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Til medlemmer og varamedlemmer i
Styret for Sølvberget KF og administrasjon

Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger
Besøksadr.: Sølvberggata 2
Telefon: 51507465. Faks: 51507025
E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no
www.stavanger.kommune.no
Org.nr. NO 964 965 226

REFERANSE

JOURNALNR.

DATO

SBO-12/13299-3

69030/12

20.11.2012

Møteinnkalling
Utvalg:

Styret for Sølvberget KF

Møtested:

Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget

Møtedato:

27.11.2012

Tid: kl. 16.00

Med dette innkalles til møte.
Eventuelt forfall må meldes snarest til utvalgets sekretær, telefon 91 66 48 30
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Saksliste
Saksnr.
27/12

Arkivsaksnr.
12/13299
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 22.10.2012

Innstilling:
Møteprotokoll for styremøte 22.10.2012 godkjennes.

28/12

12/8987
ÅRSBUDSJETT 2013

Innstilling:
Styret for Sølvberget KF godkjenner framlagt årsbudsjett for 2013.

29/12

12/13169
NY VISJON FOR SØLVBERGET

Innstilling:
Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til ny visjon for Sølvberget KF

30/12

12/13235
KAPITTEL 12, 13 OG 14

Innstilling:
Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

31/12

12/12834
UTLEIE AV LOKALER TIL KAFEDRIFT

Innstilling:
Styret for Sølvberget KF gir kulturhussjefen fullmakt til å gjennomføre konkurranse for utleie av
lokaler til kafedrift på Sølvberget.

Side

32/12

12/2221
STORBYER I NORGE - SAMMENLIGNENDE BIBLIOTEKSTATISTIKK FOR
2011

Innstilling:
Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.
33/12

12/10481
MØTEPLAN OG ÅRSHJUL 2013

Innstilling:
Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til møteplan for 2013

34/12

12/1461
KULTURHUSSJEFEN ORIENTERER 27. NOVEMBER 2012

Innstilling:
Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

Sak 27/12
STAVANGER KOMMUNE

Saksfremlegg
REFERANSE

JOURNALNR.

DATO

SBO-12/13299-2

69014/12

20.11.2012

Saken behandles i følgende utvalg:

Sak nr.:

Møtedato: Votering:

Styret for Sølvberget KF
først

27/12

27.11.2012

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 22.10.2012
Forslag til vedtak:
Møteprotokoll for styremøte 22.10.2012 godkjennes.
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Sølvberget KF
Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger
Besøksadr.: Sølvberggata 2
Telefon: 51507465. Faks: 51507025
E-post:
postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no
www.stavanger.kommune.no
Org.nr. NO 964 965 226

REFERANSE
LHAU-12/11821-4

JOURNALNR.
62606/12

DATO
24.10.2012

Møteprotokoll
Styret for Sølvberget KF

Møtested:
Møtedato:
Møteleder:

Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget
22.10.2012
Tid: kl. 08.00

Til stede på møtet
Medlemmer:

Merete Eik, Per A. Thorbjørnsen, Eilef A. Meland, Gulale Samiei,
Sigrun Hetland Grøtteland

Forfall:
Varamedlemmer:
Dessuten møtte:

Marit Egaas

Journalister:
Tilhørere:

0
1
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20/12 12/11821
GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR STYREMØTE 04.09.2012
Enstemmig vedtatt
Protokoll fra møtet 04.09.2012 godkjennes.

21/12 12/4952
TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012
Enstemmig vedtatt
Styret for Sølvberget KF tar rapport for 2. tertial til orientering.

22/12 12/8966
FRAMTIDIG GALLERIDRIFT PÅ SØLVBERGET
Enstemmig vedtatt
Styret for Sølvberget KF gir sin tilslutning til planene for det videre arbeidet med galleridrift og
kunstformidling på Sølvberget, slik det er oppsummert i saken.
Driftskonsekvensene vurderes i Handlings- og økonomiplan for 2014-2017.
Sølvberget tar styrets innspill på møtet med i det videre arbeid med saken.
23/12 12/11615
REGIONAL BIBLIOTEKPLAN FOR ROGALAND - HØRINGSUTKAST TIL
PLANPROGRAM
Enstemmig vedtatt
Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til uttalelse, slik den fremkommer av saksutredningen.
24/12 11/8067
STATUSRAPPORT FRA PROSJEKTET "LESELYST, SPRÅK OG IKT" FOR PERIODEN
HØSTEN 2011 - HØSTEN 2012
Enstemmig vedtatt
Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

Sak 27/12

25/12 12/10481
MØTEPLAN OG ÅRSHJUL 2013
Enstemmig vedtatt
Utsettes til neste møte.
Forslag til møteplan 2013
tirsdag 12. februar kl 16
tirsdag 12. mars kl 16
tirsdag 28. mai kl 16
tirsdag 10. september kl 16
tirsdag 22. oktober kl 16
tirsdag 03. desember kl 16

26/12 12/1461
KULTURHUSSJEFEN ORIENTERER 22. OKTOBER 2012
Enstemmig vedtatt
Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering

Eventuelt:
Styreleder tok opp daglig leders åremål som går ut 31.7.2013. Styret ble enige om den videre prosess i
saken.

Merete Eik
Styreleder

Per A. Thorbjørnsen

Gulale Samiei

Eilef A. Meland

Sigrun Hetland
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STAVANGER KOMMUNE

Saksfremlegg
REFERANSE

JOURNALNR.

DATO

MEG-12/8987-5

67033/12

20.11.2012

Saken behandles i følgende utvalg:

Sak nr.:

Møtedato: Votering:

Styret for Sølvberget KF
Styret for Sølvberget KF
først

18/12
28/12

04.09.2012
27.11.2012

ÅRSBUDSJETT 2013
Forslag til vedtak:
Styret for Sølvberget KF godkjenner framlagt årsbudsjett for 2013.
Behandling i Styret for Sølvberget KF den 04.09.2012 sak 18/12
Enstemmig vedtatt
1. Styret for Sølvberget KF tilrår bystyret å godkjenne forslag til årsbudsjett 2013 og Handlingsog økonomiplan 2013-2016 for Sølvberget KF med følgende endringer:
Budsjettforslag investeringer 2013-2016: 2. Etablering av Litteraturhus/Kiellandsenter i
Kulturbanken fremskyndes. Det budsjetteres med 15 millioner i 2014 og 15 millioner i 2015.
Budsjettforslag drift 2013-2016: Prioritet 1 Økte kostnader ikke kompensert føres fra Nye
tiltak til Rammetilskudd.
Teksten revideres i henhold til disse endringene.
2. Bibliotek- og kulturhussjefen får fullmakt til å justere tallene i den videre dialog med
rådmannen.
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Saken gjelder
I følge Stavanger kommunes eierstrategi skal styret fastsette foretakets særbudsjett i henhold til
kommunestyrets vedtak om årsbudsjett.

Bakgrunn for saken
Bystyret behandler 10.12.2012 sak om Handlings- og økonomiplan 2013-2015 og årsbudsjett 2013. I
rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 er overføringene til Sølvberget fastsatt til kr 53 325 000. I
tillegg dekkes merutgifter til lønnsoppgjør. I 2012 er overføringen til Sølvberget etter mindre
budsjettjusteringer kr 51 925 000. For 2013 er det i tillegg lagt inn kompensasjon på 0,7 mill til
kapitelkostnader og 0,7 mill til kompensasjon for øvrige kostnader til renhold o.a.

Prioriteringer i handlings- og økonomiplanperioden
I Sølvbergets forslag til Handlings- og økonomiplan 2013-2016 er det skissert disse utfordringene
framover:
-

Gjennomføre utviklingsprosjektet Nye Sølvberget og uforme et forbedret tilbud med vekt på
kvalitet, allsidighet og aktualitet.
Være rustet til å møte fremtidens omveltninger. Vi vil være den beste veiviseren i en
informasjonsjungel som stadig vokser seg tettere.
Være en organisasjon der formidlingen står i sentrum – uavhengig av plattformer, verktøy og
formater.
Prege Stavanger og styrke byens internasjonale og åpne profil.
Ha et like godt og bredt tilbud for alle aldersgrupper.
Utvikle innhold i Kulturbanken og se dette i sammenheng med fremtidige planer for
Sølvberget.
Fortsette arbeidet med Litteraturhus/Kiellandsenter, planlegge lokalisering i Kulturbanken
og avklare framtidig organisering og finansiering.

Nye Sølvberget, og spesielt åpning av nytt bibliotektilbud i første etasje, vil være en prioritert
oppgave i 2013, både når det gjelder økonomi og arbeidsinnsats.

Sølvbergets inntekter i 2013
Det er Sølvbergets inntekter som legger rammene for driften. Kommunens overføring til foretaket var
i 2012 kr 51 925 000. I tillegg er foretaket kompensert for reguleringspremie.
For 2013 er overføringen fra Stavanger kommune foreslått til kr 53 325 000. I tillegg dekkes
merutgifter som følge av lønnsoppgjøret og kompensasjon for reguleringspremie, når dette beløpet er
kjent. Fra 2013 er det i rådmannen sitt forslag lagt inn kr 700 000 til kompensasjon for økte
kapitalkostnader og kr 700 000 til kompensasjon for økte driftskostnader som renhold o.a.
I tillegg til overføringer fra Stavanger kommune, har Sølvberget en del andre inntekter. De viktigste
inntektene i tillegg til kommunens tilskudd er: Husleieinntekter, kompensasjon mva, gebyrer,
erstatninger, tilskudd til Fengselsbiblioteket og Nord-Sør biblioteket, andre overføringer fra offentlige
instanser, hovedsakelig til prosjekter og Kapittel. Sølvbergets totale inntekter er på dette grunnlag
foreslått til kr 71 369 000.
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Sølvbergets utgifter i 2013
Driftsbudsjettet er satt opp i balanse, slik at utgiftene balanserer med inntektene. Budsjettet for 2013
har ikke store endringer i forhold til kostnadsbudsjettet for 2012. Sølvberget fortsetter stram
kostnadskontroll og med samme nivå på driften som i 2012. De to siste år med nedskjæringer og
innsparinger har gitt resultater og Sølvberget ser ikke behov for ytterligere kutt.

Forslag til driftsbudsjett 2013
Budsjett 2012

Budsjett 2013

30 LØNNSUTGIFTER

37 051

36 843

31 DRIFTSUTGIFTER

7 648

8 652

10 827

11 440

33 KJØP AV TJENESTER

7 067

7 377

34 OVERFØRINGER

4 004

3 854

35 FINANSUTGIFTER

2 383

3 203

Utgifter samlet

68 980

71 369

36 INNTEKTER

-1 802

-3 179

37 REFUSJONER

-5 769

-5 427

-59 240

-61 719

-2 169

-1 044

-68 980

-71 369

0

0

I kr 1000

32 INVENTAR, UTSTYR OG MASKINER

38 OVERFØRINGER
39 FINANSINNTEKTER
Inntekter samlet

Totalt

Kommentarer til de enkelte budsjettpostene:
Generell kommentar
Budsjettet for 2013 inneholder budsjett for Kulturbanken. Dette var ikke med i 2012.
Shahrazadprosjektet ble avsluttet i 2012 og er ikke med i 2013 budsjettet.
30 Lønnsutgifter
Lønnsbudsjettet er oppdatert i forhold til planlagt personell og lønn 2013. Lønnsøkning i 2012 vil bli
lagt til når lønnsoppgjøret er ferdigbehandlet.
31 Driftsutgifter
Omfatter driftsutgifter som innkjøp av medier, kurs, reiser, utgifter til arrangement, markedsføring,
elektrisitet, kontorrekvisita osv.
32 Inventar, utstyr og maskiner
Omfatter blant annet renhold, vedlikehold og inventar.
33 Kjøp av tjenester
Husleie til Stavanger kommune på kr 5 428 000 er den viktigste utgiftsposten her. Det skal forhandles
fram ny leieavtale etter at kinoutbyggingen er ferdig. Da vil denne posten trolig reduseres.
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34 Overføringer
Her føres hovedsakelig utgifter til kompensasjon mva og tap på krav.
35 Finansutgifter
I forbindelse med opptak av lån i 2010-2012 og planlagte lån 2013 øker finansutgiftene.
36 Inntekter
Her føres husleieinntekter, billettinntekter, kopieringsinntekter og gebyrer på for sent innleverte
bøker. Det er budsjettert med en reduksjon i husleie etter konkursen i Kult. Kafeen. Husleieinntekter
Kulturbanken er lagt til.
37 Refusjoner
Her føres kompensasjon mva, refusjoner fra kinoen, tilskudd fra fylkeskommunen, refusjon
sykepenger og annet.
38 Overføringer
Gjelder tilskudd fra Stavanger kommune og diverse tilskudd fra staten, bl.a. til fengselsbibliotek,
Nord-Sør biblioteket, Kapittel. Overføringer til ICORN føres her.
39 Finansinntekter
Gjelder bruk av fond, dvs. inntekter som er overført fra forrige år.

Forslag til investeringsbudsjett 2013
I kr 1000
Nye Sølvberget: Oppgradering av bibliotek o.a.
Datautstyr, programvare, system for utlån av e-bøker

Budsjett 2012 Budsjett 2013
6 000

11 000

600

650
150

Nye utlånsautomater

Totalt

6 600

11 800

Investeringsbudsjettet som er satt opp her, samsvarer med rådmannen sitt forslag til Handlingsog økonomiplan 2013-2016.

SØLVBERGET

bibliotek- og kulturhussjef
Saksbehandler: Susanne Borg

Sak 29/12
STAVANGER KOMMUNE

Saksfremlegg
REFERANSE

JOURNALNR.

DATO

MEG-12/13169-1

68149/12

20.11.2012

Saken behandles i følgende utvalg:

Sak nr.:

Møtedato: Votering:

Styret for Sølvberget KF
først

29/12

27.11.2012

NY VISJON FOR SØLVBERGET
Forslag til vedtak:
Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til ny visjon for Sølvberget KF

Sak 29/12

Saken gjelder
Utarbeiding av ny visjon for Sølvberget KF.

Bakgrunn for saken
Et av delprosjektene i Nye Sølvberget er å utarbeide ny visjon for virksomheten. I en ideell verden
burde dette arbeidet vært gjennomført før alle de andre delprosjektene startet opp, men det har ikke
vært mulig i dette tilfellet.
Sølvbergets nåværende visjon er: Vi skal være byens kulturelle hjerte og hjerne. Den ble lansert i
2005, etter en omfattende intern prosess og med bistand fra ekstern konsulent. Visjonen er fortsatt en
god beskrivelse av hva Sølvberget er, men det er ønskelig med en visjon som viser tydeligere hva
Sølvberget bør strebe mot og strekke seg etter.
Arbeidet med Nye Sølvberget har pågått over et år nå, og i de mange arbeidsgruppene og prosessene
underveis, har det kommet en rekke innspill i forhold til hva som vil være viktig for Sølvberget
framover. På grunnlag av dette ble det nedsatt en intern redaksjonsgruppe for å finne det beste av det
beste i alt dette materialet og på bakgrunn av det lage forslag til visjon.

Visjonsgruppas arbeid
Arbeidsgruppa har tatt utgangspunkt i følgende modell for en organisasjons målbilde:

Visjon

Hovedmål

Delmål
Strategier/tiltak

Arbeidsgruppa har valgt å presentere visjon og hovedmål i et samlet dokument. Arbeidet med å
konkretisere hovedmålene i målbare delmål, samt strategier/tiltak blir en del av arbeidet med
Handling- og økonomiplaner og årsplaner framover.
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Vedlagte visjonsdokument har vært på høring i organisasjonen i flere runder. Det var lenge et mål å
formulere visjonen i en setning, men arbeidsgruppa har gått bort fra dette. Alle forslag som kom opp,
var mer slagordpreget, og gjenspeilet ikke hele bredden i tilbudet på Sølvberget, eller gav ikke det
nødvendige løftet som en visjon skal gjøre.
Resultatet av dette er at vi har en lang rekke gode slagord som kan brukes i kampanjer, årsplaner osv.

Vurdering
Etter kulturhussjefens vurdering er vedlagte forslag til visjon og hovedmål et godt verktøy i det videre
arbeidet med å utvikle Sølvberget. Dokumentet stemmer også godt overens med flere av Stavanger
kommunes hovedprioriteringer, både i Kommuneplan 2010-2025, forslag til Handlings- og
økonomiplan 2013-2016 og Kommunedelplan for kunst og kultur 2010-2017.

SØLVBERGET

bibliotek- og kulturhussjef
Saksbehandler: Marit Egaas og Roar Houen

Sak 29/12
Visjon for Sølvberget
Dette dokumentet er det overordnede verktøyet for arbeidet ved Sølvberget, Stavanger
kulturhus i perioden 2013-2020.
Innledning
Kunnskap går aldri av moten
I begynnelsen var ordet, og ordet var i bibliotekene. På Sølvberget bærer vi hver dag med
oss arven fra de første bibliotekene som oppsto 2600 år f.v.t. Disse samlingene med ord
markerte overgangen fra forhistorisk tid til historisk tid. Det går en linje fra disse tidligste
bibliotekene fram til formidlingen av ord, historier og kunnskap som foregår på kulturhuset i
Stavanger hver eneste dag i moderne tid.
Biblioteket er blant de siste ikke-kommersielle bastionene, og en offentlig institusjon som
signaliserer at vi tilhører en sivilisasjon som bygger på idéer og idealer.
Byens dagligstue
Sølvberget er et senter som hver dag imøtekommer innbyggernes daglige ønsker og behov.
Et hus der venner møtes over en kopp kaffe. Et sted der bokskatter og filmperler finner nye
lesere og seere. Et hus der studenter får ro og inspirasjon. Et hus som gir rom og armslag til
ytringsfrihet og viktige stemmer.
Sølvberget er en garantist for arrangementer og opplevelser av høy kvalitet. Vi er
Stavangers dagligstue og vi har alltid plass til alle. Sølvberget er fylkets best besøkte
kulturinstitusjon, og har tradisjon for å være et framtidsrettet bibliotek og kulturhus. Det
forplikter.
Formidling for fremtiden
Sølvbergets ansatte kan med rette skryte av å ha verdens beste jobb. Kulturhusets
medarbeidere er nemlig pålagt å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell
virksomhet – helt gratis. Det er en oppgave husets ansatte tar på alvor – hver dag.
Vi presenterer et unikt produkt som aldri må tas for gitt, verken av ansatte eller bevilgende
myndigheter. Bibliotekloven er en bærebjelke i det norske samfunn og Sølvberget er en stolt
bærer av samfunnsoppdraget. Kulturhusets ansatte skal i tillegg være forberedt på å dekke
de behovene som kommer til å dukke opp i framtiden.
Vi vet like lite som alle andre om hvordan verden vil se ut om hundre år. Én ting er vi
imidlertid 100 prosent sikre på: Behovet for sterke, uavhengige og kunnskapsrike formidlere
av ord og historier vil alltid eksistere.
Visjon
Sølvberget skal være den beste formidleren av kunnskap for alle og landets fremste arena
for kreativitet. Gjennom opplysning og opplevelser skal trofaste gjester beholdes og nye
mennesker begeistres. Byens største møteplass skal dyrke romslighet og refleksjon.
Sølvbergets kunnskap og kompetanse skal ikke vokse i takt med byens og regionens
befolkning - vi skal ligge foran. Vi skal formidle de gode historiene og være en trygg veiviser i
en informasjonsjungel som stadig vokser seg tettere.
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Hovedmål
1. Kunnskap og dannelse
- Vi skal sikre alle rett til den samme informasjonsmengden. Vi skal være rustet
til å svare på de spørsmålene innbyggerne har – og de spørsmålene de ikke visste at
de hadde. Vi skal stimulere til nysgjerrighet og refleksjon.
2. Opplevelse og formidling
- Vi skal by på de gode opplevelsene og formidle de viktige fortellingene til
begeistring og glede for stadig nye generasjoner.
3. Mangfold og muligheter
- Vi skal fungere på tvers av kulturell, religiøs og økonomisk bakgrunn – på tvers
av økonomiske, aldersmessige og samfunnsmessige skillelinjer. Dette er en viktig
ressurs som kan videreutvikles gjennom deltagelse og aktiv formidling.
4. Møteplass og medvirkning
- I en stadig mer fragmentert og kommersiell hverdag er behovet for møteplasser
med høye dører og vide porter større enn noen gang. Sølvberget skal preges av
nærhet og romslighet slik at vi kan møte innbyggerne der de er og gi dem arenaer for
medvirkning, deltakelse og diskusjon.

Sak 30/12
STAVANGER KOMMUNE

Saksfremlegg
REFERANSE

JOURNALNR.

DATO

MEG-12/13235-1

68484/12

20.11.2012

Saken behandles i følgende utvalg:

Sak nr.:

Møtedato: Votering:

Styret for Sølvberget KF
først

30/12

27.11.2012

KAPITTEL 12, 13 OG 14
Forslag til vedtak:
Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

Sak 30/12

Saken gjelder
Oppsummering av årets Kapittel-festival og målsettinger for de neste festivalene.
Innledning
Det har vært et intensivt år for Kapittel, i og med skiftet av festivalsjef. Overgangen har fungert fint,
og det foreligger gode tall for årets festival. Festivalen var i år gjenkjennelig, men med flere nyheter i
programutviklingen, som for eksempel produksjonen «Olavs draumar». Erfaringen fra 2012 er et godt
utgangspunkt for de kommende årene.
Nøkkeltall Kapittel 12
 149 involverte deltakere fordelt på 126 arrangementer. Sterk økning i forhold til tidligere år i
inviterte deltakere
 Rett i underkant av 10.000 besøkende på arrangementer også i år. I tillegg besøkte mellom
1100 og 1200 utstillingen Industrial Scars i Kulturbanken (10/9-3/10). Den andre
festivalutstillingen sto i sentrumsvinduer, og tilskuertallet er ikke målbart, men den har nådd
et stort antall mennesker.
 Billettinntekter: ca. 270 000, Støtte fra Norsk Kulturråd: 866 000, Støtte fra andre off. organer, eller private stiftelser/organisasjoner: ca. 600 000, Ramme fra Sølvberget: 700 000, Årets omsetningstall, prognose: 2 650 000,Program og gjennomføring Kapittel 12
Årets tema var «arr», et utfordrende, men assosiasjonsrikt begrep. Programmet ble godt mottatt av
både publikum og ansatte. Som tidligere år var programmet tilpasset flere ulike målgrupper, men
fremdeles savner vi nok noen deler av befolkningen, for eksempel unge voksne og menn. Samarbeidet
med det nye konserthuset i åpningsuka var et godt grep i programmeringen, i forhold til å nå nye
publikumsgrupper og ikke konkurrere med hverandre.
Kapittel 12 ble gjennomført etter planen. Vi har et engasjert frivilligapparat, og Sølvbergets ansatte
deltar med stor entusiasme. Noe kan vi også lære av: Vi trenger blant annet enda mer innbydende
publikumstilbud (servering etc.), mer synlige vertskapsfunksjoner og et oversiktlig prissystem. Dette
arbeides det videre med.
Programbladet gir ellers et utfyllende bilde av innholdet i Kapittel 12.
Sentrale målsetninger for Kapittel 13 og 14






Stabilisering på rundt 120 arrangementer
Moderat økning til 11-13000 besøkende per år
Moderat økning til 400 000 i billettinntekter i 2014
10 % omsetningsøkning årlig, 3,2 mill. i 2014

Økte inntekter bør brukes til:

 Utvikling mot mer kontinuerlig helårsdrift sammen med Litteraturhusprosjektet og
bibliotekets arrangementsvirksomhet.
 Profesjonalisering av produksjonsapparat.
 Større/bedre egenproduserte forestillinger og drift av avgrensede samarbeidsprosjekter

Sak 30/12
Organisering og økonomi
Kapittel har de siste årene vokst til en størrelse og anseelse som det krever store ressurser å
opprettholde. For å videreutvikle kvaliteten på festivalen, må arbeidet med profesjonalisering av det
administrative apparatet fortsette, og programarbeidet må i enda større grad samordnes med
Sølvbergets øvrige arrangementsvirksomhet.
Sølvbergets egenandel til Kapittel bør ikke være mindre enn støtten fra Norsk Kulturråd. Vi har ikke
lenger fast statsstøtte, men søker på lik linje med rundt 40 andre – større og mindre, private og
kommunale – festivaler, som mottar betraktelig mindre støtte enn Kapittel. Det vil si at kutt i støtten
fra Norsk kulturråd være en del av risikovurderingen for festivalen, og at det må arbeides parallelt
med andre inntektskilder.
Vi søker nå støtte fra Norsk Kulturråd for 2013 og 2014 litt over nivået for 2012.
Tema og program Kapittel 13 og 14
Det er naturlig for en festival som Kapittel, hvis tematiske profil er nært knyttet til ytringsfrihet og
politiske rettigheter, å forholde seg til demokratijubileene i 2013 og 2014. Temaet for 2013 blir
knyttet til stemmerett. Kapittel i 2014 blir knyttet til grunnlovsjubileet, men med en egen tematisk vri
på det nasjonale jubileet.
Arbeidet med detaljene i programmet for de to neste årene begynner i november 2012.

SØLVBERGET

bibliotek- og kulturhussjef
Saksbehandler: Espen Røsbak

Sak 31/12
STAVANGER KOMMUNE

Saksfremlegg
REFERANSE

JOURNALNR.

DATO

MEG-12/12834-1

66459/12

20.11.2012

Saken behandles i følgende utvalg:

Sak nr.:

Møtedato: Votering:

Styret for Sølvberget KF
først

31/12

27.11.2012

UTLEIE AV LOKALER TIL KAFEDRIFT
Forslag til vedtak:
Styret for Sølvberget KF gir kulturhussjefen fullmakt til å gjennomføre konkurranse for utleie av
lokaler til kafedrift på Sølvberget.

Sak 31/12

Saken gjelder
Kult.kafeen i Sølvberget er konkurs, og det må gjennomføres en konkurranse for å finne ny leietaker.

Bakgrunn for saken
Sølvberget inngikk 20.04.2004 leieavtale med Kult.kafeen AS om drift av Kulturkafe i Sølvberget.
Avtalen løper fra sommeren 2004 tom 31.12.2013. Kult.kafeen er nå konkurs, noe som betyr at
avtalen er avsluttet og Sølvberget har overtatt lokalene.
Avtalen omfattet et areal på 440 m2, fordelt på 260m2 kafe på plan 1 og 160 m2 arrangementslokale
og ca. 20 m2 lager på plan U1. I tillegg kommer ca. 80 m2 areal til uteservering på Arneageren. I
leieavtalen med Kult.kafeen er det lagt opp til utstrakt samarbeid mellom leier og utleier om
kulturarrangementer.
I leieavtalen med mellom Sølvberget KF og Stavanger kommune er det gitt følgende føringer som
gjelder framleie av lokaler i kulturhuset: Leieren har adgang til å framleie deler av lokalene til
kulturinteresser eller andre virksomheter med naturlig tilknytning til dette.

Videre framdrift
Det har vært drøftinger med de ansatte på kafeen om muligheter for midlertidig drift, men dette ble
komplisert og ville krevd betydelig innsats fra Sølvbergets side. I stedet er det ønskelig å starte
prosessen med å finne en ny leietaker så snart som mulig. Stavanger kommunes innkjøpsavdeling kan
bistå for å finne egnet konkurranseform og kvalitetssikre konkurransegrunnlaget.
Det anbefales videre arbeid legges opp slik:
-

Det gjennomføres en konkurranse som gjelder arealbasert utleie av de aktuelle lokalene.
Kafetilbudet skal styrke totalopplevelsen med å besøke Sølvberget og medvirke til å trekke
nytt publikum, samtidig som tilbudet er rettet mot det publikum som i dag bruker kulturhuset.
Det bør vurderes å trekke arrangementslokalene i U1 ut av kontrakten, og heller legge opp til
at kafeen kan leie disse ved behov. Omfanget av uteserveringen bør også gjennomgås.
Husleien bør gjenspeile markedsleie i Stavanger sentrum, og bestå av en fast minimumsleie og
en prosentvis leie som reguleres med omsetning.
Konkurransen bør utlyses primo januar.

SØLVBERGET
bibliotek- og kulturhussjef
Saksbehandler: Marit Egaas

Sak 32/12
STAVANGER KOMMUNE

Saksfremlegg
REFERANSE

JOURNALNR.

DATO

MEG-12/2221-5

68179/12

16.11.2012

Saken behandles i følgende utvalg:

Sak nr.:

Møtedato: Votering:

Styret for Sølvberget KF
først

32/12

27.11.2012

STORBYER I NORGE - SAMMENLIGNENDE BIBLIOTEKSTATISTIKK
FOR 2011
Forslag til vedtak:
Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

Sak 32/12

Saken gjelder
Styret for Sølvberget har bedt om en sammenlignende bibliotekstatistikk for Stavanger og de andre
storbyene.

Saksopplysninger
I årsberetning og tertialrapporter til styret presenteres tall for bibliotekvirksomheten på Sølvberget.
Gjennom det sentrale rapporteringssystemet KOSTRA (Kommune Stat Rapportering) er det mulig å
hente ut sammenlignende statistikk for ulike områder. Et av disse er folkebibliotek. Det kan hentes ut
tall på tre kvalitetsindikatorer (besøk, utlån og tilvekst medier) og en rekke andre nøkkeltall. I
vedlagte oversikt presenteres de mest aktuelle tallene for de fem største byene i Norge for 2011.
Mer informasjon om KOSTRA her: http://www.ssb.no/kostra/

Kommentarer til statistikken for 2011
Vedlagte statistikk er svært positiv for Stavanger. Bibliotekvirksomheten vår ligger på topp på tre av
seks indikatorer. Dette er netto driftsutgifter pr innbygger, utlån pr innbygger og besøk pr innbygger.
Når det gjelder antall innbyggere pr årsverk, er vi tilsynelatende mindre effektive enn flere av de
andre storbyene. En årsak til dette kan være den omfattende programvirksomheten som Sølvberget
driver som en del av bibliotekvirksomheten. Stavanger ligger også relativt lavt når det gjelder tilvekst
av medier. Dette er et område som har vært utsatt for budsjettkutt de siste årene.
Når det gjelder medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger, foreligger det ikke tall for
Stavanger, da biblioteket er et foretak som fører særregnskap. Dette tallet er for 2011 kr 237 pr
innbygger, men med forbehold, da vi ikke vet nøyaktig hva som er grunnlaget for statistikken. Hvis
tallet stemmer, ligger Stavanger på en andreplass blant storbyene her.

Vurdering
Statistikken bekrefter at Stavanger har et av landets beste og mest brukte folkebibliotek. Selv om de
andre storbyene har flere filialer enn Stavanger, ligger vi på topp både når det gjelder besøk og utlån
pr innbygger.
KOSTRA-tallene er et nyttig verktøy, både for administrasjonen og for styret. Sammenlignende
statistikk bør innarbeides i framtidige tertialrapporter og årsberetninger.

SØLVBERGET

bibliotek- og kulturhussjef
Saksbehandler: Marit Egaas

Sak 32/12
NØKKELTALL

0301 Oslo kommune
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger
Besøk i folkebibliotek per innbygger
Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek
1001 Kristiansand
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger
Besøk i folkebibliotek per innbygger
Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek
1103 Stavanger
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger
Besøk i folkebibliotek per innbygger
Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek
1201 Bergen
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger
Besøk i folkebibliotek per innbygger
Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek
1601 Trondheim
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger
Besøk i folkebibliotek per innbygger
Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek

271
4,3
154
3,6
227
3 066
317
6,0
208
6,7
248
2 448
286
6,4
182
7,1
0
2 679
190
5,4
141
5,2
184
3 378
217
6,4
157
6,5
196
3 697

Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger: For Stavanger er folkebiblioteket et foretak som fører særregnskap.
Derfor fremgår ikke lønnsutgifter fra kommuneregnskapet.

Sak 33/12
STAVANGER KOMMUNE

Saksfremlegg
REFERANSE

JOURNALNR.

DATO

MEG-12/10481-1

53844/12

16.10.2012

Saken behandles i følgende utvalg:

Sak nr.:

Møtedato: Votering:

Styret for Sølvberget KF
Styret for Sølvberget KF
først

25/12
33/12

22.10.2012
27.11.2012

MØTEPLAN OG ÅRSHJUL 2013
Forslag til vedtak:
Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til møteplan for 2013

Sak 33/12

Saken gjelder
Stavanger kommune sin eierstrategi anbefaler at foretakene lager et årshjul for viktige aktiviteter, i
første rekke det som krever samhandling mellom foretakene og kommunen.
I denne saken er forslag til årshjul tatt inn sammen med forslag til møteplan for 2013.

Forslag til møteplan 2013
tirsdag 12. februar kl 16
tirsdag 12. mars kl 16
tirsdag 28. mai kl 16
tirsdag 10. september kl 16
tirsdag 22. oktober kl 16
tirsdag 03. desember kl 16

Årshjul for styret for Sølvberget KF 2013
Aktivitet
Behandling av særregnskap
for 2012
Årsplan/strategiplan for
2013
Årsberetning og regnskap
Rapportering til offentlige
myndigheter (KOSTRA
o.l.)
Rapportering 1. tertial
Eiermøter
Kommunalstyret for kultur
og idrett
Handlings- og
økonomiplan/årsbudsjett
Kapittel 13
Rapportering 2. tertial
Særbudsjett for Sølvberget
2014

Milepæler

Styret skal behandle regnskapet som
skal avlegges for revisjon

Tidsfrist
februar

Fastsettes av Sølvbergets styre

februar

Fastsettes av Sølvbergets styre og
oversendes kommunen for behandling i
bystyret
Omtalt i eierstrategi kap 6.6.2

medio mars

Rapportering på økonomi oversendes
kommunen. Styret behandler mer
omfattende rapport.
Det avholdes årlige kontaktmøter mellom
foretakene og kommunalutvalget
Det avholdes et årlig fellesmøte med
kommunalstyret
Sølvbergets styre behandler forslag til
budsjett som oversendes rådmannen
Gjennomføres av Sølvberget
Rapportering på økonomi oversendes
kommunen. Styret behandler mer
omfattende rapport.
Fastsettes av Sølvbergets styre

mai

Fastsatt i aktuelle
forskrifter

våren
?
september
september
oktober
desember

Sak 33/12

SØLVBERGET

bibliotek- og kulturhussjef
Saksbehandler: Marit Egaas

Sak 34/12
STAVANGER KOMMUNE

Saksfremlegg
REFERANSE

JOURNALNR.

DATO

MEG-12/1461-7

68453/12

19.11.2012

Saken behandles i følgende utvalg:

Sak nr.:

Møtedato: Votering:

Styret for Sølvberget KF
Styret for Sølvberget KF
Styret for Sølvberget KF
Styret for Sølvberget KF
Styret for Sølvberget KF
først

2/12
7/12
19/12
26/12
34/12

07.02.2012
19.03.2012
04.09.2012
22.10.2012
27.11.2012

KULTURHUSSJEFEN ORIENTERER 27. NOVEMBER 2012
Forslag til vedtak:
Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.
Behandling i Styret for Sølvberget KF den 19.03.2012 sak 7/12

Behandling i Styret for Sølvberget KF den 04.09.2012 sak 19/12
Enstemmig vedtatt.
Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

Sak 34/12

Saken gjelder
Sølvberget Cinematek

Film & Kino har i sitt budsjett for 2013 ikke har satt av midler til å støtte den nasjonale,
digitale cinematekvirksomheten, og Kulturdepartementet ønsker ikke på det nåværende
tidspunkt å vurdere en tilsvarende støtte. Dette fører til at Sølvberget Cinematek blir nedlagt
fra januar 2013.
Stenging av biblioteket
Kultur- og faktabiblioteket holdes stengt 10. – 16. desember på grunn av arbeid med ny,
gjennomgående trapp i biblioteket.
Kulturbanken
I Kulturbanken er det pr dato 13 faste leietakere. Avtalen med Region Stavanger skal reforhandles i
løpet av november.
I flertallspartienes budsjettforslag står det følgende om Kulturbanken:
Flere funksjoner ønskes inn i Norges Bankbygget, se tidligere FS sak hvor flere
interessegrupper/organisasjoner ble nevnt. Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe som får i oppdrag
å utarbeide et disposisjonsdokument for hele bygget.
Dette bør drøftes nærmere når styret for Sølvberget har fellesmøte med kommunalstyret for kultur og
idrett 17. desember.
Arneageren

Sølvbergets ledelse har hatt møte med Stavanger kommune om Arneageren. Det er ønskelig at
det lages en ny opparbeidingsplan for området, som ser beplantning, erstatning for fontenen,
muligheter for tak over scenen, universell utforming og generelle regler for bruk av plassen.
Barnas Verdensdag
Ble arrangert på Sølvberget for andre gang lørdag 17. og søndag 18.11. Arrangementet som ble åpnet
av ordføreren, var svært vellykket og godt besøkt.

SØLVBERGET
bibliotek- og kulturhussjef
Saksbehandler: Marit Egaas

