss usikkerhet knyttet til sin anbefaling, ettersom de beskriver hva som må
«forbedres» dersom enheten opprettholdes som et KF. Viser for øvrig til eget punkt i dette notatet, samt notat fra
Stavanger Boligbygg KF datert 10.08.2020.
Daglig leder støtter fullt ut de vurderinger som fremkommer i notat fra Stavanger boligbygg KF, pkt. 3.4 –
Samarbeid med Stavanger utvikling KF.
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5.

Generelle kommentarer

Her kommenteres forhold som vi mener vil ha en relevans ifm videre prosess, gitt at Kommunestyret vedtar å
opprettholde Stavanger utvikling KF.
Rapportens validitet
I det videre arbeid vil vi måtte forholde oss til beskrevne utfordringer/momenter i rapporten som er basert på
konsulentens vurderinger. Et viktig grunnlag for disse er blant annet samtaler med ulike informanter – både fra
basis og foretakene. Vi har tidligere etterlyst en drøfting av rapportens validitet basert på det relativt snevre
utvalget av informanter som benyttes og deres informasjonsgrunnlag, relasjon/erfaring med KF ’ene.
Daglig leder vil også påpeke en svakhet i rapporten at en del utfordringer beskrives– spesielt under kap.6 styring
– som er av generell karakter – for så vidt viktige - men det er ikke mulig å adressere problemet. Eksempelvis
siteres følgende: «Konkret pekes det for eksempel på at avtaleverk og dokumentasjon på forholdet mellom KF
og basis er fragmentert og uferdig. Dette medfører tilfeldig praksis og mye frustrasjon.» Det må komme frem
hvilke dokumenter det henvises til og hvilke KF dette gjelder, ellers er det ikke mye verdi i slike påstander.
Flere forhold kunne kommenteres her, men av tidligere nevnte grunner tas det ikke opp videre.
Daglig leder er tydelig på at omtalte utfordringer i rapporten – både generelle og spesifikke adressert til SU - må
følges opp, dokumenteres og adresseres – for dermed å ta tak i det som er reelt og vesentlig med den hensikt å
optimalisere dagens organisering og drift. Det gjelder så vel i foretaket som i basisorganisasjonen.
Økonomi – transaksjonskostnader
PWC oppsummerer dette slik: «Stavanger utvikling KF forvalter svært store verdier for Stavanger kommune.
De økonomiske besparelser som er belyst under transaksjonskostnader er ikke vesentlige sett i forhold til de
verdiene som forvaltes».
Vi registrerer at det for SU sin del utgjør potensielle svært begrensede besparelser ved en tilbakeføring som
relativt sett er ubetydelige. Beregnede besparelser i intervall kr. 673.000 til kr 869.000 må ses opp mot et økt
inntektspotensial som organiseringen som eget KF innebærer med profesjonelt fokus på utvikling av
eiendomsporteføljen, også i et samfunnsperspektiv. Vi er derfor enig i at dette peker i retning av å opprettholde
foretaket basert på dette forholdet.
Styring
Daglig leder henviser til de spesifikke kommentarer knyttet til SU som gjengis i rapport (kap.6 s. 35-36 og
kap.9, s. 53-54).
Viser innledningsvis til at foretaket styre har fått utarbeidet og vedtatt sentrale styringsdokumenter som er basert
på bystyrets eierstrategi og vedtekter fra mai/juni 2016, med den hensikt å sikre god intern og ekstern styring i
tråd med eiers intensjoner gitt i eierstrategi.
I tillegg er det utarbeidet langsiktige mål 2025 og årlige mål som alle bygger opp under de strategiske mål som
er gitt i eierstrategi. Likeså vår forretningsplan som også beskriver arbeidsprosesser (internt og eksternt) og
roller/ansvar. Alt dette er gjort for å sikre god og riktig styring – også formell.
Daglig leder nevner dette ettersom det i PWC rapport henvises til informanter som uttaler dette ift SU (s. 35):
«…… Andre påpekte enkelte utfordringer. Det ble vist til et behov for å tydeliggjøre roller og prosesser mellom
KF og basisorganisasjon. …» Som nevnt tidligere i dette notatet er vi avhengig av å få konkretisert hva dette
gjelder. Dette er ikke forhold som vi har fått adressert fra basis tidligere. Det er mulig dette oppleves annerledes
i basis enn i SU. Uansett – det er for vår del viktig å ta tak i hva dette gjelder.
Daglig leder vil også henvise til foretakets rapporteringer til eier – kommunestyret – gjennom årsmeldinger og
årsregnskap. Der beskrives foretakets virksomhet og økonomiske resultater. I behandling av fremlagte
årsmeldinger er det ikke fremkommet merknader som skulle tilsi at SU trenger en korrigering mht styring og
drift, gitt valgt selskapsform.
For øvrig vil daglig leder henvise til rapportens side 53, der PWC viser til at det etter deres syn foreligger
styringsmessige utfordringer, « … er det vanskelig å se for deg at en basisorganisasjon vil kunne gi en
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hensiktsmessig styringsmodell, gitt det ambisiøse og forretningsmessige oppdraget KFet er tilordnet». Daglig
leder slutter seg helt og holdent til dette.
Daglig leder vil også henvise til rapportens vurdering av nødvendigheten av tilstrekkelig spissing rundt
foretakets virksomhet. I denne sammenheng de organisatoriske, økonomiske og styringsmessige rammer for
virksomheten. PWC understreker at dette er av stor betydning for SU. Daglig leder støtter denne konklusjon.
Tre utfordringer som er formidlet fra informanter i basis (s.35-36)
Det tas opp tre ulike momenter som er tatt opp som problem av noen informanter fra basis. Forholdene som
nevnes oppfattes som problemstillinger som foreligger uavhengig av organisering som KF eller ikke, og som vi
tar svært alvorlig. Dette er forhold vi ikke har fått adressert direkte fra basisorganisasjonen tidligere. Vi velger å
kort kommentere disse.
1.

Det spekuleres i muligheter for sammenblanding av roller, og potensiell avtalemessig forpliktelse av
kommunens forvaltningsmyndighet.
Sitat: « … i dialogen med de private interesser er det risiko for at det kommuniseres forhold som av
den private aktøren kan tolkes som en avklaring for det videre samarbeid».
Og videre «.. Vi opplever at uavklarte prosesser knyttet til samfunnsutviklerrollen og myndighetsrollen
mellom KF og kommune kan innebære en risiko både for operative prosesser, ansvar og omdømme.»
Vi vil fremholde at dette er SU svært nøye på å understreke overfor avtaleparter, at vi ikke kan binde
kommunens forvaltningsmyndighet. Vi forsøker imidlertid å finne fram til løsninger som kan gjøre det
mulig å gjennomføre vedtatte reguleringsplaner og andre vedtak fattet av kommunen. Det at vi er
organisert som KF, i stedet for at vi skulle være en avdeling under kommunens basisorganisasjon, gjør
det i større grad mulig å holde rollene adskilt. Daglig leder vil også bemerke at fremsatte
situasjonsbeskrivelse synes å være noe tendensiøse og ubegrunnet.

2.

Det uttales som følger: «…. I avveining mellom kommersielle rollen og samfunnsutviklerrollen, kan det
oppstå en risiko for at det tas prinsipielle avveininger av KFet som ikke er forankret hos
kommunestyre. Dette krever særskilt fokus og en god oppbygning av internkontroll. ….»
Daglig leder mener at ved å være et eget KF ikke foreligger noen ekstra risiko for dette. KFet har et
særskilt fokus, og et styre (her bestående av sentrale politikere) som vil være involvert i alle større og
mindre transaksjoner i selskapets regi (derav også vurderinger knyttet til kommersiell vs
samfunnsmessig ansvar). Her vil det m.a.o. i større grad også være en politisk fundamentert vurdering
og beslutning enn om alle vurderinger skulle ligge under kommunedirektørens egen organisasjon og
eventuelt fremmes for kommunestyret. Et eget styre for virksomheten i et KF gir også større
manøvreringsevne og mulighet for raskere beslutninger, samtidig som organisasjon og drift blir mer
gjennomsiktig. Det er også å bemerke at SU forholder seg til eierstrategiens føringer – i det ligger også
det å forholde seg til mulige kryssende interesser mht forretningsmessige og samfunnsansvar. Viser i
denne anledning også til foretakets rapporteringer ved tertial og årsberetning til kommunestyret.
Daglig leder kan ikke se at beskreven utfordring er reell gitt gjeldende styringsmekanismer og den
direkte dialog vi har valgt å føre inn mot kommunale utvalg/styrer i sentrale saker.

3.

Det hevdes at «Kommunes samlede strategiske tomtepolitikk fremstår som noe fragmentert».
PWC rapporten går ikke nærmere inn på sakens realiteter, men stiller følgende spørsmål: Hvordan er
den samlede strategiske tilnærming til erverv og salg av grunn for Stavanger kommune?»
Vi kan til dels være enig i problemstillingen som tas opp, særlig med utgangspunkt i basis.
Dette ikke minst ut fra at det er avdelinger i basisorganisasjonen som ønsker å ha en betydelig
innflytelse på hvordan kommunale eiendommer skal båndlegges og disponeres uten at det er politiske
eller administrative beslutninger på det, eller at det er gjort en overordnet samlet vurdering av ulike
faktorer som er knyttet til kjøp/salg. Utfordringen ligger derfor mest i det som vi kaller strategiske kjøp
– der det ikke foreligger noen kommunale bevilgninger til kjøp og/eller at evt. eiendom ikke er
identifisert. SU forsøker å ha en oversikt over kommunale behov og tilgjengelige ressurser, som
grunnlag for å vurdere eventuelle strategiske kjøp og salg. Dette må løses uavhengig av om SU er KF
eller ikke. Vi har bidratt til å bedre arbeidet sammen med basis, og dette har et forbedringspotensial,
også mht til rolle og ansvarsavklaringer. Vi mener å ha forstått vår rolle gitt i eierstrategien. Omtalte
utfordring gjenspeiler i stor grad forhold som går på å operasjonalisere denne, og ikke sakens
prinsipielle sider.
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6.

Forholdet til Stavanger boligbygg KF og konsekvenser ved evt tilbakeføring til basisorganisasjonen.

Vi registrerer at det i rapporten anbefales å tilbakeføre Stavanger boligbygg KF. Det er derfor nødvendig å
knytte noen kommentarer til det som bør behandles i rapporten.
De to foretakene ble som kjent begge opprettet juli 2016 for bl.a. å styrke kommunens boligpolitiske verktøy og
virkemidler. På et tidlig tidspunkt i utredningsfasen vurderte en at de oppgaver som i dag er representert ved
Stavanger utvikling og Stavanger boligbygg – skulle løses gjennom ett kommunalt foretak. Slik ble det ikke.
Samhandling mellom disse to foretakene er særskilt beskrevet i Eierstrategi datert bystyre 09.05.2016, jfr. side 6
– Forholdet til Stavanger boligbygg KF. Samarbeidet er beskrevet å gjelde det å fremskaffe og utvikle tomter til
kommunale boligprosjekter i regi av Stavanger boligbygg. I dette ligger også samarbeid med eksterne aktører
(private utbyggere, boligbyggelag, ideelle organisasjoner mv.).
Til det siste var det knyttet en forståelse av at å etablere foretak, ville det være enklere både juridisk og praktisk
å inngå samarbeid evt. opprette selskap sammen med private. Dette vil også gjøre det enklere å utvikle
boligprosjekter som har integrerte boliger med boligsosial profil, for eksempel kommunale bofelleskap,
etablererboliger, leie til eie mv. Dersom boligforetaket blir tilbakeført til basisorganisasjonen, vil den delen av
foretakets arbeidsoppgave (utvikle tomter til kommunale boligprosjekter) og samarbeid rundt dette bli
vanskeligere. Private utbygger vil bl.a. kunne vegre seg til å gå inn i forpliktende samarbeid med Stavanger
kommune der beslutningslinjene er vesentlig lengre og mer komplekse enn i foretakene med selvstendige styrer.
Særlig siste året har de to foretakene styrket samarbeidet om utvikling av boligprosjekter.
For Stavanger utvikling vil en tilbakeføring av Stavanger boligbygg KF kunne medføre at vi mister en viktig
brikke i dette samarbeidet som omfatter de kommunale boligprosjektene.

Stavanger 08.08.2020
Hans Kjetil Aas
daglig leder
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