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Skrevet av Kjetil Berg

Hei alle sammen og vel overstått ferie!!
Sommerferien er over for denne gang og det er alltid godt å starte
opp igjen etter noen uker fri. Ferien min i år har jeg brukt på hytta i
Ryfylke. I tillegg til å nyte dagene har jeg også fått gjennomført noen
mindre byggearbeider og pleiet min store lidenskap, fiske.. Det er
kjekt å ha noe fore og alltid koselig når det banker på døren. I år har jeg
vært så heldig og hatt besøk på hytta av mine tre jenter, svigersønner
og mine to barnebarn.
------------------------------Vi i Stavanger byggdrift har mange og viktige oppgaver foran oss. Arbeidsoppgaver utfra handlingsplaner er igangsatt og dette er; mulighetsstudiet vedr. elektronisk timeføring og digitaliserte arbeidsmetoder. Det er også nedsatt to grupper i drift og prosjektavdelingen som skal jobbe med effektivisering av tjenesteområdene hvor både ledere og fagarbeidere/driftsoperatører skal delta. Vår satsning
mot mere digitaliserte arbeidsmetoder vil på kort sikt være en effektivisering i seg selv. Gruppen som
arbeider med mulighetsstudiet vil evaluere flere systemer og besøke bedrifter som bruker slike systemer. Jeg ser frem til å ta i bruk nye elektroniske hjelpemidler og ikke minst at flyten av papir reduseres.
Renholdsavdelingen kom også i år i mål med gode resultater vedr.
hovedrenholdet. Det er et godt stykke arbeid som er blitt utført .
Dere har skrubbet, glinset, bonet og rengjort flater slik at skolene
nesten ser ut som nye. Dette er en viktig jobb som gjøres hvert år
og det legger grunnlaget for at virksomhetene kan starte opp med sitt. Å gjennomføre en grundig hovedvask gjør også at vår egen oppgave blir enklere resten av året. En stor takk til alle
dere som har stått på og fått denne jobben gjort.
Fra en litt laber vår og forsommer var det svært gledelig at vi også i år fikk mange bestillinger med utvendig maling. Vi kunne derfor tilby studenter og andre totalt 27 personer, jobb i sommerukene. Arbeidsoppgavene er godt gjennomført og det har vært en god oppfølging gjennom hele sesongen. Det
har også vært stor aktivitet i hele avdelingen.
I større og større grad utfører vi byggeledelse for Stavanger Eiendom og etter møte med dem forrige
uke har jeg fått føringer på at dette vil bli en av våre arbeidsoppgaver også i fremtiden. Vi får konstruktive og gode tilbakemeldinger på dette arbeidet vi ivaretar sammen med vår kunde.
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Regnskapsavdelingen er inne i en veldig travel periode nå. Deres store oppgave er budsjett for 2017
og for fire år frem i tid. Budsjettet skal presenteres og godkjennes av styret og deretter
rapporteres det videre til Stavanger kommune. Det er korte tidsfrister så det krever at
alle mann står ekstra på i denne hektiske tiden.
Tove har overtatt mer og mer av de store oppgavene på regnskap og dette blir
hennes første møte med ansvaret for budsjetter. Hun har forberedt seg godt og får
god hjelp av en positiv gjeng i avdelingen. Godt jobba Tove, Hilde, Anne Jorunn,
Anita og Thong.

25 august hadde vi besøk av en engasjert rådmann, Per Kristian Vareide. Han fikk en presentasjon om Stavanger byggdrift og arbeidsprosesser i samtlige avdelinger. Etter en liten hilserunde rundt på kontorene tok vi turen opp til vår alltid blide kjøkkensjef. Her fikk
vi en omvisning i produksjonen og en historie ved samtlige arbeidsstasjoner. Som alltid i
godt selskap så går tiden alt for fort og jeg skulle så gjerne hatt mer tid for å vise han
rundt i både bygg og andre prosjekter vi utfører. Jeg har derfor oppfordret Vareide til et nytt besøk
hos oss og håper han tar den utfordringen.

JUBILANTER
Vi gratulerer fagleder i renholdsavdelingen Arlene Amdal
og driftsoperatør på Smiodden skole Helge Sandanger,
som begge har rundet 60 år!!

Stavanger byggdrift tilbyr nå et gratis treningsopplegg til deg som ansatt! Første trening er tirsdag
13. september fra kl. 18 - 19. Sted: Østervåg fysioterapi sine lokaler i 5.etasje.
Adresse: Østervågkaien 1c, 4006 Stavanger, (samme inngang som restaurant Mikado). Til sammen er
det 15 treninger og tilpasset den enkelte med god veiledning av fysioterapeut. Påmelding gjøres til
vår personalsjef Oddny Endresen tlf. 900 81861 eller e-post oddny.endresen@stavanger.kommune.no
Påmeldingsfrist innen 7.september. Ved flere enn 16 påmeldte vil det bli foretatt loddtrekning. Alle
som får plass blir kontaktet..
Vi er en Miljøbedrift og noen «grønne tanker» gjør at vi har sett litt nærmere på EL. bil. I første omgang vurderes det å sette inn en bil i poolbilordningen. Med dette får vi testet småkjøringer samt tilgjengelighet til ladestasjon osv. Bilparken vår består av nærmere 80 biler og vi har store miljømessige gevinster av å utfordre oss selv til nytenking. Noe vi alle bør gjøre er å vurdere bruk av sykkel,
bussen eller toget neste gang vi hadde tenkt å bruke bilen.
Med ønske om en fin sensommer

Kjetil Berg

Me fikse det!

