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Hei alle sammen!
Erik T. Hirth har fra 1. februar gått over i ny stilling som daglig leder i det nyopprettete selskapet, Stavanger bolig KF.
Fra samme dato ble jeg konstituert som daglig leder i Stavanger byggdrift KF
(SBD). Jeg ser frem til de arbeidsoppgavene som følger med, noe jeg tror vil være
både spennende, utfordrende og veldig lærerikt for meg.
Jeg begynte i SBD i 2005 og de første årene arbeidet jeg som driftsleder sammen
med områdelederne og driftsoperatørene. Høsten 2009 gikk jeg over i stilling som
teknisk sjef hvor mine ansvarsområder var overordnet leder for drift, prosjekt og
renholdsavdelingen.
Den første tiden som daglig leder har vært travel og svært innholdsrik. Det har
allerede vært stor aktivitet rundt flere av målene (som vises i den grønne ruten til
høyre) og jeg gleder meg til fortsettelsen. For at vi skal nå målene er jeg helt avhengig av at alle bidrar og at vi alle arbeider i samme retning. Jeg har stor tro på
at vi klarer å få dette til og at vi sammen kommer til å utvikle bedriften videre.
Som de fleste av dere kjenner til har vi store utviklingsmuligheter innen IKT systemer og løsninger. Ett eksempel på dette er timelister, rekvisisjoner, kjørelister og
enkelte rapporter som skrives på papirformat og punches manuelt av våre regnskapsmedarbeidere. Å kunne gjøre dette elektronisk er noe vi absolutt skal se nærmere på, men for at vi skal komme i gang må vi ha andre typer løsninger eller oppgraderinger av nåværende systemer. Oppløftende er det at hele styre i SBD står
tydelig bak dette og veldig gledelig er det også at styreleder har deltatt sammen
med oss i møte med systemeier.

Som daglig leder vil målene
mine være innenfor:
- Samspill og trivsel
- Kompetanseutvikling
- Styrke kundeforholdet
- Sykefraværet
- IKT
- Etikk
- Økonomi
- Utvikling innen kjøkken
og kantinedrift
- Veien videre

Kantinen i Olav Kyrres gate 23:
1. januar i år overtok vi driftsansvaret for
kantinen i administrasjonsbygget til Stavanger kommune. Vi gleder oss over å ha
fått med oss på laget flere dyktige medarbeidere. Styrer i kantinen er Olga Kvalevåg Vik som har med seg kokk Margareth Helen Erfjord og assistentene Ly
Chan Thi Nguyen og Ratchaneekorn
Saijai. Tidligere assistent Kristin Scheiene har fått nytt arbeidsted i vår renholdsavdeling. Leder for kantinen er Karl Svela som også er kjøkkensjef ved vårt produksjonskjøkken som er lokalisert i enden av Stokka sykehjem.
Vi ønsker alle nye kollegaer velkommen
til Stavanger byggdrift KF.

Vårt nye styre består av disse personene:
Leif Arne Moi Nilsen, styreleder. (FrP)
Tone Brandtzæg, nestleder. (H)
Line C.M. Christiansen, styremedlem. (V)
Jone Laursen, styremedlem. (AP)
Tor Arvid Josdal, ansattes representant. (Tor Arvid har vært med i styre i flere
perioder og er i år valgt for ytterliggere 4år)

Anne Jorunn Engelsgjerd, vara for ansettes representant.
Arthur Hauge, vara. (PP) (Arthur var også vara i forrige periode)

Medarbeiderundersøkelse:
Tidligere medarbeiderundersøkelser fra Stavanger kommune har SBD hatt lav svarprosent på. Grunnet dette har det vært
vanskelig å måle «temperaturen» for hele bedriften. Det skal likevel sies at enkelte avdelinger og enkelte grupper har vært
sterkt representert og vi har kunnet treffe tiltak for disse.
For å kunne få ett mer helhetlig bilde for hele SBD kommer vi til å igangsette vår egen medarbeiderundersøkelse. Vi har plukket ut personer slik at alle avdelinger blir representert. Undersøkelsen vil gjennomføres med en samtale sammen med en bedriftsrådgiver vi har knyttet til oss. De av dere som skal delta vil få beskjed om dette i nærmeste fremtid. Jeg håper med dette
at bedriften viser at en setter søkelyset inn på tidligere tilbakemeldinger fra ansatte og at vi sammen staker ut kursen for veien
videre.
Jeg ser frem til at vi er til stede, at vi sammen går foran, er med og skaper fremtiden både for Stavangers befolkning, menneskene som er brukere av våre leveranser og tjenester,- og ikke minst vårt eget foretak Stavanger byggdrift KF.

Me fikse det!
Med hilsen
Kjetil Berg

