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Budsjett Stavanger  
2017-2020  

 
Ansvarlig omstilling. Raust fellesskap. God oppvekst. 

 

Tre pakker for en ny tid:  
 1) Omstillings-pakke på 66 millioner.   
 2) Fellesskaps-pakke på 85 millioner.  
 3) Oppvekst-pakke på 100 millioner. 
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Stavanger i dag 
Hvor er vi nå? 

Stavanger er i en utfordrende økonomisk situasjon. Skattesvikten skyldes 
langvarig ensidig satsing på en næring som ikke er bærekraftig. Årene som 
kommer blir krevende. Stadig flere forstår at situasjonen ikke bare handler 
om en kortvarig dupp i skatteinntekter. De sosiale og økonomiske 
forskjellene har økt. Mange familier har vært nødt til å be om økonomisk 
sosialhjelp. 

 
Smartere 

Vi vet at fra 2022 vil vi få ekstra ufordringener med færre som bidrar i 
arbeidslivet, dette har sammenheng med høyere andel eldre, og flere som 
vil trenge tjenester fra kommunen. Velferdsteknologi kan bidra til at mange 
eldre kan få nye typer hjelpemidler som gjør at de klarer seg selv lenger. 
Men vi vil også trenge 
varme hender og god 
omsorg i byen vår. 
Oppgaver må løses på 
smartere og mer 
inkluderende måter, ikke 
bare gjennom smartere 
teknologi. 

Møteplassene 
 
Ensomhet, depresjon og 
angst er vår tids store 
helseutfordringer, både blant unge og gamle. Vi har fått flere møteplasser 
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på nett, men færre fysiske. Fraværet av ekte relasjoner, mennesker som 
stiller opp for hverandre når det trengs, gjør mange mer ensomme. Dette vil 
koste samfunnet mye om vi ikke griper tak i dette nå. Miljøpartiet De Grønne 
ønsker å bidra til flere interessante og frie møteplasser på tvers av 
generasjonene. Vi tror på et medmenneskelig samfunn; et samfunn der vi 
bryr oss om hverandre. 

 
Generasjonsrettferdighet 

Den økonomiske medisinen er ikke å fortsette å øke kommunens gjeld. Vi 
ønsker ikke å skyve problemene over til neste generasjon. Vi mener det er 
mer ansvarlig at vi som bor her i 
dag og sitter på eiendom tar vår 
del av regningen. Økt 
eiendomsskatt for private 
eiendommer et nødvendig 
grep. Dette gjør det mulig å 
skjerme tjenesteområder for 
kutt, samtidig som vi får 
redusert gjelden med 53 
millioner, allerede i 2017. 

 
Framtiden 

Vi har lagt opp til tre viktige satsningsområder som er retningsgivende i vårt 
budsjett. En omstillingspakke som legger opp til en forsvarlig klima- og 
omstillingssatsning. En fellesskapspakke, fordi vi mener at ingen 
innbyggere i Stavanger skal trenge å være ensomme eller utenfor. Og en 
oppvekstpakke for å sikre at våre barn og unge får de beste vilkår for å 
delta i og skape et godt fremtidig samfunn.  
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 (66 millioner i perioden) 

Omstillings-
pakken 
Best på grønn 

omstilling. Fordi vi kan.  
 

 I Stavanger har vi doble klima-utfordringer. Vi trenger å få ned egne utslipp, 
hovedsakelig innen transport. Målet må være en fossilfri by innen 2030. Men vi 
trenger også å legge tilrette for en massiv omstilling innen næringslivet. Det trengs 
tydelige visjoner og klare grep. Vi har samlet dette i en omstillingspakke på 66 
millioner kroner for perioden. Dette skal ta Stavanger til neste nivå av klimanøytral 
framtid.  
 
For å stimulere næringslivet i rett retning vil vi utlyse en løpende «Omstillingspris» 
til bedrifter som klarer å omstille seg raskt til mer bærekraftig drift og produksjon. 
Vi vil også innføre en mentorordning for omstilling i næringslivet.  
 
For å få ned klimautslipp vil vi satse på klimapartnere-prosjekter, flere bilfrie gater i 
sentrum, støtte til private solenergianlegg, bedre markering av sykkelfelt og en 
storstilt videreføring av sykkelsatsingen i byen vår. 

• Gratis sykkel på tog 

• Omstillingspris og mentorordning for næringslivet 

• Stor sykkelsatsning i flere år fremover 

• Støtte til private solenergi-anlegg 

• Flere bilfrie gater i sentrum 

• Tryggere sykkelfelt på utsatte steder 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(85 millioner i perioden) 

Fellesskaps-
pakken 
Ingen skal kjenne seg 
utenfor i Stavanger.  

 Uten hverandre har vi ikke noe samfunn. Våre eldre har gitt oss den 
velstanden vi nyter godt av i dag. Ingen skal grue seg til alderdommen, og ingen 
skal bekymre seg over å være en byrde for andre. Når vi er i arbeidsfør alder, er 
det vår tur å bidra til de som ikke er det. Vi skal kunne utdanne oss, finne arbeid, få 
barn, møte livets gleder og motgang i et raust fellesskap med rom for alle. I et 
godt og inkluderende samfunn skal alle kunne oppleve seg ivaretatt som verdifulle 
borgere, uavhengig av hvor de kommer fra, deres alder eller deres livssituasjon.    

Fraværet av ekte relasjoner, som stiller opp for hverandre når det trengs, gjør folk 
mer ensomme. Miljøpartiet De Grønne tror på et medmenneskelig samfunn; et 
samfunn der vi bryr oss om hverandre. Derfor har vi laget en felleskapspakke på 
hele 85 millioner for perioden for å sørge for at vi legger forholdene tilrette for at 
alle våre innbyggere skal trives i byen vår. 

Fellesskapspakken inneholder «Trivselspott» for sykehjem, sansehager, støtte til 
aleneforeldreforening, matsentral, mer økologisk urban dyrkning, skolehager, nye 
møteplasser innen kulturfeltet, styrket lokaldemokrati gjennom 
brukermedvirkning, nytt levekårsløft for Hillevåg og mange tilbakeføringer av flere 
kutt innen levekårsfeltet.  

• Levekårsløft Hillevåg 

• Trivselspott og sansehager til sykehjem samt tilbakeføring av kutt 

• Nye møteplasser for kulturfeltet og styrking av idretten 

• Matsentral etter modell fra Oslo 

• Urban økologisk dyrking og skolehager 

• Sterk opptrapping innen rusfeltet 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(100 millioner i perioden) 

Oppvekst-
pakken 

En investering for 
framtiden.  

Våre barn og unge er vår framtid. De fortjener det beste slik at de er best 
mulig rustet til å løse fremtidens utfordringer. I vårt budsjett har vi lagt inn hele 100 
millioner til satsing som kommer barn og unge til gode.  
 
God helse og læringsglede starter allerede i barnehagen og fortsetter på skolen 
gjennom trivsel og tilpassing for ulike individuelle behov. Idrett og sosiale 
aktiviteter er også viktige måter å bli integrert i samfunnet på. Barna skal oppleve 
en inkluderende skole som har tid og rom for hver elev uavhengig av foreldrenes 
økonomi. En god oppvekst gir et godt liv, og de som faller utenfor fellesskapet må 
bli møtt med hjelp for å raskt kunne komme tilbake. 
 
I vår oppvekstpakke har vi lagt vekt på viktigheten av en lavterskel folkeidrett, et 
rikt kulturtilbud for barn og unge, sunn giftfri mat, naturopplevelser, prøveordning 
med leksefri skole, framtidsombud for å ivareta de unges interesser, 
garderobeanlegg på Hinna og en hel rekke tilbakeføringer av kutt innen oppvekst. 
Vi innfører dessuten et vikarbudsjett for barnehagene og halverer SFO-prisen for 
barn med funksjonshemminger. 

• Ekstra vikarbudsjett til barnehagene + tilbakeføre kutt 

• Flere helsesøstre og psykologer for barn og ungdom 

• Prøveordning med leksefri skole 

• Framtidsombud innføres 

• Økologisk frukt og grønt til elevene 

• Tilbakefører kutt i skolen, PPT og barnevern 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Budsjettforslag fra:  Miljøpartiet De Grønne
Datert: 11/23/16

Endringer i rådmannens forslag til investeringsbudsjett
Økning i utgiftene eller reduserte inntekter (eller låneopptak) legges inn med positiv fortegn.
Økning i inntektene (eller låneopptak) eller reduserte utgifter legges inn med  negativt fortegn.

Beløp i hele tusen kroner.

INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER 2017 2018 2019 2020

Diverse bygg og anlegg

Sum Diverse bygg og anlegg 0 0 0 0

Skolebygg
MDG Jåtten skole (prosjektering) 1 000 0 0 0

Sum Skolebygg 1 000 0 0 0

Barnehagebygg

Sum Barnehagebygg 0 0 0 0

Sykehjem, bofellesskap og bolig

Sum Sykehjem, bofellesskap og bolig 0 0 0 0

Park- og idrettsbygg
53 Hinna garderobebygg 5 000 8 000 0 0

Sum Park- og idrettsbygg 5 000 8 000 0 0

Utbyggingsområder
MDG Områdeløft Hillevåg (som Storhaug) 2 000 10 000 10 000 10 000
MDG Støtte til private solenergi-anlegg 200 500 500 500

Sum Utbyggingsområder 2 200 10 500 10 500 10 500

Selvkostområder - Vann, avløp, renovasjon
76 Vålandsbassengene VANN −10 900 −5 000 0 0

MDG Vålandsbassengene VANN (redusert) 1 000 4 000 0 0
83 Vålandsbassengene AVLØP −10 900 −5 000 0 0

MDG Vålandsbassengene AVLØP (redusert) 1 000 4 000 0 0

Sum Selvkostområder - Vann, avløp, renovasjon −19 800 −2 000 0 0

Park og vei
MDG Sykkelsatsning videreføres utover 2017 5 000 15 000 15 000 15 000
MDG Bilfritt sentrum. Stenge Kirkegt, Breigt, Ø.Holmegt 1 000 0 0 0
MDG Markering av sykkelfelt m/plastklosser på utsatte steder 750 750 0 0
MDG Støytiltak for områder med rød/lilla sone på støykartet 1 000 1 000 1 000 1 000
MDG Skolehager og byhager 500 500 500 500
91 Flaskehalsprosjektet −24 000 0 0 0

Sum Park og vei −15 750 17 250 16 500 16 500

Felles

MDG
Øke rehabiliteringen av kommunale boliger gjennom 
Stavanger Boligbygg KF 5 000 5 000 5 000 5 000

MDG Økt støtte: SMISO Senter for seksuelle overgrep tilskudd 75 75 75 75

MDG Økt støtte: Dyrebeskyttelsen 103 103 103 103
MDG Økt støtte: Fontenehuset 345 345 345 345
MDG Økt støtte: Produksjon og formidling av kunst og kultur 500 500 500 500

Utskriftsdato: 11.11.2016 07.53
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MDG
Økt støtte: Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse 13

MDG Redusert støtte: Gladmat −500

MDG Redusert støtte: Tour de Fjords −500 −500 −500
Sum Felles 5 536 5 523 5 523 5 523

Kirkelig Fellesråd

Sum Kirkelig Fellesråd 0 0 0 0

Sum endringer i investeringer −21 814 39 273 32 523 32 523

Finansiering av investeringer
Tilskuddsendringer:

Salg av investeringer - endringer:

Fond (Bruk = minus, avsetning = pluss-tall)

Låneopptak endring (Økn.=minus, redusert = pluss) 52 769 −264 8 326 9 209
Overføring fra drift (beregnes av modellen) −30 955 −39 009 −40 849 −41 732

Sum finansiering av investeringer 21 814 −39 273 −32 523 −32 523

Budsjettbalanse skal være lik 0 0 0 0 0

Utskriftsdato: 11.11.2016 07.53
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Budsjettforslag fra: Miljøpartiet De Grønne Stavanger
Datert: 11/23/16

Endringer i rådmannens forslag til driftsbudsjett
Beløp i hele tusen kroner.

DRIFTSBUDSJETT -  ENDRINGER 2017 2018 2019 2020

Endringer per tjenesteområde:
Barnehage 

MDG VIKARBUDSJETT Barnehage 3 000 3 000 3 000 3 000
90 TILBAKEFØRE kutt: Barnehage 4 900 4 900 4 900 4 900

Sum barnehage 7 900 7 900 7 900 7 900

Skole
MDG Økologisk frukt og grønt til elevene som prøveordning 500 500 0 0
MDG Ute- og turprosjekt i skolene 700 700 700 700
MDG Prøveordning med leksefri skole (frivillig) 500 500 0 0
92 Foreldrebet. SFO: Halv pris barn med funksjonsnedsettelser 1 500 1 500 1 500 1 500
100 TILBAKEFØRE kutt: skole 9 000 9 000 9 000 9 000
103 TILBAKEFØRE kutt: Johannes læringssenter 850 850 850 850
106 TILBAKEFØRE kutt: Kulturskolen 290 290 290 290
107 TILBAKEFØRE kutt + styrkes: PPT 500 500 500 500

Sum skole 13 840 13 840 12 840 12 840

Barn og unge
113 DOBLING av økning: Helsesøster/psykolog for ungdom 650 650 650 650
115 TILBAKEFØRE kutt og dobles: Ungdom & Fritid 700 3 700 3 700 3 700
116 DOBLING av økning: Økt antall helsesøstre/psykolog i skolen 1 700 3 700 3 700 3 700
117 TILBAKEFØRE kutt: Helsestasjon og skolehelsetjeneste 400 400 400 400
119 TILBAKEFØRE kutt: Barnevern 500 500 500 500

Sum barn og unge 3 950 8 950 8 950 8 950

Levekår

MDG

Støtte til drift av aleneforeldreforeningen «Snehvit». Et 
dugnadsbasert barnepasshus etter modell fra Rødhette i Oslo.

1 000 1 000 1 000 1 000

MDG
«Trivselspott» Sykehjem kan søke om trivseslfremmende 
tiltak. 1 000

1 000 1 000 1 000

MDG Matsentral etter modell fra Oslo (utredning og drift) 200 200 200 200
MDG SANSEHAGER: Vedlikeholde eksisterende 500 500 500 500
MDG «Miljøarbeider Rus» prosjektet beholdes og styrkes 2 500 2 500 2 500 2 500

75 DOBLING av økning: Opptrapping på rusfeltet 1 500 1 500 1 500 1 500
152 TILBAKEFØRE kutt: Alders- og sykehjem 1 000 1 000 1 000 1 000
159 TILBAKEFØRE kutt: Rehabiliteringsseksjonen 200 200 200 200
163 TILBAKEFØRE kutt: Dagsenter og avlastningsseksjonen 1 000 1 000 1 000 1 000
173 TILBAKEFØRE kutt: Arbeidstreningsseksjonen 50 50 50 50

Sum levekår 8 950 8 950 8 950 8 950

Samfunnsmedisin
MDG Gjenopprette satsing på økologisk mat i kommunen 350 350 350 350
MDG Urban økologisk dyrking og skolehager 500 500 500 500

166
Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst (mindre pga 
stagnasjon i befolkningsvekst)

0 −300 −600 −900

Sum samfunnsmedisin 850 550 250 −50

Kultur og byutvikling
MDG Støtte til nye møteplasser for samarbeid i kulturfeltet 500 500 500 500
MDG Styrket lokaldemokrati/brukermedvirkning (citizens.is) 1 000 1 000 1 000 1 000

Sum kultur og byutvikling 1 500 1 500 1 500 1 500

Bymiljø og utbygging
MDG Innsparte kostnader ved overgang til kommunale elbiler −3 000 −6 000 −6 000 −6 000
MDG Gatevarme slås av ved plussgrader −300 −300 −300 −300
MDG Redusert asfalteringsbehov grunnet økt andel piggfrie biler −5 000 −10 000 −10 000 −10 000
MDG Refundere NSB for gratis sykkel på tog 500 500 500 500

Utskriftsdato: 11.11.2016 07.53
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193 Utsette panteordning gamle vedovner 0 −5 000 −5 000 −5 000
192 TILBAKEFØRE kutt: MILJØ 170 170 170 170
203 TILBAKEFØRE kutt: Strakstiltak i skolegårdene 300 300 300 300
212 TILBAKEFØRE kutt + styrking: IDRETTEN 692 692 692 692

0 0
Sum bymiljø og utbygging −6 638 −19 638 −19 638 −19 638

Rådmann, stab og støttefunksjoner
MDG OMSTILLINGSPRIS til bedrifter som omstiller seg fort 500 500 500 500
MDG MENTORORDNING for omstilling i næringslivet 500 500 500 500
MDG FRAMTIDSOMBUD innføres 400 600 600 600
MDG Lyntogforum medlemsavgift 100 100 100 100

MDG
Klimapartnere medlemsavgift (Rog.Fylkes vedtatte ordning)

50
50 50 50

MDG Klimapartnere, prosjekter 200 200 200 200
Sum rådmann, stab, støttefunksjoner 1 750 1 950 1 950 1 950

Felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag)
Renter, endret låneopptak (beregnes av modellen) −950 −913 −1 175 −1 451
Endring avdragsbetalinger (beregnes av modellen) −1 759 −1 750 −2 028 −2 335
Endringer i sentrale inntekter:
Skatt fra inntekt og formue
Rammetilskudd

MDG Eiendomsskatt fra 3 til 4 promille for privat/fritidsbolig −56 000 −56 000 −56 000 −56 000

Endringer i sentrale kostnader:

27 Folkevalgte: Alle AUer fjernes. −2 588 −2 588 −2 588 −2 588
27 Folkevalgte: KOM halveres. −1 528 −1 528 −1 528 −1 528
27 Folkevalgte: KFI fjernes. −232 −232 −232 −232

Disposisjonsfond (bruk = minus, avsetning = pluss-tall)
Overføring fra drift til investering (legges inn av bruker) 30 955 39 009 40 849 41 732 *

Sum felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag) −32 102 −24 002 −22 702 −22 402

SUM DRIFTSBALANSE:  skal være lik 0 0 0 0 0

Utskriftsdato: 11.11.2016 07.53
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We will make 
Stavanger green 

again! 
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