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Et mer sosialt rettferdig budsjett 
 

Stavangerregionen er ikke friskmeldt selv om pilene nå peker gradvis oppover. 
Mange av regionens innbyggere står fortsatt uten jobb og skatteinngangen er 
lavere enn tidligere. Stavanger kommune sliter også med å være attraktive for 
familier/småbarnsfamilier i etableringsfasen, dette er noe vi i FNB vil prøve å bidra 
til å endre gjennom dette budsjettet.   
 
2018 vil for mange kanskje føles som en reise inn i det ukjente, der mer usikkerhet 
vil prege hverdagen både økonomisk og sosialt enn tidligere. Bypakke Nord-Jæren 
vil bli en del av hverdagen til folk i slutten av året og mange vil få en drastisk 
utgiftsøkning på grunn av bypakken. Noen vil kanskje føle seg innestengt i egen 
bydel siden de nå må betale for å bevege seg rundt i egen kommune. Hvilke andre 
konsekvenser bypakken vil medføre kan vi bare spekulere i siden det ikke har blitt 
foretatt noen som helst form for konsekvensutredning for å finne ut av dette. Vi i 
FNB mener at en konsekvensutredning fortsatt vil være viktig å gjennomføre, vi 
setter derfor av midler til dette formålet. 
 
Hovedgrepet vi gjør i forhold til Bypakke Nord-Jæren er likevel at vi setter av 
midler for å subsidiere Stavanger sine innbyggere innad i bomringen i egen 
kommune. Bompenger er en direkte usosial og i tillegg en veldig tilfeldig form for 
skattlegging av befolkningen. Dette er det grepet vi kan gjøre lokalt pr i dag og vi 
håper også at dette kanskje kan bidra til å gjøre Stavanger mer 
konkurransedyktige og attraktive sammenlignet med andre storbyer og 
nabokommunene våre som fortsatt driver med en slik tilfeldig og usosial 
skatteinnkreving. 
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For å finansiere subsidieringen av bompenger for innbyggerne innad i kommunen 
så øker vi eiendomsskatten maksimalt både i 2018 og 2019, samtidig som vi 
fjerner bunnfradraget. 
 
Dette er en langt mer sosial rettferdig skattlegging av kommunens innbyggere enn 
bompenger og i tillegg bidrar det til at det ikke bare de som er avhengige av bilen 
som er med på å finansiere utbygging av kollektivnettet, sykkelveier, gangveier og 
drift av kollektivtrafikk innad i kommunen, men alle med eiendom i kommunen. 
Brukerfinansieringen blir dermed større. Jo større eiendom/bolig du har, jo mer 
betaler du i eiendomsskatt, størrelsen på eiendommen/boligen er ofte 
proporsjonal med verdien, så de med mest betaler dermed mest.  
 
Det har blitt gjort en del grep for å få flere til å velge bort bilen for heller å reise 
kollektivt, sykle eller gå. Kommunen har brukt flere millioner hvert år på en 
sykkelsatsing uten den helt store effekten. Vi øremerker derfor 5 millioner av 
sykkelsatsingen både i 2018 og 2019 til å få flere bysykler ut i bydelene. De fleste 
av disse vil bli utplassert i de sentrumsnære bydelene og det langsiktige målet er 
at uansett hvor du befinner deg i disse bydelene så skal du ikke være lenger unna 
enn 300-400 m fra et bysykkelstativ. Vi tror et slikt grep vil gjøre bysykler til et 
reelt alternativ for veldig mange, både til og fra jobb, men også til og fra 
kollektivknutepunkt som i dag føles alt for langt unna til at en dropper bilen for 
mange.  
 
Et så stort antall bysykler vil kunne føre til veldig mange sykler konsentrert i 
sentrum på dagtid. Om Kongsgata og Klubbgata blir stengt for biltrafikk som det 
ligger inne forslag om i sentrumsplanen så vil vi derfor legge til rette for en 
bysykkelgarasje i parkeringshuset under Domkirkeplassen, her vil det også 
vurderes om en skal legge til rette for garderober med dusj. 
 
Småbarnsforeldre er et satsingsområde for FNB. Vi fjerner derfor 
effektiviseringskrav i skole og barnehage for å øke rammene. Vi beholder 
foreldrebetalingen på dagens nivå, vi innfører søskenmoderasjon i barnehage og 
SFO. Vi innfører også SFA for barn med særskilte behov fra 5-10 trinn. 
Vi fremskynder også ny skole på Storhaug og rehabiliteringen av Tastaveden med 
et år. 
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FNB tar mobbing på alvor og øker stillingen til mobbeombudet til 100 %, vi setter 
også av 3 mill årlig i perioden for å få flere miljøarbeidere i skolen som kan bidra til 
forebygging og håndtering av dette store problemet. Vi setter også av 8,5 mill for 
å øke antall helsesøstre i skolen slik at vi tilfredsstiller normen satt av 
Helsedirektoratet. 
 
Vi fremskynder bygging av brannstasjonen i Schancheholen til 2019 slik at den står 
ferdig til Ryfast åpner, dette er viktig for brannsikkerheten. 
 
Vi fjerner piggdekkgebyret og innfører heller pant på piggdekk ved kjøp av piggfrie 
dekk frem til 2020. 
 
Vi setter også av midler til en aktivitetspark for familier ved Mosvannsparken, vi 
ønsker å utvikle området slik at det blir en naturlig samlingsplass for byens 
innbyggere. 
 
Vi vil også prioritere å bruke midler til å fjerne flaskehalser i kommunen, disse har 
det dessverre blitt flere av de siste årene og ikke mindre som vel var den 
opprinnelige intensjonen med flaskehalsprosjektet. 
 
Vi innfører også en tilskuddsordning til utbygging av ladestasjoner for el-biler, 5 
mill settes av årlig til dette prosjektet i perioden. 
 
Når det gjelder tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner beholder vi 
Rådmannens opprinnelige forslag med våre egne endringer. 
 
Våre prioriteringer: 
 

 Ingen bompenger innad i egen kommune for Stavangers innbyggere 

 Konsekvensutredning Bypakke Nord-Jæren 

 Småbarnsfamilier 

 Skole og barnehage 

 Helsesøstre og miljøarbeidere i skolen 

 Bysykler i bydelene 

 Flaskehalser 

 Fjerne piggdekkgebyr 

 Familiepark ved Mosvannet 
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Investeringsbudsjettet 

Diverse bygg, anlegg og felles investeringer 
 

3   Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2019). Vi fremskynder brannstasjonen i 
Schancheholen til 2019, slik at denne er ferdig til Ryfast åpner. 
 

 
 
 

Skole 
 

26   Ny skole på Storhaug, 21 klasserom (eks. tomt). Ferdig ett år tidligere, altså i 
2021. 
 
28   Tastaveden skole, rehabilitering. Ferdig ett år tidligere, altså i 2021.  
 

 

 

Barnehagebygg 
 

43   Barnehage med 90 plasser (6 avdelinger) på Storhaug,  byggekost (ferdig 2020). 
 

 
 

2018 2019 2020 2021 2018-2021

Diverse bygg, anlegg og felles investeringer

Rådmannens forslag- sum diverse bygg, anelgg og felles investeringer 161,350     145,900    145,700    157,500     610,450      

3 Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021) 50,000        56,000       -50,000      -56,000      -                

-                

Sum partiets endringer- diverse bygg og anlegg 50,000        56,000       -50,000      -56,000      -                

Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- diverse bygg og anlegg 211,350      201,900     95,700       101,500      610,450       

2018 2019 2020 2021 2018-2021

Skole
Rådmannens forslag- sum skole 128,900     200,500    304,000    446,400     1,079,800   

26 Ny skole på Storhaug, 21 klasserom (eks. tomt) (ferdig 2021) -               40,000       60,000       18,000        118,000       

28 Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2021) -               40,000       54,000       -54,000      40,000         

-                

Sum partiets endringer- skole -               80,000       114,000     -36,000      158,000       

Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- skole 128,900      280,500     418,000     410,400      1,237,800   

2018 2019 2020 2021 2018-2021

Barnehage 

Rådmannens forslag- sum barnehage 37,000       75,500       98,800       84,000       295,300      

43 Barnehage med 90 plasser (6 avdelinger) på Storhaug,  byggekost (ferdig 2020) 1,000          19,000       19,000       -39,000      -                

-                

Sum partiets endringer- barnehage 1,000          19,000       19,000       -39,000      -                

Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- barnehage 38,000        94,500       117,800     45,000        295,300       
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Park og vei 

 
99  Sykkelstrategi. Flytter fem millioner kroner fra sykkelstrategi og øremerker disse 
til bysykler i bydelene. 
 
FNB Utvidelse av bysykkeltilbudet i bydelene. Sykkelen er et viktig redskap for å 
redusere bilbruk. Dette gjelder ikke bare mellom bydelene, men også innad i dem. Målet er 
at en aldri skal være lenger enn 400 meter fra et bysykkelstativ i de sentrumsnære bydelene 
(Storhaug, Eiganes og Våland, Indre Tasta). I tilfelle Kongsgata og Klubbgata stenges for 
biltrafikk i forbindelse med Sentrumsplanen, så gjøres parkeringsanlegget under 
Domkirkeplassen om til en sykkelgarasje for bysykler og andre sykler, med mulighet for  
dusj / garderobe. 
 
FNB Flere busskur. For å oppmuntre byens befolkning til å benytte kollektiv transport 
til jobb, er det viktig å øke komforten. Vi bor i en værutsatt by, og bygging av flere busskur 
vil være et av mange små tiltak som kan få nye målgrupper med på å prøve buss til jobb. 
 
FNB  Mosvannet - tilrettelegging for lek, uteaktiviter og kafé. Den frie leken har 
grunnleggende betydning for barnas helhetlige utvikling. FNB forslår å bygge et lekeanlegg 
og aktivitetsmiljø for barn på nordsiden av Mosvannet i 2018. Området står for det meste 
ubrukt i dag og vi ser for oss at dette kan bli et samlingspunkt for familier og for barn. På sikt 
vil vi videreutvikle området ved Mosvannet til å bli Stavangers bypark, med tilrettelagte 
aktivitets- og rekreasjonsområder. Dette er også en del av strategien for å gjøre Stavanger 
mer attraktiv for barnefamilier. 
 
FNB Hundeparker i bydelene. Strengere regler for båndtvang i Stavanger må 
balanseres med bedre tilbud til hundelufting i byen. Hver bydel bør ha egen hundepark, og 
det bør også anlegges egne hundeparker for små hunder, noe som er vanlig i større byer. 
 
FNB Flaskehalsprosjektet har blitt en salderingspost, og FNB ønsker nå å faktisk bruke 
disse midlene på hva de var tenkt til. Vi legger inn fem millioner årlig for utbedring av 
flaskehalser. 
 

 
 
 

2018 2019 2020 2021 2018-2021

Park og vei

Rådmannens forslag-  sum park og vei 174,150        126,250        109,450           109,450           519,300         

99 Sykkelstrategi -5,000            -5,000            -                    -                     -10,000          

FNB Utvidelse av bysykkel til bydelene 5,000              5,000             10,000            

FNB Flere busskur 2,500              2,500             5,000              

FNB Mosvannet - tilrettelegging for lek og uteaktiviter. Kafe 2,500              2,500              

FNB Hundeparker i bydelene 2,500              2,500              

FNB Flaskehalsprosjektet 5,000              5,000             5,000                5,000                 20,000            

Sum partiets endringer-park og vei 12,500           7,500             5,000                5,000                 30,000            

Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- park og vei 186,650         133,750         114,450           114,450            549,300         
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Totale brutto investeringer 
 

   

Totale brutto investeringer 
Rådmannens forslag- totale brutto investeringer 1,076,750     959,650         937,550           1,058,450        4,032,400      

Partiets endringer- totale endringer ift. Rådmannens forslag 63,500           162,500         88,000              -126,000          188,000         

Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer totalt 1,140,250     1,122,150     1,025,550        932,450            4,220,400      

Finansiering 
Rådmannens forslag låneopptak 344,787        389,164        434,719           535,133           1,703,803     

Rådmannensforslag egenfinansiering 731,963        570,486        502,831           523,317           2,328,597     

Partiets endringer i egenfinansiering føres under:

Overføringer fra drift til investering (beregnes i driftsbudsjettet) 14,414           6,501             1,425                11,702              34,043            

Andre tilskudd -                  

Salgsinntekter -                  

Partiets endring i låneopptak (beregnes automatisk) 49,086           155,999         86,575              -137,702          153,957         

Udekket iht. partiets endringer -                  -                  -                    -                     
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Driftsbudsjettet 

Barnehage 
 

68   Foreldrebetaling. Vi fjerner økningen på 12,6 mill, Stavanger skal være en 
attraktiv by å bo i for barnefamilier. Dette er et satsingsområde for FNB og dette er en del av 
strategien for å oppnå dette. 
 
FNB  Søskenmoderasjon. Vi innfører søskenmoderasjon i barnehage og SFO, dette er 
en del av strategien for å gjøre kommunen mer attraktiv for barnefamilier, dette gir en 
økning i kostnad på 14,3 mill i året. 
 
118 Redusert ramme for ressurssenter for styrket barnehagetilbud. Vi fjerner redusert 
ramme med 0,32 mill i året. 
 

 
 
 

Skole 
 

100  Foreldrebetaling SFO. Vi fjerner økningen i betalingen for SFO fra høsten 2018, 
dette gir en økt kostnad på 1,8 mill første året og deretter, 3,3 mill resten av perioden. 
 
FNB Skolefritidsavlastning. Vi innfører SFA for barn med særskilte behov for 5-10 trinn, 
dette gir en kostnad på 6,5 mill i året. 
 
FNB  Mobbeombud. Vi øker stillingen til mobbeombudet til 100 %, dette gir en økt 
kostnad på 0,46 mill i året. Ordningen evalueres med mulighet for økning med ny stilling fra 
august 2019. 
 
FNB  Miljøarbeidere i skolen. Vi legger inn 3 mill i året for en satsing på flere 
miljøarbeidere i skolen, som skal bidra til forebygging av mobbing, selvskading og psykiske 
problemer i skolen. 
 
103  Redusert ramme i grunnskole. Vi fjerner effektiviseringskravet i skolen med 5,5 
mill året, dette bidrar til økt ramme i skolen. 

2018 2019 2020 2021

Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag                     11,630                  9,430                  9,280                9,280 
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag               1,332,003         1,329,803         1,329,653        1,329,653 
Legg inn dine endringer under:

68 Foreldrebetaling, prisjustering 12,600                     12,600               12,600               12,600              

FNB Søskenmoderasjon                      14,300                14,300                14,300               14,300 

118 Redusert ramme                            320                      320                      320                     320 

Sum endring iht. partiets forslag                      27,220                27,220                27,220               27,220 

Ny budsjettramme iht. partiets forslag                1,359,223          1,357,023          1,356,873         1,356,873 

Barnehage 
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105  Skolehelsetjenesten, økt antall helsesøstre. Vi styrker skolehelsetjenesten og 
legger inn 8,5 mill ekstra for å tilfredsstille normen til helsedirektoratet når det gjelder antall 
helsesøstre i skolen. 
 

 
 

Barn og unge 
 

127  Prosjekt «Fritid for alle» er en viktig del av arbeidet med å kompensere for 
konsekvenser av barnefattigdom i Stavanger. «Fritid for alle» bidrar kompenserende ved å gi 
tilgang til arenaer, aktiviteter og opplevelser som er utilgjengelige for mange i en økonomisk 
vanskelig situasjon. Vi styrker satsingen og øker rammen med 2,5 mill ekstra i året.  
 
FNB  Kulturtilbud i bydelene. Vi legger inn 1,75 mill til en satsing på å øke 
kulturtilbudet i bydelene, disse midlene deles ut gjennom bydelsutvalgene. 
 
129  Bakgården, styrking av kulturtiltak rettet mot mennesker med psykiske lidelser. Vi 
ønsker å gi Bakgården enda bedre vilkår og øker derfor satsingen med 0,1 mill ekstra. 
 
132  Nye frivillighetssentraler, styrking av eksisterende. Vi oppretter 
frivillighetssentraler i alle bydelene og styrker de vi har, vi øker med 0,75 mill i 2018 og 0,37 
mill i 2019. 
 

 

2018 2019 2020 2021

Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag                     77,007               74,507               61,507              62,327 
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag               1,824,862         1,822,362         1,809,362        1,810,182 
Legg inn dine endringer under:

100 Foreldrebetaling skolefritidsordning, økes fra høsten 2018, jf HØP 2017-2020 1,500                       3,300                 3,300                 3,300                

FNB SFA 6,500                       6,500                 6,500                 6,500                

FNB Økt stilling mobbeombud til 100 % 460                           460                     460                     460                    

FNB Flere miljøarbeidere i skolen 3,000                       3,000                 3,000                 3,000                

103 Redusert ramme                        5,500                  5,500                  5,500                 5,500 

105 Skolehelsetjenesten, økt antall helsesøstre 8,500                       8,500                 8,500                 8,500                

Sum endring iht. partiets forslag                      25,460                27,260                27,260               27,260 

Ny budsjettramme iht. partiets forslag                1,850,322          1,849,622          1,836,622         1,837,442 

Skole

2018 2019 2020 2021

Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag                     17,690               17,910               18,030              17,780 
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag                   511,290             511,510             511,630            511,380 
Legg inn dine endringer under:

127 Fritid for alle 2,500                       2,500                 2,500                 2,500                

FNB Kulturtilbud i bydelene                        1,750                  1,750                  1,750                 1,750 

129 Bakgården, styrking 100                           100                     100                     100                    

132 Nye frivilligsentraler, inkludert styrking av eksisterende 740                           370                     

Sum endring iht. partiets forslag                        5,090                  4,720                  4,350                 4,350 

Ny budsjettramme iht. partiets forslag                   516,380              516,230              515,980            515,730 

Barn og unge
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Helse og velferd 
 

FNB  Økte åpningstider i svømmehallene. Vi ønsker å øke åpningstidene i 
svømmehallene på Tasta, Mariero, Kvernavik og Hundvåg og setter av 2 mill til dette årlig i 
perioden. 
 
228  Redusert ramme, drift av Kvernevik og Hundvåg svømmehall. Vi fjerner den 
reduserte rammen, dette utgjør 0,29 mill i året. 
 
FNB  Skipper Worse korrigering. Vi legger inn de nye tallene for Skipper Worse, men 
beholder Rådmannens opprinnelige forslag for lag og organisasjoner. 
 
FNB  Kia Velferd. Vi bevilger 0,6 mill til Kia Velferd årlig i perioden, øremerket deres 
tiltak overfor kvinner med innvandrerbakgrunn i forhold til norskopplæring. Dette er for å 
hjelpe de som ikke lenger har tilbud gjennom Johannes Læringssenter i kommunal regi. 
 
FNB  Norsk Folkehjelp. Vi setter av 0,6 mill som et engangstilskudd til Norsk Folkehjelp 
til støtte i deres prosjektet med eget bygg i Olaf Paulus vei 1. 
 
 

 
 
 

Bymiljø og utbygging 
 

FNB  Tilskuddsordning for bygging av ladestasjoner e-biler. Vi bevilger 5 mill årlig i 
perioden for en støtteordning for utbygging av ladestasjoner for el-biler for private, 
borettslag/sameier, bedrifter, institusjoner. 
 
237  Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg. Vi styrker denne posten med en 
årlig økning på 0,5 mill, øremerket aktivitetsanlegg. 
 

2018 2019 2020 2021

Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag                   -15,211              -35,896              -40,746            -61,146 
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag               3,474,853         3,454,168         3,449,318        3,428,918 
Legg inn dine endringer under:

FNB Økte åpningstider til svømmehaller 2,000                       2,000                 2,000                 2,000                

228 Redusert ramme, Kvernevik og Hundvåg svømmehall 290                           290                     290                     290                    

FNB Skipper Worse korrigering 2,000                       2,000                 2,000                 2,000                

FNB KIA Velferd (norskundervisning til innvandrerkvinner) 600                           600                     600                     600                    

FNB Norsk Folkehjelp (støtte til å fikse opp nykjøpt bygg) 600                           

Sum endring iht. partiets forslag                        5,490                  4,890                  4,890                 4,890 

Ny budsjettramme iht. partiets forslag                3,480,343          3,459,058          3,454,208         3,433,808 

Helse og velferd
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242  Redusert ramme, vedlikeholdsstandard på byens uteområder. Vi fjerner 
reduksjonen som utgjorde 0,65 mill i året. 
 
FNB  Konsekvensutredning Bypakke Nord-Jæren. Vi setter av 0,9 mill til en 
konsekvensutredning som ser på økonomiske og sosiale konsekvenser for befolkningen, 
økonomiske konsekvenser for næringslivet/handelsnæringen, konsekvenser for deltakelse i 
idretten og for frivillig arbeid, samt rekruttering til kommunale arbeidsplasser som skole, 
barnehage, institusjoner i de ulike bydelene i forhold til innføring av Bypakke Nord-Jæren. 
 
FNB  Subsidiering av bompenger. Stavanger kommune subsidierer sine egne 
innbyggere for kostnadene de får pga Bypakke Nord-Jæren innad i egen kommune. 
Bompenger er en vilkårlig og usosial måte å kreve inn penger på og subsidieringen av 
kommunen innbyggere er også en del av strategien for å gjøre oss mer attraktive for 
småbarnsfamilier. 
 
I de andre store byene vi konkurrerer med og i nabokommunene våre vil bompenger bli en 
stor kostnad for mange barnefamilier og andre. Med denne ordningen viser vi at i Stavanger 
har vi evnen til å tenke smartere og de vil igjen gjøre oss mer attraktive. Uten en slik 
subsidiering frykter vi det kan ha motsatt effekt. 
 
275  Panteordning for gamle vedovner. Tilskuddet reduseres fra 5000 kr til 2500 kr pr 
ovn, ordningen gjelder for 2018-2020. 
 
FNB  Gebyr gamle vedovner. I 2021 innføres et gebyr på ovner som ikke er 
rentbrennende på 1000 kr pr husstand med slike ovner som er i bruk, ordningen med pant 
på gamle ovner har da vart i tre år og alle har hatt mulighet til å benytte seg av denne om de 
absolutt må bruke fyring som oppvarming. 
 
277  Piggdekkgebyr. Piggdekkgebyret fjernes i tidsrommet 2018-2020, om ikke 
Stavanger har nådd målet om 90 % piggfri andel innad i kommunen innen utgangen av 2020 
innføres piggdekkgebyr i 2021, gebyret vil være i virke inntil målet er om 90 % piggfriandel 
er nådd. 
 
FNB  Panteordning for piggdekk. Det innføres panteordning for piggdekk ved kjøp av 
piggfrie dekk, ordningen gjelder for dekk som fortsatt er brukbare og det gis 300 kr i pant pr 
dekk. Ordningen gjelder 2018-2020, innen utgangen av det året skal alle kunne hatt 
muligheten til å skifte ut dekkene de har i dag og endre til piggfrie dekk. 
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Innbyggerdialog, kultur og næring 
 

290 MUST – økt driftstilskudd (ifm drift av Holmeegenes). Utsetter oppstart ved 
Holmeegenes til 2019. 
 
FNB  MUST. Øremerket tak Stavanger Maritime museum og økt drifttilskudd. 
Vi øker driftstilskuddet til MUST med 2,8 mill, deler av tilskuddet er øremerket rehabilitering 
av tak på Stavanger Maritime museum. 
 

 
 

2018 2019 2020 2021

Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag                     44,948               77,223             104,711            119,517 
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag               1,404,659         1,436,934         1,464,422        1,479,228 
Legg inn dine endringer under:

FNB Tilskuddsordning for å bygge ladestasjoner til el-biler 5,000                       5,000                 5,000                 5,000                

237 Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg 500                           500                     500                     500                    

242 Redusert ramme, vedlikeholdsstandard på byens uteområder 650                           650                     650                     650                    

FNB Konsekvensutredning Bypakke Nord-Jæren 900                           

FNB Subsidiering av bompenger 185,400                  351,770             338,340             348,340           

275 Panteordning gamle vedovner -5,000              

FNB Gebyr for gamle vedovner               -4,000 

277 Piggdekkgebyr                        3,000                  3,000                  3,000                 1,500 

FNB Panteordning for piggdekk 2,500                       2,500                 2,500                 

Sum endring iht. partiets forslag                   197,950              363,420              349,990            346,990 

Ny budsjettramme iht. partiets forslag                1,602,609          1,800,354          1,814,412         1,826,218 

Bymiljø og utbygging

2018 2019 2020 2021

Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag                     14,989               13,219               13,219              15,719 
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag                   218,847             217,077             217,077            219,577 
Legg inn dine endringer under:

290 MUST - økt driftstilskudd (ifm. drift av Holmeegenes) -2,800                     1,200                 -                      -                    

FNB MUST - til reperasjon av tak i Maritim museum og økt driftstilskudd                        2,800 

Sum endring iht. partiets forslag                               -                    1,200                         -                          -   

Ny budsjettramme iht. partiets forslag                   218,847              218,277              217,077            219,577 

Innbyggerdialog, kultur og næring
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Felles utgifter 
 

25 Folkevalgte. Folkevalgte. Vi halverer antall møter i Kommunalutvalget med påfølgende 
reduksjon i utbetalingen til de folkevalgte, dette gir en innsparing på ca 0,3 mill i året. 

 
 

Felles inntekter 
 
FNB  Bruk av økt eiendomsskatt til subsidiering av bom-utgifter. Det finnes ikke en 
rettferdig måte å kreve inn ekstraskatt på for å bygge kollektiv- og sykkelvei som vi kan 
bestemme lokalt, men bompenger er den mest usosiale måten en kan hente inn midler til 
denne satsingen på. Den nye bomringen rammer helt tilfeldig og de som tjener minst vil måtte 
bruke en alt for stor andel av utgiftene sine til å betale for noe de ikke får direkte nytte av. 
 
FNB foreslår at Stavanger kommune subsidierer utgiftene kommunens innbyggere får ved å 
kjøre innad i kommunen. Midlene til dette hentes inn ved å øke eiendomsskatten, først med to 
promille og fjerne bunnfradraget i 2018, og deretter sette den til det maksimale i 2019. Dette gir 
en mye mer sosial profil på denne ekstraskatten, det som har mest betaler mest og de fleste 
familier og enslige vil spare store summer. 
 
FNB vil understreke at vi i utgangspunktet ikke er for høyere eiendomsskatt, men med de 
begrensede virkemidlene som finnes lokalt er dette den mest sosialt rettferdige løsningen, og vil 
føre til at det store flertallet vil betale mindre enn med bompenger. Men etter vårt syn skal 
veibygging i all hovedsak være finansiert av staten.  
 

 
 

2018 2019 2020 2021

Sum endring iht. rådmannens forslag                   -76,476               25,348             102,426            164,202 

Budsjettramme iht. rådmannens forslag               1,621,671         1,723,495         1,800,573        1,862,349 

Legg inn dine endringer under:

25 Folkevalgte                          -300                    -300                    -300                   -300 

Sum endring iht. partiets forslag                        2,616                11,151                16,966               10,484 

Ny budsjettramme iht. partiets forslag                1,624,287          1,734,646          1,817,539         1,872,833 

Felles utgifter 
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2018 2019 2020 2021

Legg inn dine endringer under:

Skatt fra inntekt og formue

Rammetilskudd

Eiendomsskatt privat                    -99,000            -238,500            -223,500           -223,500 

Eiendomsskatt næring                  -168,000            -196,000            -196,000           -196,000 

Legg inn dine endringer i disposisjonsfond under:

Disposisjonsfond 

Endring i overføring fra drift til investering (klikk på knappen under)                        3,176                 -5,357              -11,172               -1,698 

Sum endringer i felles inntekter og utgifter iht. partiets forslag                  -261,210            -428,710            -413,710           -410,710 

Felles inntekter 


