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Søknad om tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner
som skal slå seg sammen
Vi viser til kunngjøring av 05.04.2017 vedrørende tilskudd til veier og digitaliseringstiltak
som slår seg sammen i kommunereformen.
Kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger har gjennom vedtak i kommunestyrene juni
2016 sluttet seg til en intensjonsavtale om å etablere en ny kommune fra 01.01.2020.
Kommunen skal hete Stavanger, men omtales foreløpig med arbeidsnavnet «Nye
Stavanger».

Nye Stavanger vil med dette søke om tilskudd til følgende tiltak oppgitt i prioritert
rekkefølge:
Prioritet Tiltak
1
Gjennomføring av regulering, detaljprosjektering,
arkeologiske undersøkelser og eventuelt grunninnløsning
til gang- og sykkelvei mellom Sokn og Austre Åmøy.
2
Bredbånd – oppvekstsentre/barnehage
2
Digitalisering av byggesaksarkivene i Rennesøy og Finnøy
3
Trådløs dekning i kommunale bygg i Rennesøy og Finnøy

Søknadsbeløp
2 000 000
1 000 000
2 000 000
1 300 000

1. Gang- og sykkelvei mellom Sokn og Austre Åmøy – finansieringsbidrag til
regulering, detaljprosjektering, arkeologiske undersøkelser og eventuelt
grunninnløsning.
Beskrivelse av tiltaket
Austre- og Vestre Åmøy tilhører i dag henholdsvis Stavanger og Rennesøy kommuner.
Det mangler en sammenhengende gang- og sykkelvei langs hovedveien Fv 441 som
starter ved krysset E-39/Fv 441 på Sokn i Rennesøy, følger Fv 441 og slutter ved ende-/
snuplassen for buss på Austre Åmøy i Stavanger kommune. Strekningen er på ca.6 km og
gang-/sykkelvei vil bli i en bredde på 3,0 m. Det vil være behov for belysning langs ny
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gang- og sykkelvei da deler av veien er smal og uten belysning. Hastigheten varierer
mellom 60 km/t og 40 km/t.
Det ble bygget ny vannledning fra Vestre til Austre Åmøy for en del år siden. Traséen ble
etablert langs FV 441 Åmøyveien, på sørsiden av veien. I forbindelse med prosjektet
gjennomførte Rennesøy kommune grunnerverv for traséen langs FV 441 Åmøyveien.
Rennesøy kommunes foreløpige vurdering er at det skal være ervervet tilstrekkelig areal
for å kunne bygge gang- og sykkelsti over Vestre Åmøy.
Bystyret i Stavanger satt i 2014 av fem millioner kroner til bygging av gang- og sykkelsti på
Austre-Åmøy. Selv om veien er fylkeskommunal har Rogaland fylkeskommune valgt å stille
arbeidet med reguleringsplanen for gang- og sykkelsti i bero. Rogaland fylkeskommune har
gitt tilbakemelding om de per nå ikke kan prioritere finansering til prosjektet, men stiller seg
positiv hvis kommunene søker midler og på egen hånd gjennomfører prosjektet.
Fylkeskommunen er også villig til å overdra plandataene på det reguleringsarbeidet som
allerede er gjennomført.

Mål for tiltaket
Dagens standard på denne veien er en trafikksikkerhetsmessig utfordring. Etableringen av
Nye Stavanger vil føre til økt behov for at det legges til rette for gående og syklister på
veistrekningen. Forut for etablering av gang- og sykkelvei må det gjennomføres
reguleringsplaner i Austre Åmøy for Stavanger og Vestre Åmøy og Sokn for Rennesøy. Det
må også beregnes arkeologiske grunnundersøkelser hvor dette er påkrevd. Videre vil det
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være behov for prosjektering og grunnerverv. Endelig oppstart bygging vil kunne skje etter
at prosjektet er finansiert og godkjent.
Foreløpig fremdriftsplan
- Vår 2018 - Arkeologiske grunnundersøkelser
- Høst 2018 - vår 2019 - Regulering, 2.gangsbehandling (etter arkeologiske
undersøkelser)
- 2019 – grunnerverv.
- 2020 – Bygging – antatt ferdig 2021 – forutsatt tilstrekkelig finansiering
Kostnadsestimat
- Regulering: kr. 1,0 mill.
- Detaljprosjektering: kr. 2,5 mill.
- Arkeologisk grunnundersøkelser: 0,5 mill.
- Totalt kr 3,0 mill. – hvorav kr 1,0 mill. i egenfinansiering. Det søkes om kr 2 mill. i
tilskudd.
2. Bredbånd – oppvekstsentre/barnehage
Beskrivelse av tiltaket:
I Finnøy kommune er det 16 bebodde øyer, hvorav to ble landfaste med tunnelforbindelse i
2009 (Finnøy og Talgje). Skole- og barnehagestrukturen i kommunen er desentralisert. Vi
har barne- og ungdomsskole på Finnøy, men i tillegg tre oppvekstsentre fordelt på de ikkelandfaste øyene. Oppvekstsentrene på hhv. Sjernarøy, Ombo og Fogn, har skole 1.-7.
trinn, barnehage og SFO. I tillegg til de tre oppvekstsentrene har vi barnehage på Halsnøy.
På de ikke-landfaste øyene i kommunen er bredbåndsdekningen svært mangelfull. Dette
rammer innbyggere, hyttefolk og næringsliv, men har og konsekvenser for
kommuneorganisasjonen og det kommunale tjenestetilbudet. De fire kommunale byggene
har alle per dato særdeles dårlig nettdekning. Kommunen har fra 2015 satset på IKT i
skolen, gjennom høy dekningsgrad digitale enheter og nye digitale verktøy og læremidler.
Men pga. utfordringer knyttet til nettet, har vi i begrenset grad klart å ta digitale enheter og
verktøy i bruk i undervisningen. Veldig ofte er lærer og elever nødt til å avbryte eller endre
undervisningsopplegget pga. problemer med nettet. Dette skaper frustrasjon i hverdagen, i
tillegg til konsekvenser for elevenes læring. Den dårlige nettdekningen har og
konsekvenser for ansatte og ledelse i deres daglige arbeid, som bl.a. skal gjøres i
kommunens saks-/arkivsystem, økonomisystem, fagsystem osv.
I gjeldende økonomiplan har Finnøy kommune satt av kr 10 mill. til utbygging av bredbånd.
Kommunestyret har i vedtak budsjett 2018 presisert at kommunale bygg på de ikkelandfaste øyene skal prioriteres. Det vil si at planlegging og utbygging av høykvalitets
bredbånd til oppvekstsenteret på Sjernarøy, oppvekstsenteret på Ombo, oppvekstsenteret
på Fogn og barnehagen på Halsnøy, er det som skal gjøres først og ha prioritet innenfor
den økonomiske rammen.
Mål for tiltaket:
Tiltaket omfatter utbygging av bredbånd til tre oppvekstsentre og 1 barnehage. Tiltaket skal
legge til rette for og sikre bruk av IKT i undervisning og læring på oppvekstsentrene.
Tiltaket skal videre sikre ansatte og lederes bruk av kommunale felles- og fagsystemer.
Fremdriftsplan:
Prosjektet skal gå i 2017 og 2018. Våren 2017 er det inngått kontrakt for bredbånd til
oppvekstsenteret på Sjernarøyane og oppvekstsenteret på Ombo, med ferdigstillelse i
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august. Fase 2, som inkluderer oppvekstsenteret på Fogn og barnehagen på Halsnøy, er
på anbud nå, med frist 15. august. Planlagt gjennomføring av utbyggingen i fase 2 er
høsten 2017 og 2018.
Kostnadsestimat:
Kostnaden for utbygging til oppvekstsentrene på Sjernarøyane og Ombo vil være på om
lag 0,75 mill. kroner. Det vil imidlertid være vesentlig dyrere å bygge bredbånd til
oppvekstsenteret på Fogn og barnehagen på Halsnøy. Signalene fra leverandørene
varierer, og anslagene er usikre, men er anslått til å ligge i størrelsesorden 1,5 - 3 mill.
kroner.
Utbyggingen av bredbånd til oppvekstsentre/barnehage er fullfinansiert i gjeldende
økonomiplan. Det søkes om 1 mill. kroner i tilskudd.

3. Digitalisering av byggesaksarkivene i Rennesøy og Finnøy
Beskrivelse av tiltaket
Stavanger kommune er i gang med å digitalisere oppmålingsarkivet, byggesaksarkivet,
plan/delesaksarkivet og seksjoneringsarkivet for å kunne yte bedre service til innbyggerne.
Vi har nylig gjennomført en befaring i Finnøy og Rennesøy kommuner for vurdering av
omfang dersom også disse arkivene skal digitaliseres. Det estimeres at Rennesøy
kommune har et volum pålydende 63 hyllemeter, hvilket er inklusive landbruk og VAarkiver. Tilsvarende volum for Finnøy kommune er estimert til om lag 65,5 hyllemeter.
Totalt estimert til om lag 130 hyllemeter for de to kommunene. Anslagene baserer seg på
beregninger og kjente måltall innenfor arkivterminologi.
Mål for tiltaket
Digitalisering og digitale førstevalg er strategien for mer effektiv bruk av offentlige ressurser
og bedre tjenester til innbyggerne og næringslivet. Papirarkivene er utsatt for daglig
slitasje, og det er derfor viktig å digitalisere dem nå for å sikre innholdet for fremtiden. Det
vil være hensiktsmessig for samfunnene på Finnøy og Rennesøy at historisk byggesak-,
teknisk- og landbruksarkiver digitaliseres i anledning etablering av Nye Stavanger
kommune, for å sikre sporbare og anvendelige data. Et enhetlig data- og arkivgrunnlag
som omfatter de tre tidligere kommunene vil legge til rette for digitalisering av tjenester med
utgangspunkt i de digitaliserte arkivene.
Foreløpig fremdriftsplan
Forutsatt at det ytes tilskudd vil det bli etablert et prosjekt for gjennomføring av
digitalisering av historiske arkiver i Finnøy og Rennesøy. Selve digitaliseringen forventes
gjennomført innen 2019.
Kostnadsestimat
På bakgrunn av gjennomført befaring er kostnaden for digitalisering av arkivene i Finnøy
og Rennesøy estimert til kr 2 mill. Prosjektledelse og digitalisering av Stavanger kommunes
arkiver finansieres av Stavanger kommune. Det søkes om kr 2 mill. i tilskudd.
4. Trådløs dekning i kommunale bygg i Rennesøy og Finnøy
Beskrivelse av tiltaket:
I Stavanger kommune er det i kommunale bygg trådløse nett for kommunalt ansatte og
publikumsnett for befolkningen. I forbindelse med kommunesammenslåingen er det
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ønskelig at man kan arbeide på en sømløs og god måte uansett hvilken del av den nye
kommunen man befinner seg i. Du skal ikke merke forskjell om du kobler deg opp på en
barnehage i Østhusvik eller en skole i Stavanger. Det som må til for å oppnå dette er en
supplering av trådløse sendere slik at alle kommunale bygg har trådløs dekning.
Mål for tiltaket:
Ved å bygge ut det trådløse nettet i kommunale bygg i Finnøy og Rennesøy kommune vil
man innen Nye Stavanger få den samme trådløse dekningen uavhengig av hvor man
geografisk måtte befinne seg. Dette vil legge til rette for en enhetlig infrastruktur, felles
arbeidsprosesser- og arbeidsutstyr og god tilrettelegging for videre digitalisering av
kommunens tjenester.
Foreløpig fremdriftsplan – kan gjennomføres høsten 2017
•
Engasjere elektriker for montering og planlegging av kabler
•
Befaringer på de ulike lokasjonene for å avdekke eksakt hvor det må trekkes kabler
for å montere trådløse basestasjoner
•
Bestilling av basestasjoner
•
Konfigurasjon og montering av basestasjoner
Kostnadsestimat:
Rennesøy: 900 000,Finnøy: 400 000,Totalt: 1 300.000,Det søkes om kr 1,3 mill. i tilskudd. Kommunene finansierer prosjektledelse og drift av det
trådløse nettet.

Under forutsetning av at det innvilges tilskudd vil ovennevnte tiltak bli igangsatt i henhold
angitt fremdriftsplan for det enkelte tiltak.
Ved behov for ytterligere informasjon i forbindelse med søknaden ta kontakt med
koordinator Kjartan Møller, kjartan.moller@stavanger.kommune.no og 900 80 756.
På vegne av rådmennene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger

Per Kristian Vareide
rådmann

Kjartan C. Møller
saksbehandler

Kopi til:
Rennesøy kommune,
Finnøy kommune,
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