Intensjonsavtale mellom staten og Stavanger kommune om
områdesatsing i Storhaug bydel
1. Bakgrunn
Stavanger bystyre vedtok i 2014 at det skulle iverksettes et levekårsløft i nordøstlige del av Storhaug
bydel. Denne delen av byen har konsekvent skåret dårligst på levekårsundersøkelsene siden 2002, og
skårer dårlig på områder som fattigdom, arbeidsledighet, kriminalitet, ungdomskriminalitet og helse.
Denne delen av byen har også en betydelig større andel innbyggere med innvandrerbakgrunn enn
andre deler av byen, noe som forsterker en del av utfordringene.
Stavanger kommune har avsatt 17 millioner koner i perioden 2014-2019 til arbeidet. I tillegg er det
prioritert betydelige ressurser i andre satsinger knyttet til ambisjonen om å utjevne sosiale
levekårsforskjeller, først og fremst rehabilitering av kommunale skoler og barnehager. Utvikling av
nærmiljøanlegg, flere grøntområder, oppgradering av møteplasser og små nærmiljøtilskudd til
beboerforeninger som ønsker å skape trygge og trivelige nabolag, har også vært prioritert.
Områdene kjennetegnes likevel av så store komplekse fysiske, miljømessige og sosiale utfordringer at
staten ser behov for å støtte opp under arbeidet gjennom et samarbeid med kommunen i en
områdesatsing for denne delen av byen.

2. Samarbeidet mellom staten og Stavanger kommune
For å skape større muligheter for innbyggerne i de mest utsatte lokalområdene i Storhaug bydel,
ønsker partene å inngå et langsiktig samarbeid fram til 2024. Samarbeidet skal bidra til bedre levekår
og en varig forbedring av nærmiljøkvaliteter og tjenester. Det legges opp til en midtveis evaluering av
områdesatsingen i 2021.
Erfaringer fra arbeid med områdesatsinger i andre byer viser at denne typen komplekse utfordringer
i et område ikke kan løses av en sektor alene. For å sikre en positiv utvikling i disse områdene, kreves
det derfor en koordinert bruk av både statlige og kommunale virkemidler innenfor ulike sektorer og
en mobilisering av ressursene i lokalmiljøet. Erfaringene viser også at det er viktig med et tett
samarbeid med relevante statlige, kommunale og private aktører for utvikling av gode prosjekter og
samarbeidsformer. Partene skal legge til rette for slikt samarbeid på tvers av sektorer og
forvaltningsnivåer og gjennom samarbeid med sosiale entreprenører.

Målet med områdesatsingen er å forbedre befolkningens sosiale og miljømessige levekår, samt
utvikle løsninger og programmer som skaper god helse. Barnehager, skole og arbeid vil derfor være
sentralt.
Programmet legger opp til innsatser innenfor følgende områder:
Inkludering gjennom tidlig innsats i oppveksttjenestene
Gode bo- og nærmiljøer
Sosialt entreprenørskap —nye veier til arbeid og velferd

Utarbeidelse

av programbeskrivelse

Stavanger kommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet
arbeid for å utvikle en programbeskrivelse

med plan for gjennomføring

vil høsten 2017 starte et
knyttet til temaområdene.

Programbeskrivelsen skal avklare mål og strategier, varighet på satsingen, organisering, økonomiske
rammer, plan for evaluering, hvilke tiltak som skal settes i verk og hvilke roller de relevante
departementene,

direktoratene

og kommunen skal ha. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

og Avdeling for oppvekst og levekår i Stavanger kommune skal koordinere planleggingsarbeidet
henholdsvis stat og kommune.
Programbeskrivelsen skal foreligge i løpet av første kvartal 2018.

økonomi

Konkrete økonomiske rammer til satsingen fra stat og kommune avklares i de ordinære
budsjettprosessene for budsjettåret

2018 og fremover. Det tas forbehold om bevilgninger over

statsbudsjettet.
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