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Nr.

Tjeneste
-område

Verbal beskrivelse av mål

Målemetode/ Tallfesting av
-indikator
mål for
budsjettåret
(2015)

1.

Flere lærere på 1. og 2.trinn, høyere
lærertetthet.

Flere lærere
pr. elev på
barnetrinnet

Klasser med
over 18 elever
skal ha to
lærere.

Fremmet
av: A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

2.

Styrke grunnbemanningen i
barnehage, skole og PPT i
risikoutsatte områder.

Flere
ansatte.

Styrket
grunnbemanning

Fremmet
av: A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

3.

Endret tildelingsmodell, toppressurs.
Undervisningsressurser skal ikke
belastes helserelaterte tiltak i skolen.

Endre
tildelingsmodellen.

Utredes av
byrådet.

Fremmet
av: A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

4.

Legge til rette for at frivillige
organisasjoner, i samarbeid med
skolene, kan tilby leksehjelp til
elevene på 1.-4.trinn.

Frivillig
leksehjelpstil
bud 1.4.trinn.

Samarbeid
frivillige og skole
om leksehjelp 1.4.trinn.

Fremmet
av: A
Støttet av:
A, SV,
MDG, Sp

5.

Pilotprosjekt: Aktivitetsskole som
erstatning for SFO på fem skoler i
Bergen. Utarbeidelse av ny
rammeplan

Etablere
pilotprosjekt.

6.

Økte vikarressurser til
innføringsskolene.

Flere lærere.

7.

Elever fra ungdomstrinnet i
bergensskolen skal få muligheten til
å hospitere i videregående skole i
kortere perioder.

Tilbud om
hospitering
etableres.
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Tallfesting av mål
innen utgangen
av økonomiplanperioden
(2018)

Gjennomført
pilotprosjekt med
Aktivitetsskole.
Innføringsskolen
e får tilgang til
vikarer.

Votering

Fremmet
av: A
Støttet av:
Fremmet
av: A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Elever får
mulighet til å
hospitere på
videregående
skole.

Fremmet
av: A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Nr.

Tjeneste
-område

Verbal beskrivelse av mål

Målemetode/ Tallfesting av
-indikator
mål for
budsjettåret
(2015)

8.

Utrede oppvekst- og idrettspark på
Slettebakken med ny grunnskole og
barnehage. Lokalisert i området
mellom Fysak og Bergenshallen.

Utredning

Utredes i
skolebruksplan

Fremmet
av: A
Støttet av:
H, A, FrP,
V, KrF, SV,
R, MDG,
Sp, BY

9.

Utrede behovet for en ny
ungdomsskole i Ytrebygda bydel,
byområde Søreide.

Utredning

Utredes i
skolebruksplan

Fremmet
av: A
Støttet av:
H, A, FrP,
V, KrF, SV,
R, MDG,
Sp, BY

10.

Utrede behovet for en ny barneskole
i Ytrebygda bydel, byområde
Råstølen retning Flesland.

Utredning

Utredes i
skolebruksplan

Fremmet
av: A
Støttet av:
H, A, FrP,
V, KrF, SV,
R, MDG,
Sp, BY

11.

Ny bemanningsnorm i barnehagen
med 3 voksne per 9 barn i
småbarnsgruppe og 3 voksne per 18
barn i storbarnsgruppe.

Flere voksne Rullering av
per barn i
barnehagebarnehagen. planen.

12.

Åpne barnehager skal ha gode
Åpne
driftstilskudd som sikrer tilbud i alle
barnehager i
bydeler og spesielt i levekårsområder hver bydel.

Åpne barnehager
med tilbud som
møter behovet.

Fremmet
av: A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

13.

Utvidet rett til barnehageplass for
ettåringer.

Barnehagepl
asser nok til
å møte det
reelle
behovet.

Full
behovsdekning.

Fremmet
av: A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

14.

Realisere flere barnehageplasser i
pressområder, øke andelen
kommunale barnehager.

Flere
barnehagepl
asser.

Øke andalen
kommunale
barnehager.

Fremmet
av: A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp
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Tallfesting av mål
innen utgangen
av økonomiplanperioden
(2018)

Votering

Fremmet
av: A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Nr.

Verbal beskrivelse av mål

Målemetode/ Tallfesting av
-indikator
mål for
budsjettåret
(2015)

15.

Etablere nærmiljøbarnehager for å
redusere barnefamilienes
transportbehov.

Flere
nærmiljøbar
nehager.

16.

Barnehager som har mer enn 50%
minoritetsspråklige skal tilføres
ekstra ressurser, videre gradert ved
60%, 70%, 80% og 90%
minoritetsspråklige barn.

Bedre
rammebeting
elser for
aktuelle
barnehager.

Barnehager med
høy andel
minoritetsspråklig
e får ekstra
ressurser.

Fremmet
av: A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

17.

Gjennomføre «Barnas byrom» slik
bystyret har vedtatt, oppgradere
lekeplasser i alle bydeler.

Bystyrets
vedtak i sak
om «Barnas
byrom»

Oppgraderte
lekeplasser i alle
bydeler.

Fremmet
av: A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

18.

Temasamling med kunnskaps- og
erfaringsdeling om sykefravær blant
resultatenhetsledere i barnehage og
skole.

Samling for
resultatenhetsledere.

Redusert
sykefravær blant
resultatenheten.

Fremmet
av: A
Støttet av:
A, SV,
MDG, Sp

Nr.

Tjeneste
-område

Tjenesteområde

Tallfesting av mål
innen utgangen
av økonomiplanperioden
(2018)

Utredes i
barnehageplanen.

Votering

Fremmet
av: A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Gjelder år /
periode i
økonomiplan

Verbal beskrivelse av tiltak /
prosjekt eller budsjettpost

Endringer i
budsjettpost / ny
budsjettpost

19.

2015

Videreføre Ulriken som
avlastningsskole.

- 39 800 000

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

20.

2015

Trollskogen barnehage, stoppe
avvikling av barnehagen. Midler
til å prosjektere ny barnehage.

+ 500 000

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

21.

2016
2017

Utvidelse av kommunale
barnehager- Laksevåg

+ 7 500 000
+ 7 500 000

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp
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Evt forslag til
inndekning

Votering

Nr.

Tjeneste
-område

Verbal beskrivelse av mål

Målemetode/ Tallfesting av
-indikator
mål for
budsjettåret
(2015)

22.

1B

Økt andel elever som går/sykler til
skolen

Andel
gående/
syklende
elever 2014

5% høyere andel 10% høyere
andel

Fremmet av:
SV
Støttet av:
A, SV,R,
MDG, Sp

23.

1B

Økt lærertetthet på barnetrinnet
(1.-4)

Antall
grupper på
16 eller mer
med bare en
lærer

-

0

Fremmet av:
SV
Støttet av:
SV. R

24.

1B

Økt lærertetthet på mellomtrinnet og
ungdomstrinnet
(5.-10)

Antall
grupper på
21 eller mer
med bare en
lærer

-

0

Fremmet av:
SV
Støttet av:
SV, R

25.

1A

Nærbarnehage til alle barn

Antall ikke
oppfylte 1.
valg i
nærmiljø

-

0

Fremmet av:
SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

26.

1B

Fjerne analfabetismen i
Bergenskolen

Andel elever
som kan
lese lengre
sammenhen
gende
tekster.

85%

90%

Fremmet av:
SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

27.

1A/1B

Stillingsstopp i fagavdelingen

Antall
årsverk i
avdelingen

som i 2014

som i 2014

Fremmet av:
SV
Støttet av:
SV, R, MDG
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Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2018)

Votering

Nr.

Tjeneste
-område

Verbal beskrivelse av mål

Målemetode/ Tallfesting av
-indikator
mål for
budsjettåret
(2014)

28.

Lærere som har behov for økt IKTkunnskap får tilbud om
kompetansehevende tiltak.

Lærere IKTsertifiseres

29.

På ungdomstrinnet settes det av
minimum 3 samfunnsfagtimer til
undervisning i ungdomsmedvirkning
med utgangpunkt i ungdommens
bystyres virke.

Økt
ungdomsmedvirkning.

30.

Byrådet bes utrede behovet for økt
svømmeundervisning i «SvømBergen».

Antall timer
til svømmeundervisning

31.

Skolen i Ytre Arna oppfordres til å
bruke mer tid på å informere om og
lære elevene om biblioteket.

32.

Komite for oppvekst og ungdommens Oppfordring
bystyre oppfordrer alle
ungdomsskoler om å etablere et
mattilbud (kantine eller kiosk) med
sunn og rimelig mat som elevene kan
kjøpe.
33.

Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2017)

Votering

Fremmet av:
A
Støttet av: A
SV, R,
MDG, Sp
Alle
ungdomsskoler
setter av tid til
prosjektet.
Utredes i
«Svøm-Bergen»

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp
Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp
Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Alle
ungdomsskoler i
Bergen.

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

(Videreføring av ordning med gratis Skolefrukt)

Ordningen med Skolefrukt videreføres i Bergenskolen på samme nivå som i 2014.
Begrunnelse:
I perioden august 2007 til juni 2014 var Skolefrukt en gratis ordning for elever på
ungdomstrinnet. Midlene til gratis Skolefrukt var en del av det totale rammetilskuddet til
kommunene, og det fulgte en lov og forskrift som påla kommunene gratis frukt og grønt til
elever på ungdomstrinnskoler. 12.6.2014 vedtok Stortinget å oppheve denne loven og
skolefrukt ble dermed fra 2014 en betalt ordning. UB synes det er feil å fjerne den gratis
skolefrukten og ønsker at denne ordningen videreføres i Bergen kommune. Betalte ordninger
kan gjøre at vanskeligstilte barn gjerne ikke har like muligheter til å benytte seg av denne
tjenesten som de andre elevene. Problemstillingen angår ikke bare vanskeligstilte barn og
ungdom, men også det generelle mangfoldet av elever i grunnskolen. I følge Verdens
Helseorganisasjon har antall barn og unges fedmeprosent økt drastisk i Norge de siste årene,
og en mulighet for å spise sunt hver dag vil kunne bidra til at denne utviklingen bremses.
Samtidig har flere unge spiseforstyrrelser enn tidligere og en del som ikke har med matpakke.
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UB vil derfor at Bergen kommune tar ansvar og viderefører skolefruktordningen på samme
nivå som i 2014, og på den måten sikrer at alle elever i Bergensskolen får tilbud om frukt i
skolehverdagen.
Fremmet av: SV (UB)
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
34.

(bemanningsnorm i barnehagar)

«Bystyret vedtar bemanningsnorm på ein vaksen pr. tre born under fylte tre år og ein vaksen
pr. seks born over fylte tre år. Norma vert gjort gjeldande frå og med 01.08.15.
Overgangsordningar må gjevast kortast mogleg frist.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG
35.

(nærbarnehage) – hører til målforslag 27 frå SV

«Bystyret har ein visjon om alle ungar i Bergen skal ha ein plass i nærbarnehage på
eitårsdagen. Dette krev ei ordning med løypande opptak og forsert utbygging i bydelane
Årstad og Bergenhus.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
36.

(Barn i byen – økt støtte)

«Magasinet Barn i byen – som blant annet distribueres til alle skoler og barnehager – gir
nyttig og oppdatert informasjon om kulturaktiviteter for barn og familier. Tiltaket er finansiert
via kommunal støtte, støtte fra kulturaktører som har et tydelig unntak fra reklameforbudet i
opplæringsloven og rent kommersielle aktører. Bystyret vil øke støtten til Barn i byen for å
hindre at magasinet må ha rent kommersielle annonser i magasinet sitt og slik setter seg selv i
fare for å bryte reklameforbudet i opplæringsloven. Bystyret vil både ha en reklamefri skole
og et friskt og oppdatert magasin til alle barn og barnefamilier i Bergen.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG
37.

(endringer i skolestruktur)

«Bystyret vil understreke at budsjettvedtaket ikke innebærer et løyve til å legge ned eller
flytte skoler eller avdelinger av skoler. Slike endringer i skolestrukturen må behandles i
forbindelse med rulleringen av skolebruksplanen.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
38.

(avbyråkratisering)

«Bystyret ønsker en avbyråkratisering av Bergensskolen. Fagavdelingen skal gå gjennom sine
rutiner for å vurdere om noen rapporteringskrav kan sløyfes. Skolene skal også vurdere om
antall tester av elevene kan reduseres.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
39.

(involverende evaluering av utviklingsprogrammer)

«Bergen Kommune har siden 2009 startet opp med skoleutviklingsprogrammer for å styrke
grunnleggende ferdigheter i lesing (Leselos) og regning (Regnebyen). I tillegg har
ungdomsskolene deltatt i det nasjonale prosjektet Ny Giv, som skal sikre økt grad av
gjennomføring av videregående skole. Bystyret ønsker at det blir gjennomført en underveisog en sluttevaluering av prosjektene, som involverer både elever, lærere og foreldre. Dette for
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å kunne justere og forbedre den videre prosessen med prosjektene, samt det å få verdifull
informasjon fra de som faktisk gjør opplæringsjobben.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
40.

(styrke skole-skole-samarbeidet)

«Bystyret mener kollega-samarbeid innenfor og på tvers av skoler skal ha prioritet i arbeidet
med å utvikle best mulig undervisningspraksis i Bergenskolen. Framfor vekst i
byrådsavdeling skal man kontinuerlig vurdere støtte til samarbeid mellom skoler eller
ordninger hvor skoler veksler på å ha koordineringsansvar for fagutvikling.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
41.

(forsøk med skolemåltider og mer fysisk aktivitet, tilbakeføring av skolefrukt)

«Bystyret vil understreke at sunt kosthold og fysisk aktivitet er avgjørende for at skolene skal
være gode arenaer for dannelse og læring, og vil derfor ha forsøksordninger med
skolemåltider kombinert med mer vekt på fysisk aktivitet på tre utvalgte skoler.
Skolefruktordningen tilbakeføres til alle ungdoms- og kombinerte skoler i Bergen med
virkning fra august 2015.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
42.

(mer støttet egenarbeid i skoletiden)

«Bystyret har en visjon om leksefrie skoler, men erkjenner samtidig at elevenes egenarbeid er
en viktig del av læringsprosessen i en rekke fag. Dagens leksehjelp for mellomtrinnet skal
derfor styrkes og for barnetrinnet økes lærertettheten slik at lærerne i større grad kan legge til
rette for, følge opp og støtte elevens egenarbeid i undervisningstiden. Med bakgrunn i disse
tiltakene skal alle barneskolene oppfordres til å bli leksefrie.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R
43.

(fjerne analfabetismen i Bergenskolen)

«Bystyret er orientert om at å måle leseevne er komplisert og at elever som ikke behersker
prøvetekster kan være langt bedre lesere i situasjoner og kontekster hvor de føler seg tryggere.
Nasjonale prøver kan likevel gi et vist bilde på den faktiske leseevnen blant elevene i
Bergenskolen, men prøvene er langt fra tilstrekkelige. Bystyret vil derfor ha et prosjekt for å
utvikle enda bedre metoder for å kartlegge og begrepsfeste leseevnen til den enkelte elev og
ikke minst sørge for at alle elever alle får en godt tilpasset leseopplæring.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
44.

(styrking av samfunnsfagene)

«Samfunnsfagene er spesielt viktige dannelsesfag i et demokrati, og fagene har til formål å
stimulere elevene til aktivt medborgerskap og gi dem erfaring med demokratisk deltakelse.
Både for å fremme økt valgdeltakelse i de kommende valgene, økt oppslutning om
ungdommens bystyre og politisk deltakelse generelt, skal opplæringen i samfunnsfag styrkes.
Det skal legges spesielt vekt på undervisningsformer som fremmer og gir erfaring med
demokratisk deltakelse og som stimulerer elevene til å reflektere over egen deltakelse.
Ungdommens bystyre er en mulig medspiller og ressurs i arbeidet med å styrke
samfunnsfagene.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
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45.

(styrking av den praktisk-estetiske opplæringen)

«Bystyret ber om at den praktisk-estetiske delen av opplæringen kan styrkes, både innenfor
egne fag, og som integrerte deler av andre fag. Bystyret viser til vellykkede forsøk på å
kombinere musikk og matematikk, og ber byråden gå i dialog med skolene og lærerne om
flere liknende prosjekter.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG
46.

(tidlegare møte med nynorsk)

«Bystyret vil understreke at elevane i Bergenskulen skal ha god opplæring i bruk av både
bokmål og nynorsk. For å gjøre møtet med nynorsken enklare for elevar med bokmål som
hovudmål, bør alle elevar lese nynorske tekstar også på barne- og mellomtrinnet. Bystyret vil
ha en prøveordning med å bruke lærebøker i nynorsk i religionsfaget på barne og
mellomtrinnet, og ber byrådet om å førebu ei slik prøveordning.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
47.

(eget anti-mobbeprosjekt for Bergen kommune)

«Effekten av såkalte mobbeprogrammer er imidlertid omstridt og et av programmene (PALS)
har blant annet blitt kritisert for lagring av omfattende personopplysninger. Bystyret ber om
byrådsavdelingen utvikler et eget prosjekt for å utvikle og sikre det psyko-sosiale-arbeidet ved
skolene og at alle skoler blir bedt om å vurdere sin bruk av eksterne mobbeprogrammer.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
48.

(opplæring for grensesetting og mot trakassering og seksualisert vold)

«Bystyret ber om at det i 2015 gjennomføres et sekstimerskurs for alle gutter og jenter på 10.
trinn i grensesetting og selvforsvar. For jentene gjennomføres kurset som et selvforsvarskurs,
og for guttene som samlinger hvor man arbeider med temaer som seksualisert vold,
trakassering, grensesetting og grenseforståelse.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
49.

(rusforebygging i skolen)

«Bystyret ber om at det rusforebyggende arbeidet blir styrket gjennom økt bruk av ordninger
som «Kjentmann» eller liknende. Ungdom med rusproblemer må ikke bli møtt med
avvisning, men med anerkjennelse og omsorg. «Kjentmann» og muligens liknende opplegg,
har et slikt inkluderende utgangspunkt for det rusforebyggende arbeidet.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
50.

(forebyggende helsearbeid)

«Bystyret viser til budsjettinnspill fra Ungdommens bystyre som argumenterer godt for hvor
viktig forebyggende arbeid med psykisk helse er og som blant annet oppfordrer til økte bruk
av miljøterapeuter. Bystyret ber derfor om at det setes av egne sentrale midler til
miljøterapeuter og at helsesøstertjenesten styrkes.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp

9

51.

(ungdomsklubbar)

«Kommunale ungdomsklubbar er eit svært godt førebyggjande tiltak. Bystyret ber byrådet
leggja fram ein plan for utbygging av ungdomsklubbar og allereie i 2015 sikra at dei mest
levekårsutsette områda vert tryggja ungdomsklubbar. Ingen ungdomsklubb må leggjast ned
utan at eit minst like godt tilbod vert etablert i staden for.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
52.

(skolehager)

«Bystyret vil at alle barneskoler og kombinerte skoler skal ha tilgang til en skolehage og
jevnlig tilbys gårdsbesøk. Bergen kommune skal ved behov stille areal til rådighet for
skolehager og søke å bringe velforeninger, foreldreutvalg og liknende med i arbeidet med å
utvikle skolehagene.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
53.

«Lærertettheten må opp igjen slik at skolehverdagen for den enkelte lærer og elev blir bedre.
Det må være nok lærere, og den enkelte lærer må ha tid og rammer som gjør at
undervisningen og det sosialpedagogiske arbeidet kan gjennomføres på best mulig måte. Som
første skritt må ressurser til undervisningsstillinger faktisk bli brukt til det. Da må skolenes
driftsbudsjett gi full dekning av de tiltak og oppgaver som skolene skal utføre, slik at det blir
slutt på behovet for å ta midler fra undervisningsstillinger til andre tiltak og oppgaver.»
Fremmet av: R.
Støttet av: SV, R, MDG
54.

«Lønnshåndtering i Agresso er blitt flyttet fra kommunen sentralt til den enkelte skole. Denne
tids- og ressurskrevende oppgaven går på bekostning av tilgjengelige undervisningsressurser.
Dette må medføre at skolen får tilført ekstra ressurser som er store nok til å utføre denne
administrative oppgaven.»
Fremmet av: R.
Støttet av: SV, R, MDG
55.

«Den økonomiske tildelingsmodellen må ta høyde for at skolene i løpet av året kan få utvidet
sine økonomiske rammer slik at hver enkelt skole alltid har ressurser og muligheter til å
kunne ta i mot og følge opp elever med særskilte behov. Den økonomiske tildelingsmodellen
må endres slik at skolene alltid er rustet til denne viktige oppgaven.»
Fremmet av: R.
Støttet av: SV, R, MDG
56.

«Den nye ledelsesmodellen i skolen har medført en økning i antall årsverk brukt til ledelse,
kanskje så mye som 50 årsverk. Det må gis ekstra budsjettmessig dekning slik administrative
tiltak ikke går på bekostning av undervisningsressursene.»
Fremmet av: R.
Støttet av: R, MDG
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57.

«Tid anvendt til administrative oppgaver skal rapporteres i KOSTRA som Administrasjon,
ikke som Barnehage, Grunnskole, Pleie og omsorg osv.»
Fremmet av: R.
Støttet av: SV, R, MDG
58.

«V13 må bestå. V 13 er et inkluderende og godt møtested for ungdom. Det forbyggende
arbeidet som de gjør i henhold til rus og kriminalitet er uerstattelig og Bergen kommune må
fortsette å støtte V13. (Fra UB)»
Fremmet av: R.
Støttet av: SV, R, MDG
59.

«Ordningen med gratis skolefrukt videreføres. (Fra UB)»
Fremmet av: R.
Støttet av: SV, R, MDG, SP
60.

«Alle elever på barnetrinnet skal ha minimum 20 timers svømmeundervisning (Fra UB)»
Fremmet av: R.
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
61.

«Arealnormen for barnehager heves til 5,3 kvm per barn.»
Fremmet av: R.
Støttet av: SV, R, MDG
62.

«Barnehager med høy andel minoritetsbarn må få tilført ekstra ressurser slik at de på en god
måte kan møte de språklige og kulturelle utfordringer dette medfører. Den økonomiske
tildelingsmodellen må endres slik at barnehager med glede kan ta imot minoritetsbarn.»
Fremmet av: R.
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
63.

«Trollskogen barnehage må bestå.»
Fremmet av: R.
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
64.

«Behovet for spesialpedagogisk hjelp og ekstra ressurs i barnehagene er mye større enn det
fagsentrene har anledning til å tilby. De økonomiske rammene må utvides slik at alle barn
som har krav på tilrettelegging, får det.»
Fremmet av: R.
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
65.

barnevernet

«Bystyret meiner at barnevernet må styrkjast både generelt og gjennom fleire
stillingsheimlar.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
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66.

barnevernet

«PPT må få auka løyvingar slik at dei kan styrkje sitt samarbeid med barnevernet.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
67.

dagsenter for demente

«Bystyret vil styrkje tilbodet til heimebuande demente og deira pårørande. Løyvingane til
dagsentra for demente må aukast.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
68.

omsorgslønn

«Bergen og resten av Noreg står framfor ei aukande gruppe eldre som krev omsorg. Ved sidan
av ei auka utbygging av sjukeheimar er det difor viktig å legge til rette for at dei som kan, og
ynskjer å ta vare på sine eldre heime, blir sett i stand til dette. Dette vil også redusere presset
på sjukeheimane. Bystyret vil difor styrkje ordninga med omsorgsløn.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
69.

helsesystrer - jordmorteneste

«Bystyret meiner at ein må oppretthalde og betre dekninga av helsesystrer i alle bydelar.
Særleg viktig er det å prioritere ordninga med Helsestasjon for ungdom. Bystyret vil også
styrkje den kommunale jordmortenesta.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
70.

psykisk helse

«Bystyret vil styrkje primærhelsetenesta for psykisk sjuke. Særleg vil vi prioritere
rekrutteringa av fleire støttekontaktar og treningskontaktar.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
71.

sjukeheimar

«Bystyret meiner at Bergen kommune har eit etterslep på utbygging av sjukeheimar og
psykiatribustader. Det må satsast på ei gradvis planlagt utbygging slik at ein hentar inn
etterslepet og blir i stand til å møte auken i talet på eldre som er venta. Kommunen må sikre
seg tomter til framtidig utbygging i samband med reguleringsplanar eller når slike er for sal.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
72.

lokalmedisinske sentra

«Bergen kommune vil følgje opp Samhandlingsreforma, og bystyret vil arbeide for å etablere
lokalmedisinske sentra i bydelane. Dette kjem i tillegg til plassane som blir lokalisert ved ein
ny legevakt som i hovudsak vil dekke Årstad og Bergenhus bydelar.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
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Nr.

Tjeneste
-område

Verbal beskrivelse av mål

Målemetode/ Tallfesting av
-indikator
mål for
budsjettåret
(2015)

73.

Utrede mulighet for byarena for isidretter i Bergen kommune

Utredning

74.

Prosjektering av byarena for is-idrett i Prosjektering Prosjektskisse
Bergen kommune
for byarena

Fremmet av:
A
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

75.

Plan for utvikling av Kulturskolen –
organisering, lokaler og prisnivå

Plan

Fremleggelse av
plan for utvikling
av Kulturskolen

Fremmet av:
A
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

76.

Behov for kulturarenaer –
Behovsplan

Plan

Fremleggelse av
behovsplan

Fremmet av:
A
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

77.

Flere barn får kulturskoletilbud

Antall barn i
kulturskolen

Flere barn med
kulturskoletilbud

78.

Mer aktiv utvikling av
næringsutvikling i Bergensregionen

Gjennomgan
g av BRB sitt
mandat.

79.

Utredning av lokalisering og
finansiering av livssynsnøytralt
seremonilokale

Utredning

80.

Opprettholdelse av bydelsbassenger

13

Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2018)

Utredes i egen
plan for byarena
i Bergen

Votering

Fremmet av:
A
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

Flere barn med
kulturskoletilbud

Fremmet av:
A
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp
Fremmet av:
A
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

Utredning
igangsettes

Utredning skal
være fullført

Fremmet av:
A
Støttet av:
R, MDG, Sp

Bydelsbassenge
r holdes åpne

Bydelsbassenge
r holdes åpne

Fremmet av:
A
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

Nr.

Tjeneste
-område

Verbal beskrivelse av mål

Målemetode/ Tallfesting av
-indikator
mål for
budsjettåret
(2015)

81.

Forbedring av kontakt mellom
idrettslag og BK

Representas
jon i saker
som
omhandler
idretten

Representasjon i
saker som
omhandler
idretten

Fremmet av:
A
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

82.

Prosjektering av brannmuseum

brannmuseu Prosjektering av
m i Bergen
brannmuseum
gml.
utføres
brannstasjon
prosjekterers

Fremmet av:
A
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

83.

Omlegging til grønne arbeidsplasser i Prosjekt om Prosjektet
oljenæringen- prosjekt
omlegging til etableres og
grønne
startes opp
arbeidsplass
er i
oljenæringen
opprettes

Nr.

Tjenesteområde

Gjelder år /
periode i
økonomiplan

Verbal beskrivelse av tiltak /
prosjekt eller budsjettpost

Endringer i
budsjettpost /
ny budsjettpost

84.

13

2015
2016
2017
2018

Styrking av idrettsplanens
investeringsdel

+ 10 000 000
+ 30 000 000
+ 30 000 000
+ 30 000 000

Nr.

Tjeneste
-område

85.

Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2018)

Votering

Fremmet av:
A
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

Evt forslag til
inndekning

Votering

Fremmet av:
A
Støttet av:
Sp

Verbal beskrivelse av mål

Målemetode/ Tallfesting av
-indikator
mål for
budsjettåret
(2014)

Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2017)

Votering

Videreføre biblioteket i Ytre Arna på
samme nivå som i dag.

Åpningstider.

Videreføre
biblioteket.

Fremmet av:
A (UB)
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp
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Nr.

Tjeneste
-område

Verbal beskrivelse av mål

Målemetode/ Tallfesting av
-indikator
mål for
budsjettåret
(2014)

Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2017)

Votering

Videreføre
svømmetilbudet.

Fremmet av:
A (UB)
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Videreføre
svømmetilbudet.

Fremmet av:
A (UB)
Støttet av:
SV, R, MDG

86.

Beholde svømmetilbudet i bydelene.

87.

Stemmemyren, Slåtthaug og
Åstveithallen beholder samme
åpningstidene som i dag.

Åpningstider

88.

Prisene i ADO Arena reduseres og
skal være like på hverdager og i
helger.

Priser.

Prisene
reduseres.

Fremmet av:
A (UB)
Støttet av:
SV, R, MDG

89.

Elevene på Amalie Skram vgs gis
ikke spesielle fordeler eller rabatter i
ADO Arena.

Priser.

Like ordninger
for alle elevene.

Fremmet av:
A (UB)
Støttet av:
H, FrP, V,
KrF, SV, R,
MDG, BY

90.

Prisene på Kulturskolen i 2015
videreføres på samme nivå som i
2014.

Priser.

Prisene fryses.

Fremmet av:
A (UB)
Støttet av

91.

Tilbudet på de mest populære
disiplinene til Kulturskolen utvides og
det tas i bruk lokaler på skolene for å
løse kapasitetsutfordringer.

Utvidet
tilbud.

92.

Kulturskolen skal informere elever på
ventelistene om hvilke andre aktører
som tilbyr kurs/opplæring i den
aktuelle disiplinen.

Bedre
informasjon.

Innføre en
informasjonsordning til elever
på venteliste.

Fremmet av:
A (UB)
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

93.

Ingen under 18 år skal betale full pris
(voksenbillett) ved bruk av
kommunale idretts- og
kulturanlegg.

Priser.

Prisordningene
justeres.

Fremmet av:
A (UB)
Støttet av:
SV, R, MDG
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Kulturskolens
tilbud utvides.

Fremmet av:
A (UB)
Støttet av:
SV, R

Nr.

Tjenest
eområde

Verbal beskrivelse av mål

Målemetod
e/-indikator

94.

12D

Auka bruk av bydelsbiblioteka

Besøkande
med 2015
som basis

95.

14

Auka bruk av areal til
matproduksjon

Talfesta
areal pr.
31.12.2015

96.

12B

Fjerne køane i den kommunale
kulturskolen

tal born i
kø

97.

12

98.

14

99.

Tallfesting av
mål for
budsjettåret
(2015)

Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2018)

Votering

10%-auke

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

+1%

+5%

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

-

0

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

Auka tilgjenge til kunstmusea
(sjå merknad 11)

Tal
2
museum
som tek del
i ordninga
«Kunstsønd
ag for alle»

5

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG

Heilgrøn næringspolitikk

Kvalitativ
vurdering
av
strategiske
næringsdok
ument

Alle tiltak skal
ha ein positiv
miljøeffekt

Fremmet
av: SV
Støttet av:
R

(symjeanlegg)

«Bystyret har som mål at alle i Bergen skal ha sjanse til å lære seg å symje og utvikle seg som
symjarar. For å nå dette målet er det, i tillegg til ei god symjeopplæring, viktig med
tilgjengelege symjeanlegg med en rimeleg pris på inngangsbilletten. Bystyret vil difor ha ein
rimeleg einskapstakst for alle symjenanlegga i Bergen og opne symjeanlegg i alle bydelar.
Den nyopna ADO arena er fyrst og fremst eit symjeanlegg for folk i alle aldrar, og skal difor
ha lik pris med dei andre symjeanlegga i Bergen.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
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100.

(bydelsbibliotek og bydelskinoar)

«Alle bydelar skal ha minst eit eige bibliotektilbod, og bystyret vil difor syte for Ytre Arna får
halde sitt bibliotek og at Laksevåg får sitt attende. Bystyret ber om at ein samstundes går i
dialog med Bergen Kino om skiping av bydelskinoar. Desse kan eventuelt verte utvikla i
samarbeid med bydelsbiblioteka eller andre relevante aktørar i nærmiljøa.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
101.

(Ålmåsgardane i Åsane)

«Bystyret meiner at Bergen kommune si handsaming av Almåsgardane i Åsane har vore særs
dårleg. Det er no på høg tid at det vert starta ei opprusting og bygga og at ein parallelt med
dette arbeidet finn ein egna bruk for heile området. Almåsgardane er av stor kulthistorisk
verdi og må no verte handsame med det som utgangspunkt.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
102.

(operafrilansarar og amatørar)

«Den nye opera har ikkje nytta seg av lokale frilansarar og amatørar til sine produksjoner slik
som ein forventa ved opprettinga. Bystyret meiner det er viktig å sikre eit godt lokalt basert
operamiljø og set difor av ein pott til lokale opera-produksjonar eller produksjonar som nyttar
lokale frilansarar og friviljuge.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
103.

(skating, triksesykling, parkour mv.)

«Bystyret meiner det er viktig å støtte opp under den betydelege framveksten av spontane
fysiske utandørs aktivitetar for ungdom som til dømes skating, triksesykling og parkour. Ulike
typar av urbane restareal kan verte brukt som permanent eller mellombels arena for denne
typen aktivitet, og bystyret ber difor om at det vert gjort ei kartlegging over mogelege stader
og ein plan for bruk. Ein slik plan må verte utvikla i samarbeid med Ungdommens bystyre.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
104.

(vedlikehald, idrettsanlegg)

«Bystyret vil påpeike at det kan komme fleire gevinstar av at idrettslaga anten sjølv driv
anlegg eller driv vedlikehald sjølv (samarbeidsprosjekt) og vil difor auke potten for både drift
av private anlegg og samarbeidsprosjekta. Å sikre godt vedlikehald er både ei god sosial og
økonomisk investering for framtida.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
105.

(idrettshistorie)

«Bystyret ber om at det vert gjort ein innsats for å betre samle, forvalte, forske på og formidle
idrettshistoria til Bergen. Idrettsrådet, Lokalhistorisk arkiv, og relevante fagmiljø på UiB og
HiB bør verte kontakta for å arbeide med idrettshistoria til Bergen.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
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106.

(internasjonalt kvinnehus)

«Bystyret ønskjer at det blir etablert en kulturell inkludering sarena spesielt for kvinner, som
retter seg både mot menneske frå majoritets- og minoritetsmiljø. En naturlig medspelar i
skipinga av et slikt hus vil være BIKS og Kvinnebevegelsen i Bergen.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
107.

(kortreist mat)

«Bystyret vil ha en forsterket satsning på lokal matproduksjon og en økt bevissthet om matens
opprinnelse. Dette gjelder både mat fra lokalt landbruk og mat fra fiske og fangst. Bergen
kommune bør stille et av byggene i rådhuskvartalet til rådighet for aktører som vil selge
kortreist mat basert på lokale ressurser. Bystyret vil ha kortreist møtemat, og kortreist mat
skal også benyttes ved kommunal representasjon. Bystyret ber byrådet vurdere korleis det kan
verte servert meir kortreist mat eldreinstitusjonar.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
108.

(urbant landbruk/bruk av grøne lommer)

«Bystyret ser at Bergen har særskilde verdiar som storby med eit aktivt landbruk.
Engasjement og tiltak som «Bærekraftige liv» viser at også i storbyen kan dyrking av eigen
mat finna stad. Bystyret ser at internasjonalt har mange byar kome langt i å innlemma eit
urbant landbruk som del av byutviklinga. Bystyret ynskjer ein plan over korleis «grøne
lommer», særskilt i levekårsutsette område, kan nyttast i ein slik samanheng. Likeeins ser
bystyret for seg ein ny giv for parsellhagar som del av vidare byutvikling og folketalsauke.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
109.

(kunstsøndag for alle)

«Bystyret ønsker at flest mulig skal bli kjent med de rike kunst- og gjenstandssamlingene til
Bergen Kunstmuseum og Vestlandske kunstindustrimuseum og de ulike utstillingene til de to
museene, Kunsthallen; Galleri 3,14 og Hordaland kunstsenter. Det skal derfor tas initiativ til
en ordning med gratis inngang hver søndag i perioden 1. september til 1. mai. Ved eventuell
etablering av en slik ordning skal Bergen Kommune refundere inntektstapet til institusjonene.
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R
110.

(oppfølging av Et steg foran)

«Idrettsplanen "Et steg foran" er blitt til etter en omfattende og grundig prosess og har fått
bred støtte. Bystyret vil understreke at det er vesentlig å følge opp alle utbyggingene i planen
og at idretten som helhet ikke blir skadelidende for kostnadsoverskridelsene på det nye
svømmeanlegget.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG
111.

(kulturminnekartlegging)

«Bystyret ber om ei heilskapleg kulturminnekartlegging av heile Bergen kommune, og at
arbeidet starte med bydelane Arna og Åsane.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG
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112.

(Åsane- idrettshall og kulturhus)

«Åsane treng ein fleirbruks- og ishall, og bydelen har venta lenge no. Bystyret ber byrådet om
å tilsette ein prosjektansvarleg og finne ei egna tomt og eventuelle samarbeidspartnarar innan
01.08.2015. Bystyret meiner ein bør vurdere om Bergen kommune kan samarbeide med
Hordaland fylkeskommune om eit prosjekt med ei integrert vidaregåande skule. Åsane har i
lang tid vore lova eit kulturhus utan at noko har skjedd. For å få framdrift i prosjektet bør det
også her tilsettas en koordinator som i løpet av 2015 skal få klart et realiserbart prosjekt.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG
113.

(kulturskoletimen)

«Ordninga med gratis kulturskuletime vert ført attende slik ho var før Solberg-regjeringa
fjerna den.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R
114.

(Fargespill)

«Bystyret meiner Fargespill sitt arbeid er heilt unikt og noko Bergen bør vere stolt av. For å
sikre verksemda akseptable arbeidstilhøve vert det løyvt 400.000 ekstra i tillegg til byrådet si
opphavlege innstilling.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG
115.

(Idrettsrådet)

«Idrettsrådet gjør et viktig koordineringsarbeid for idretten i Bergen og er ein viktig
støttespiller for det enkelte idrettslag. Omfanget på verksemda og samfunnsnytten av arbeidet
rettferdiggjer ei auka driftstøtte på 250.000.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R
116.

(Bergenfest)

«Bystyret meiner Bergenfest er ein viktig og særs vellukka festival for både Bergen sentrum
og for resten av kommunen og vil difor halde støtta på same nivå som i 2014.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
117.

(Ekserserhuset)

«Bystyret minner om at Ekserserhuset treng ei relevant tomt etter at det i 2001 vart
nedmontert og fjerna frå Jonsvollskvartalet kor Sparebanken Vest sitt nye bygg no har vorte
reist. Sjølve attreisinga vert kostnadsfri for Bergen kommune og skal dekkes av Sparebanken
Vest. Bystyret ber om at ein ny tomt vert vald før sommaren 2015 og at målet er at at 200årsjubileet for Ekserserhuset kan skje i Ekserserhuset i 2021.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
118.

(Gamle brannstasjon mv.)

«Bystyret ber om at arbeidet med å pusse opp og finne ein passande bruk til Hagerupgården,
Gamle brannstasjon og fengslet vert forsert - og at byrådet kjem med ei sak om dette til
bystyret før sommaren 2015. Tanken om eit brannmuseum og sjansane for å realisere dette
skal handsamast i saka frå byrådet.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
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119.

(dyrevelferd)

«Bystyret ber om at arbeidet for dyrevelferd vert styrkt med 250.000 meir i budsjettet enn
byrådet si innstilling. Ressursane skal fordelast på private ideelle institusjonar som
Dyrebeskyttelsen o.l.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG
120.

(god infrastruktur for korps og musikkforeiningar)

«Alle korps og lokale musikkforeiningar skal vere sikra lager og skikkelege øvingslokale.
Bystyret ber byråden om eit samla oversyn over tilhøva inkludert brukarane sine perspektiv
på lokala. Bystyret legg til grunn at korps/ musikkforeiningar som ikkje har tilfredsstillande
lokal skal få hjelp av Bergen kommune. Bystyret føreset at både skulebygg, kulturhus,
bydelshus m.m. skal ha plass til slike føremål.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
121.

(førebygging mot ekstremisme)

«Bystyret meiner at eit breitt og inkluderande organisasjons- og kulturliv er særleg viktig for å
førebygge positive haldningar til og i verste fall deltaking terrorisme eller krig for framande
aktørar. Det felles innvandrarråd i Hordaland og Bergen offentlege bibliotek vil vera gode
samarbeidspartnarar/ressursar når det gjeld korleis ein kan skape inkluderande møtestader.
Vald, ekstremisme og utanrikspolitikk er tema å setja på dagsorden i eit slikt arbeid, det vere
seg gjennom debattar, ulike kulturelle uttrykk/aktivitetar m.m.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
122.

(ekstra pott)

«Ramma for tilskot til kulturorganisasjonar vert auka med 2.000.000 for å tilpasse støtte betre
til kostnadsutviklinga og for tilfredsstille behov som har vorte synlege gjennom
budsjettprosessen.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R
123.

(besøksgardar)

«Bystyret meiner det er viktig å oppretthalde gardsbruk som kan bli brukt i
undervisningssamanheng og kan leggje til rette for at barn skal ha kontakt med dyr.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
124.

(historielag)

«Bystyret meiner det bør opprettast ein pott som lokale historielag kan søkje om midlar frå, til
konkrete driftsprosjekt. Dette bør også kunne gå til å styrkje samarbeidet mellom kommunen
og historielaga om registrering av kulturminne i heile kommunen.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
125.

(Kulturskulen)

«Bystyret meiner at ein må halde fram med satsinga på kulturskulen og fjerne køane for barn
som ynskjer plass i kulturskulen.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
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126.

(Den kulturelle spaserstokken)

«Bystyret meiner at kulturelle opplevingar er viktige avbrekk frå ein ofte rutineprega kvardag
på institusjonane og for mange eldre heimebuande. Satsinga på den kulturelle spaserstokken
må difor styrkjast, gjerne i samarbeid med kulturskulen og den ordinære skulen.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: A, SV, R, Sp
127.

(drift og vedlikehald av badeanlegg)

«Bystyret meiner det er ei urovekkande utvikling i symjedugleiken mellom dei unge i Bergen.
For å betre symjeundervisninga, så vel i skulen som på fritida, må det setjast av ekstra midlar
til drift og vedlikehald av badeanlegg. Dette vil auke interessa for bading som fritidsaktivitet
og stimulere til auka symjedugleik både hjå barn og vaksne.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
128.

(symjetilbod i bydelane)

«Bystyret meiner at etter opning av ADO Arena skal symjetilbodet i dei andre bydelane vere
minst like tenlege som i dag. Bystyret ynskjer difor i utgangspunktet å oppretthalde
eksisterande symjeanlegg utanfor bykjernen.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
129.

(koordinatorar for frivillige og diakonar)

«Bystyret vil tilsette fleire koordinatorar for frivillige og fleire diakonar i kyrkjelydane.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: SV, Sp
130.

(kulturhus)

«Bystyret vil gjennomføre Kulturarenaplanen og meiner at både Åsane og Fyllingsdalen må
få realisert sine kulturhus i løpet av økonomiplanperioden.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
131.

(nærmiljøanlegg for idrett)

«Bystyret meiner det må byggjast fleire nærmiljøanlegg for idrett.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
132.

(Myrdal Idrettsanlegg)

«Bystyret ber byrådet gjennomføre planlegging av Myrdal idrettsanlegg i 2014 og kome
tilbake med endeleg budsjettering i budsjettet for 2016.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
133.

(bynært landbruk)

«Bystyret ynskjer å ta vare på det bynære landbruket. Lokal matproduksjon, vedlikehald
av kulturlandskapet, tenester retta mot helsesektoren og skuleverket må stimulerast. Det same
må landbruket si rolle i reiselivsnæringa.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
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134.

(auka nærmiljøsatsing gjennom frivillige lag og organisasjonar)

«Bystyret vil styrkje innsatsen som mange frivillige lag og organisasjonar gjer for nærmiljøet
sitt. Dette gjeld lokale velforeiningar, nærmiljøorganisasjonar og organisasjonar som m.a.
Bærekraftige Liv på Landås. Det bør setjast av årleg pott som denne typen organisasjonar kan
søkje om midlar frå til klart definerte tiltak. Stønadsmottakar må i ettertid kunne dokumentere
at midlane er brukte til det som det er søkt om.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
Nr.

Tjeneste
-område

Verbal beskrivelse av mål

Målemetode/ Tallfesting av
-indikator
mål for
budsjettåret
(2015)

135.

3A

Forsøksprosjekt med økt
grunnbemanning ved minst to
sykehjem

Grunnbeman
ningen økes

136.

3C

Opprettholdelse av tjenestenivå til
utviklingshemmede

Tjenestene
opprettholde
s minimum
på 2014nivå

Tjenestene
opprettholdes
minimum på
2014- nivå

137.

3C

Opprettholde ferietiltak til dagens
grupper

Ferietilbudet
gis til
grupper som
har fullført
ungdomssko
len

Ferietilbud til
grupper som er
berettiget jf.
2014.

138.

3C

Det innføres ikke en egenandel på
2.500 kr for leiropphold.

Ingen
egenandel
ved
leiropphold

139.

4A

Etablere MO-senter i Bergen
sentrum

Åpne et MOsenter i
sentrum

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

140.

4A

Etablere brukerrom i Bergen sentrum

Åpne
brukerrom i
sentrum

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG
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Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2018)

Votering

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp
Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp
Ferietilbud til
grupper som er
berettiget jf.
2014.

Fremmet av:
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Ingen
egenandeler ved
leiropphold

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Nr.

Tjeneste
-område

Verbal beskrivelse av mål

Målemetode/ Tallfesting av
-indikator
mål for
budsjettåret
(2015)

141.

4A

Utvide åpningstider ved Strax-huset

Økt antall
timer åpent
pr uke

Døgnkontinuerlig
drift

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

142.

4A

Utvide åpningstidene ved MOsenteret på Wergeland

Økes til
samme nivå
som MOsenteret på
Nesttun

Åpningstiden
økes med tre
timer pr. dag

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

143.

4A

Etablere ruspolitisk råd

Opprette et
råd som kan
gi politikere
råd om
ruspolitikk

Rådet etableres

144.

3A

Internett for beboerne på
sykehjemmene

Installere
trådløs
internettilgan
g på byens
sykehjem

Tilgang til
trådløst internett
på alle byens
sykehjem

145.

2

Beholde barnevernets
Informasjonsprosjekt ovenfor
innvandrerorganisasjoner, imamer
o.l.

Prosjektet
gis midler til
å fortsette
driften

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R, Sp

146.

2

Opprettholde V13-tiltaket

Sette av
midler slik at
et slik tiltak
kan
videreføres

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

147.

3D

Øke støtten til Fontenehuset i Bergen Fortsatt drift
på samme
nivå som i
2014

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R, Sp

148.

3D

Øke støtten til Amalie Skrams Hus

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R, Sp

Fortsatt drift
på samme
nivå som i
2014
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Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2018)

Rådet er i drift

Votering

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R, Sp
Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Nr.

Tjeneste
-område

Verbal beskrivelse av mål

Målemetode/ Tallfesting av
-indikator
mål for
budsjettåret
(2015)

149.

4B

Gi støtte til kvinnetiltaket Aurora

Fortsatt drift
av Aurora

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R, Sp

150.

4A

Øke støtten til LISA-gruppen

Opprettholde
dagens drift

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R, Sp

Nr.

Tjenesteområde

Gjelder år /
periode i
økonomiplan

Verbal beskrivelse av tiltak /
prosjekt eller budsjettpost

Endringer i
budsjettpost /
ny budsjettpost

151.

3C

2015
2016
2017
2018

Boliger for utviklingshemmede −
nybygg

+ 7 000 000
+ 21 000 000
+ 21 000 000
+ 21 000 000

Nr.

Tjenest
eområde

Verbal beskrivelse av mål

Målemetod
e/-indikator

152.

3A

Eige hjem for alle psykisk
utviklingshemma

153.

5A

154.

9

Evt forslag til
inndekning

Votering

Votering

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R, Sp
Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2018)

Votering

Kø av p.u.
som står i
kø 31.12.14

Inga kø.

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R

Førstgangsforeldre skal få tilbod
om hjemmebesøk av jordmor

Andel som
får tilbod
om besøk

90%

100%

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

Ingen boligkøer

Personar
utan bustad

-

0

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp
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Tallfesting av
mål for
budsjettåret
(2015)

Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2018)

Nr.

Tjenest
eområde

Verbal beskrivelse av mål

Målemetod
e/-indikator

Tallfesting av
mål for
budsjettåret
(2015)

Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2018)

Votering

155.

4A

Nullvisjon for overdosedødsfall

Andel av
antall
overdosedø
dsfall reg.
2014

Halvering

0-1%

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
Sp

156.

3A

Aktivitetstilbud for alle eldre

Andel
sjukeheima
r utan
aktivitør

-

0%

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

157.

3A

Støttekontakt for psykisk
utviklingshemmede

Andel p.u. i 100%
bufellesska
p med
støttekonta
kt

100%

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

158.

3B

Familier med store
omsorgsbyrder skal ha en
overkommelig hverdag.

Foresatte
som ikke
får
avlastning

0

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

159.

0

(bolig)

«Bystyret vil understreke at Bergen kommune har uakseptable boligkøer for flere ulike typer
av brukere og at disse kan se ut til å ha blitt permanente. Og ber derfor om at det i den
endelige behandlingen av den kommende boligmeldingen blir presentert langt mer effektive
virkemidler. En mulig omstilling av Bergen tomteselskap fra et finansielt selskap til en
organisasjon for sosial boligbygging må bli vurdert.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG
160.

(hjelp til å komme ut av fattigdom)

«Bystyret viser til at NAV i ein publisert intern rapport har åtvara mot at sosialhjelpa heller
fører til passivitet, marginalisering og isolasjon enn til auka aktivitet og yrkesdeltaking. Auka
sosialhjelp vil hjelpe fleire til å anten kommer i arbeid eller får dei faste trygdeytingane dei
har krav på. Statens institutt for forbruksforsknings minimumssatsar bør leggjast til grunn for
fastsetjing av sosialhjelpen i Bergen. Sosialhjelpsmottakarane skal få behalda kontantstøtta til
liks med alle andre borgarar som mottek kontantstøtte.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R
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161.

(stillingar i barnevernet)

«Det kommunale barnevernet er styrket betydelig via statlig satsning de siste fire årene.
Bystyret erkjenner at det kan være behov for ytterligere stillinger og ber byrådet utrede dette
før neste års stats- og kommunebudsjett.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, Sp
162.

(styrka grunnbemanninga i sjukeheimane og open omsorg)

«Bystyret viser til sjukefråversprosjektet på Bergan sjukeheim i Kristiansund som har ført til
nedgang i sjukefråværet, sparte utgifter til vikarar og overtid, betre arbeidsmiljø og auka
rekruttering. Et vesentleg element i prosjektet har vore auka grunnbemanning. Bystyret ber
difor om at bemanninga vert auka i utvalde einingar innanfor helse -og omsorg. I utvalde
sjukeheimar bør ein ha særskilt fokus på å auke aktiviteten mellom dei eldre. Bystyret føreset
at det skal vera trygg lækjardekning i alle sjukeheimar.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
163.

(avbyråkratisering av omsorg)

«Bystyret vil åtvare mot aukande byråkratisering av helse- og omsorgstenestene. Bestillarleverandørmodellen er ein berebjelke i byråkratiseringa og gjer det umogleg å vurdera
tenester og omsorg heilskapeleg. Marknadsretting duger ikkje for kvalitet i omsorg. Det er
viktig at tenestene er organiserte slik at at den einskilde tenesteytar blir gitt fleksibilitet til å
gi omsorg som er tilpassa brukarane sine aktuelle behov. Bystyret ber om at dei tilsette sine
organisasjonar vert tekne med i eit arbeid for å sjå korleis ein kan avbyråkratisera tenestene,
inklusive å avskaffa bestillar-leverandør-modellen.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
164.

(nytt 6-timarsdagsforsøk i heimetenestene)

«Bergen kommune må etablera eit nytt og forsterka 6 - timarsdag -forsøksprosjekt i
heimetenestene. Eit slikt forsøk må følgjast med forsking frå dag ein og gå over minimum åtte
år. Forsøket vil då gje eineståande røynsler som vil koma både Bergen kommune og andre til
gode. Bergen kommune må kontakta statlege styresmakter for samarbeid og om
medfinansiering av forsøket inklusive forsking.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG
165.

(nære helsestasjonar)

«Bystyret vil understreke at helsestasjonane skal vere eit lågterskel helsetilbod nær heimane
til folk. Det er difor viktig at alle har tilgang til ein helsestasjon helst via gange eller ved en
godt tilrettelagt kollektivtransport.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
166.

(nærkjøken i sjukeheimane)

«Det må leggjast fram ein plan for opptrapping av produksjonskjøken på den einskilde
institusjon (nærkjøken). Eit heilskapleg mat- og ernæringsperspektiv er viktig for eldre,
svekka og hjelpetrengjande menneske.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
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167.

(re-institusjonalisering og segregering)

«Opphopinga av tiltak og bustader på Vestlandsheimen for menneske med særskilde behov
avslørte i 2010 og 2011 at reinstitusjonalisering og segregeringstenking på nytt hadde fått
fotfeste i Bergen kommune. Det finst også andre uheldige døme på etablering av
omsorgsghettoar i kommunen vår. Denne utviklinga må reverserast - tvert. Det må tilsetjast
ein prosjektansvarleg rett under kommunaldirektøren som skal planleggja heilt konkret
nedbygging av omsorgsghettoane. Dette må det lagast tidfesta planar for. Vidare må det
utviklaste fag-etiske program/planar for å sikra at alt arbeid i Bergen kommune som gjeld
funksjonshemma vert gjennomført i eit inkluderingsperspektiv – og på ein ikkje segregerande
måte.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
168.

(Utekontakten)

Bystyret ser at det også er viktig å tilføra Utekontakten meir ressursar slik at det oppsøkjande
arbeidet i bydelane kan rustast opp og slik at Due-prosjektet kan ivaretakast med nødvendig
knoppskyting og utviding.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
169.

( trygg barselomsorg – ”Jordmor heim”)

«Barselomsorga i Bergen treng ein skikkeleg framskuv. Bystyret ber byrådet innan 1. april
2015 leggja fram ei sak for bystyret om ei stegvis opptrapping av ”Jordmor heim”-ordninga
slik at heile kommunen er omfatta av ordninga innan utgangen av juni 2016.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
170.

( helsesystertenesta)

«Bystyret ber om at helsesystertenesta vert styrkja også ved bruk av Bergen kommune sine
eigne frie midlar. Ei god helsesysterteneste er eit effektivt og godt førebyggjande helsetiltak.
Det er også et spesielt viktig tiltak for born og unge si helse.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
171.

(MO-senter og fullverdig helsetilbod til alle)

«Bystyret ber om at vert etablert eit MO-senter også i Bergenhus bydel. Helsetilbodet til dei
rusavhengige i Bergen sentrum har ikkje vore tilfredsstillande etter at Straxhuset vart lagt ned
og flytta.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
172.

(aktivitør ved alle sjukeheimar)

«Alle sjukeheimar i Bergen skal ha ein aktivitør som stimulere og legg til rette for aktivitet.
Bystyret ber byrådet om å syte for dette.»
Fremmet av: Komiteleder på vegne av SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
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173.

(ekstra ramme helse og sosial)

«Bystyret har registrert overforbruket i 2014 på helse- og sosialfeltet og meiner byrådets at si
innstilling legg opp ti ei underskotsbudsjettering, og bystyret aukar difor den generelle
ramma på budsjettet på dette feltet med 30 millionar. Eldre hjelpetrengjande og psykisk
utviklingshemme skal vere prioriterte i oppbudsjetteringa og minimum vere sikra eit like godt
tilbod i 2015 som i 2014.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG
174.

(gatejuristen)

«Bystyret meiner Gatejuristen i regi av Kirkens bymisjon har vist seg som eit god tilpassa og
relevant tilbod til sårbare grupper og gjev difor ei årleg driftstøtte på 1 million i 2015 med
sikte på forlenging i heile økonomiplanperioden.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG
175.

(V13)

«V13 i regi av Kirkens bymisjon er eit førebyggjande tiltak retta mot unge og føremålet er å
forhindre rusmisbruk. Bystyret vil halde løyvinga til prosjektet på same nivå som i 2014.»
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
176.

(eigen pott til mindre friviljuge prosjekt)

«Det er ei rad med ulike gode prosjekt organisert av friviljuge innanfor helse- og sosialfeltet.
Bystyre meiner det er viktig at Bergen kommune stør opp under den friviljuge verksemda og
sett difor av en eigen pott til mindre friviljuge prosjekt.»
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG
177.

(fortsatt støtte til V13)

«Støtten til V13 videreføres på 2014 nivå
Begrunnelse
UB mener det er ekstremt viktig å ha fokus på forebyggende arbeid blant ungdom. V13 er et
forebyggende tiltak i regi av Kirkens Bymisjon for ungdom og deres familier i en vanskelig
hverdag. Tiltakets hovedfokus er å forebygge og hindre rusmisbruk, vold og kriminalitet blant
ungdom gjennom å hjelpe ungdom som er svakerestilt eller har behov for ekstra resurser.
V13 gjør en stor forskjell i mange unges liv. De fleste av ungdommene som er inkludert i V13
ville uten dette tilbudet vanket i sentrum, festet eller muligens havnet i uheldige miljøer. Det
forebyggende arbeidet V13 gjør i dag med å hindre at det går enda verre med de ungdommene
som allerede har kommet skjevt ut er viktig arbeid og det sparer sannsynligvis store ressurser
i neste runde. UB ønsker derfor at kommunen viderefører sin støtte til tiltaket, og sikrer at det
kan videreføres i nåværende form.»
Fremmet av: A (UB)
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
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178.

(Økt satsning på skolehelsetjeneste og forebyggende arbeid på ungdomsskoler)

«1.
Alle ungdomskoler skal ha helsesøster på skolen minst 3 dager i uken.
2.
Alle ungdomsskoler skal ha en skolepsykolog tilknyttet skolen minst en gang i uken.
3. Alle ungdomsskoler skal ha en årlig temauke med fokus på psykisk helse for elevene i 8.
klasse
4.
Alle barne- og ungdomsskoler i Bergen skal ha miljøterapeut på skolen hver dag.
Begrunnelse
UB 2014 mener at psykisk helse og forebygging blant barn og ungdom må prioriteres. Dette
har vært et viktig satsningsområde i UB de siste årene. Nesten 20 % av norsk ungdom
rammes av psykisk problemer, noe som kan være vanskelig å oppdage. Det er ikke alltid at
venner, foreldre og lærerne forstår hvordan vedkommende har det eller har kompetanse til å
vurdere og håndtere psykiske problemer. Derfor er det viktig at helsearbeidere,
miljøterapeuter og psykologer er tilknyttet og tilgjengelig på skolen. Tilbudene må være
tilpasset unges behov, og elevene må få god informasjon om når og hvor helsetjenestene er
tilgjengelig. Å oppsøke helsetjenestene må bli mindre tabubelagt.
Ungdommens bystyre mener at miljøterapeuter er en velfungerende løsning som bør innføres
på flere skoler enn i dag. En miljøterapeut kan hjelpe og støtte elever med alle mulige
problemer angående skole og sosialt liv. En miljøterapeut kan for eksempel være en
sosionom, barnevernspedagog, eller Vernepleier. De er tilstede i fellesarealene i friminuttene
og i timene og er i dialog med elevene. Om elevene går gjennom noe de syntes er vanskelig
eller bare vil snakke med noen, er miljøterapeutene der for å hjelpe. Det kan være alt fra
vanskeligheter i hjemmet, mobbing, dårlig selvtillit eller problemer i klassemiljøet.
Miljøterapeuter har god oversikt over hjelpeapparatet og kan henvise elever videre dersom det
trengs oppfølging utenfor deres egen kompetanse. UB har fått positive tilbakemeldinger fra
skolene hvor denne ordningen er innført. Godt miljø betyr god læring! Alle skoler har
mobbing, og ungdom har et behov for å snakke med noen som lytter.
I tillegg til økt tilgjengelighet av fagpersoner på skolene, ønsker UB at alle
ungdomsskoleelever skal få undervisning om psykisk helse tidlig på ungdomsskole. Økt
kunnskap blant elevene vil også bidra til å redusere mobbing, ved å sikre bedre forståelse
blant medelevene. UB vil derfor at det settes av en uke på 8. klassetrinn med psykisk helse
som tema.»
Fremmet av: A (UB)
Støttet av: SV, R, MDG, Sp

179.

(Kommunalt kurstilbud om psykisk helse blant barn og unge)

«Ungdommens bystyre ønsker å fremme et forslag som vil bidra til å redusere psykiske
problemer blant barn og unge i Bergen. UB mener at psykisk helse er et tema det aldri kan
snakkes nok om. Vi har kommet frem til et tiltak som vi tror vil bedre den psykiske helsen til
barn og unge i Bergen. Man fokuserer mye på skolehelsetjenesten i debatten om bedring av
psykisk helse, og dette er bra. Men vi tror at man i tillegg må løfte blikket å også fokusere på
steder hvor ungdommen oppholder seg på fritiden. Vi vil derfor forslå at det settes i gang et
kurs for ledere/tillitspersoner i ulike organisasjoner hvor barn og unge oppholder seg på
fritiden.
Vi mener at kommunen må ta initiativ til å sette i gang denne type kurs og at de skal tilbys
gratis til ledere og tillitspersoner. Aktuelle organisasjoner vil være idrettslag, alle typer
kulturorganisasjoner og interesser organisasjoner og ev også politiske parti.
Tanken bak dette er at ledere og tillittspersoner fra forskjellige organisasjoner skal få
mulighet til å delta på et gratis kurs, hvor de får konkret veiledning og opplæring i hva de skal
gjøre og hvordan de skal håndtere det dersom de opplever at unge i egen organisasjon/klubb
etc har psykiske problemer. Kurset må si noe om hva en skal se etter og hvor man kan
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henvises videre til for profesjonell behandling. Det er viktig å få med at tillitspersonene ikke
skal opplæres som terapeuter, men som et mellomledd. Kurset må ledes av fagpersoner innen
området barn og unges psykiske helse.»
Fremmet av: A (UB)
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
180.

«Det tas sikte på at Helsesenteret for papirløse overtas av Bergen kommune i løpet av 2015.
Kommunens lange erfaring med forebyggende, behandlende og rehabiliterende helsearbeid
vil da komme Helsesenterets virksomhet til gode. Helsesenteret sparer samfunnet for
betydelige beløp bl.a. ved at sykdom oppdages før den når en alvorlig og akutt fase. Det er
viktig at Helsesenterets arbeid sikres ressursmessig og styrkes ytterligere.»
Fremmet av: R
Støttet av: SV, R, MDG
181.

«Støtten til V13 videreføres på 2014-nivå.»
Fremmet av: R
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
182.

«Kommunen bør øke antall årsverk i skolehelsetjenesten i samsvar med anbefalingene fra
Helsedirektoratet. Behovet er tidligere beregnet til 13,5 helsesøsterårsverk, 2,7 legeårsverk og
6,7 årsverk innen ergofysioterapitjenesten.»
Fremmet av: R
Støttet av: SV, R, MDG
183.

«Kommunen bør satse på psykisk helse i grunnskolen, og derfor styrke skolehelsetjenesten med flere
psykologstillinger. En styrking med 5,6 årsverk antas å være nok til at alle ungdomsskolene i Bergen
kan tilby psykologtjeneste én gang i uken.»

Fremmet av: R
Støttet av: SV, R, MDG
184.

«Kommunen vil opprettholde dagens tilbud med ferieleir for utviklingshemmede
ungdomsskoleelever. Det innføres ikke noen egenandel.»
Fremmet av: R
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
185.

«Barnevernet tilføres nødvendige ressurser for at man i alle saker skal kunne overholde
lovpålagte tidsfrister.»
Fremmet av: R
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
186.

«Sykehjemmene styrkes med aktivitørstillinger slik at alle sykehjem har et fult ut
tilfredsstillende aktiviseringstilbud til sine beboere.»
Fremmet av: R
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
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187.

«Hjemmetjenesten styrkes med aktivitørstillinger slik at alle sykehjem har et fult ut
tilfredsstillende aktiviseringstilbud til sine beboere.»
Fremmet av: R
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
188.

«Det startes et prøveprosjekt med 6-timersdag på et av kommunens sykehjem.»
Fremmet av: R
Støttet av: SV, R, MDG
189.

«Bystyret skal i løpet av 2015 få en særskilt sak om bemanningen på sykehjemmene i
Bergen, med sikte på å få en fullt ut tilfredsstillende bemanningssituasjon både hva angår
kapasitet og kompetanse.»
Fremmet av: R
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
190.

«I løpet av våren 2015 framlegges særskilt sak om hvordan tempoet skal kunne økes kraftig
når det gjelder PU-boliger.»
Fremmet av: R
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
191.

Utgår

192.

«Bruk av private vikartjenester innenfor pleie- og omsorgssektoren skal avvikles snarest
mulig.»
Fremmet av: R
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
193.

«Bruk av private tilbydere innenfor hjemmehjelpstjenesten skal avvikles snarest mulig.»
Fremmet av: R
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
194.

«Bruk av private tilbydere innen hjemmesykepleie avvikles så snart det blir juridisk mulig.»
Fremmet av: R
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
195.

Utgår

196.

Utgår

197.

«Bystyret meiner at barnevernet må styrkjast både generelt og gjennom fleire
stillingsheimlar.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp

31

198.

(barnevernet)

«PPT må få auka løyvingar slik at dei kan styrkje sitt samarbeid med barnevernet.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
199.

(dagsenter for demente)

«Bystyret vil styrkje tilbodet til heimebuande demente og deira pårørande. Løyvingane til
dagsentra for demente må aukast.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
200.

(omsorgslønn)

«Bergen og resten av Noreg står framfor ei aukande gruppe eldre som krev omsorg. Ved sidan
av ei auka utbygging av sjukeheimar er det difor viktig å legge til rette for at dei som kan, og
ynskjer å ta vare på sine eldre heime, blir sett i stand til dette. Dette vil også redusere presset
på sjukeheimane. Bystyret vil difor styrkje ordninga med omsorgsløn.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
201.

(helsesystrer – jordmorteneste)

«Bystyret meiner at ein må oppretthalde og betre dekninga av helsesystrer i alle bydelar.
Særleg viktig er det å prioritere ordninga med Helsestasjon for ungdom. Bystyret vil også
styrkje den kommunale jordmortenesta.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
202.

(psykisk helse)

«Bystyret vil styrkje primærhelsetenesta for psykisk sjuke. Særleg vil vi prioritere
rekrutteringa av fleire støttekontaktar og treningskontaktar.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
203.

(sjukeheimar)

«Bystyret meiner at Bergen kommune har eit etterslep på utbygging av sjukeheimar og
psykiatribustader. Det må satsast på ei gradvis planlagt utbygging slik at ein hentar inn
etterslepet og blir i stand til å møte auken i talet på eldre som er venta. Kommunen må sikre
seg tomter til framtidig utbygging i samband med reguleringsplanar eller når slike er for sal.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp

204.

(lokalmedisinske sentra)

«Bergen kommune vil følgje opp Samhandlingsreforma, og bystyret vil arbeide for å etablere
lokalmedisinske sentra i bydelane. Dette kjem i tillegg til plassane som blir lokalisert ved ein
ny legevakt som i hovudsak vil dekke Årstad og Bergenhus bydelar.»
Fremmet av: Sp
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
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Nr.

Tjenest
eområde

Verbal beskrivelse av mål

Målemetod
e/-indikator

Tallfesting av
mål for
budsjettåret
(2015)

Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2018)

Votering

205.

8

Økt kollektivandel blant reisende
i Bergen

Andel
kollektivrei
sende

30 %

40 %

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

206.

8

Økt andel syklende

Andel
syklende

7%

15 %

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

207.

8

Redusert antall parkeringsplasser
i sentrum

Antall pplasser i
sentrum

1000 færre pplasser i
sentrum

4000 færre pplasser i
sentrum

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG

208.

8

Køfritt kollektivtilbud på alle
innfartsårer

Kollektivfe 100 %
lt evt.
sambruksfe
lt på
innfartsåren
e mot
sentrum

100 %

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

209.

8

Økt andel elever som går/sykler
til skolen

Andel
80 %
gående/sykl
ende elever

95 %

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

210.

8

Gjennomføring av handlingsplan
for trafikksikkerhet 2014-2017

Andel
gjennomfør
te
prosjekter i
vedtatt plan

25 %

100 %

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

211.

8

Bilfritt over Bryggen

ÅDT over
Bryggen

5000

250

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp
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Nr.

Tjenest
eområde

Verbal beskrivelse av mål

Målemetod
e/-indikator

212.

8

Utslippsfri kollektivtransport

213.

8

214.

Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2018)

Votering

Antall
Utvidet
linjer basert trolleybusslinje
på
til Paradis
elektrisitet

Igangsatt
bygging av
bybane til
Fyllingsdalen
og Åsane

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Sammenhengende sykkelvei
gjennom Bergen sentrum

Etablert
sykkelvei

Sammenhenge
nde sykkelvei
gjennom
sentrum er
ferdig regulert

Sammenhenge
nde sykkelvei
gjennom
sentrum er
etablert

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

8

Bilfrie dager i sentrum

Antall
bilfrie
dager i
Bergen
sentrum

4

10

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

215.

8

Innføring av reklamefrie bysykler

Antall
etablerte
henteplasse
r for
bysykler

Plan for
reklamefri
bysykkelordnin
g vedtatt

Minst 8
henteplasser er
etablert i
sentrum

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

216.

10A

Bevare brosteinsgatene i Bergen

Andel
brosteinsga
ter dekket
med asfalt

Andelen
brosteinsgater
med asfalt
redusert med
50 %

Alle
brosteinsgater
reetablert

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

217.

10A

Det offentlige i førersetet på
arealutvikling i kommunen

Antall
+3
offentlige
områderegu
leringer

+ 12

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

218.

10A

Ivareta kulturminner, fredede og
verneverdige bygg

Antall
0
kulturminn
er, fredede
og
verneverdig
e bygg
som går
tapt

0

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp
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Tallfesting av
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budsjettåret
(2015)

Nr.

Tjenest
eområde

Verbal beskrivelse av mål

Målemetod
e/-indikator

Tallfesting av
mål for
budsjettåret
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Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2018)

Votering

219.

10A

Frigjøring av areal til bolig,
næring, offentlig formål,
møteplasser og grønne lunger

Areal brukt
til
overflatepa
rkering

20 % av
overplateparke
riningen
omregulert til
andre formål

60 % av
overplateparke
riningen
omregulert til
andre formål

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

220.

10A

Tilfredsstillende
barnehagedekning i Bergenhus
og Årstad bydeler

Antall nye
regulerte
tomter til
barnehagef
ormål

+ 10 ift.
Byrådets
innstilling

+ 20 ift.
Byrådets
innstilling

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

221.

10B

Rask saksbehandling av private
reguleringsplaner som ikke
krever dispensasjoner

Gjennomsn
ittlig
saksbehand
lingstid

50 uker

30 uker

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

222.

10B

Tilstrekkelig kapasitet til å føre
tilsyn i byggesaker

Antall
utførte
tilsyn

10 % flere
gjennomførte
tilsyn ift. 2014

20 % flere
gjennomførte
tilsyn ift. 2014

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

223.

10C

Stoppe gjengroing og
skogspredning på byfjellene

Måling av
gjengroing
og
skogpredni
ng

Gjennomført
kartlegging av
problemomfan
get

Ordning med
byfjellsgeiter
etablert

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

224.

10D

Tilfredsstillende luftkvalitet

Indikatorer
på
www.luftk
valitet.info

Ingen dager
med målinger
på rødt nivå

Ingen dager
med målinger
på oransje nivå

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

225.

10D

Reduserte klimagassutslipp

SSBs
måling av
CO2utslipp

10 %
reduksjon

25 %
reduksjon

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

226.

10D

Tilfredsstillende datagrunnlag for
vurdering av luftkvalitet

Antall
aktive
målere

6

8

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp
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227.

10D

Etablert landstrøm i Bergen indre
havn

Andel bruk
av
landstrøm
av
supplybåter
og
cruiceskip

10 %

70 %

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

228.

18B

Økt kildesortering

Andel av
samlet
avfallsmen
gde

10 % økning
ift. 2014-nivå

25 % økning
ift. 2014- nivå

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

229.

18B

Brukthaller i alle bydeler

Antall
bydeler
med
brukthall

2

4

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

230.

Rushtidsavgift og midlertidig økning i bompenger på dager med høy luftforurensning)

Bergen har et stort utslipps- og forurensingsproblem som i hovedsak skyldes biltrafikken.
Bystyret ber om at alle effektive virkemidler tas i bruk for å få redusert dette problemet,
eksempelvis rushtidsavgift og midlertidig økning av bompengene på dager med høy
luftforurensning.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
231.

(nye målestasjoner for luftkvalitet)

Bystyret ønsker mer kunnskap om luftkvaliteten generelt og spesielt i tett trafikkerte områder.
Det skal plasseres flere aktive målestasjoner for luftkvalitet i Bergen kommune, i første
omgang i Loddefjord, Åsane, Arna og Nesttun.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
232.

(beredskapsplan for luftkvalitet)

Bystyret merker seg at byrådets vedtatte beredskapsplan mot lokal luftforurensning ikke er
egnet til å forebygge helseskadelig luft. Bystyret ber om en dugnad for bedre luftkvalitet, og
at beredskapsplanen legges frem for bystyret til behandling før vintersesongen 2015/16.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
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233.

(svevestøv og helsefare)

Bystyret har merket seg at Folkehelseinstituttet med støtte i ny forskning har anbefalt å
skjerpe grensene for tillatt mengde av både grove og fine partikler i luften, og ber derfor om at
disse grensene innarbeides i Bergen kommune sine rapporter og handlingsplaner for bedret
luftkvalitet.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
234.

(miljødifferensiert havneavgift og landstrøm)

Bystyret ber om at arbeidet med å bygge ut flere anlegg for landstrøm blir forsert. Bystyret
ber videre om at det blir innført miljødifferensierte havneavgifter, både for å skaffe inntekter
til å finansiere slike anlegg, og for å belønne de mest miljøvennlige båtene.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
235.

(nytt Bergensprogram)

Bystyret ber om at det blir tatt initiativ til et nytt Bergensprogram der bompengeringen
omgjøres til en miljøring, og der inntektene går til drift av og investering i kollektivtransport,
gang- og sykkeltiltak og trafikksikkerhet.
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, MDG, Sp
236.

(bysykler og byromsmøbler)

Bystyret ber byrådet innarbeide finansiering av bysykler og byromsmøbler som del av
Bergensprogrammet.
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
237.

(trafikkregulering i Øvregaten og indre Sandviken)

Bystyret har, uavhengig av utbygging av bybane til Åsane, en målsetting om å gjøre Bryggen
bilfri. I den sammenheng må det iverksettes trafikkregulerende tiltak i indre Sandviken og
Øvregaten for å unngå at all trafikken som i dag kjører over Bryggen forflyttes dit. Bystyret
ber byrådet om å fremlegge en plan for dette.
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
238.

(køfri kollektivtransport)

Bystyret understreker Bergen kommune sitt ansvar for å regulere kollektiv og sambruksfelt på
innfartsårene til Bergen. Bystyret ber byrådet snarest om å gjennomføre bystyrets t om
kollektivfelt, slik at kollektivtransporten kan bli et køfritt alternativ. Bystyret ber om at man
starter med å etablere et sambruksfelt fra Åsane til sentrum i løpet av våren 2015.
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
239.

(utvidelse av Trolleybussnettet)

Bystyret ønsker en utvidelse av Trolleybussnettet til Paradis og deretter videre til
Fyllingsdalen. Bystyret ber byrådet snarest starte prosjektering av en utvidelse av
Trolleybussnettet.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
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240.

(raskere utbygging av sykkelveinett og bybane)

Bystyret ønsker en raskere takt på utbyggingen av bybane- og sykkelveinett. Planressurser må
prioriteres til disse formålene. Bystyret ber om at arbeidet med å regulere bybanenett til alle
bydeler intensiveres, med sikte på å få etablert bybane til alle bydeler innen 2022.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
241.

(bilfrie dager)

Bergen bystyre vil ha fire bilfrie dager i sentrum i 2015 for å markere Bergen som
miljøvennlig by og for å gi plass til bymessige markeringer, og gi rom for fotgjengere,
syklister og aktiviteter i gatene. SV ønsker at 8. mars (kvinnedagen), 1. mai (arbeidernes dag),
5. juni (verdens miljødag) og 21. september (verdens bilfrie dag) skal være bilfrie.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
242.

(fullfinansiering av handlingsplan for trafikksikkerhet 2014-2017)

Bystyret viser den vedtatt handlingsplan for trafikksikkerhet 2014-2017 og ber om at denne
fullfinansieres ved hjelp av høyere inntekter enn forventet fra Bergensprogrammet i 2014.
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
243.

(bildeling)

Bystyret ber om at det blir lagt til rette for bildeleordninger ved alle områdereguleringer og
større utbyggingsprosjekter. Det må videre reserveres faste, merkede oppstillingsplasser for
bildeling i områder med gateparkering.
Fremmet av: SV
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, R, MDG, Sp, BY
244.

(Flesland lufthavn)

Bystyret viser til at en fordobling av rullebanekapasiteten på Flesland lufthavn vil ha store
negative konsekvenser for utslippene av klimagasser og føre til en betydelig utvidelse av
flystøysonen. Bystyret motsetter seg derfor utvidelsen av flyplassen.
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG
245.

(frigjøring av gategrunn)

Bystyret ber om en plan for frigjøring av gategrunn i Bergen kommune. Flere områder kan
frigjøres ved at gater og plasser blir stengt for parkering og åpnet for annen bruk. Eksisterende
parkeringsanlegg kan bli brukt til beboerparkering og bildeling istedenfor gjesteparkering.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG
246.

(prioritering av planer uten krav om dispensasjon)

Bystyret vil belønne alle utbyggere som leverer reguleringsplaner uten krav om dispensasjon
fra gjeldende overordnede planer, og ber derfor at det etableres en egen hurtigfil for denne
typen planer.
Fremmet av: H, SV
Støttet av: A, H, FrP, V, KrF, SV, R, MDG, Sp, BY
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247.

(økt tempo på kommunale reguleringer)

Bystyret ønsker økt tempo på det kommunalt initierte planarbeidet og vil derfor stryke
kapasiteten på etat for Plan og geodata.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
248.

(mangfoldige bomiljø)

For at alle befolkningsgrupper skal kunne få dekket sine boligbehov, ber bystyret om at det
stilles krav om varierte boligstørrelser i reguleringsplaner. Dette vil bidra til bedre og mer
mangfoldige bomiljø i alle deler av kommunen
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
249.

(tomter til barnehager og studentbolig)

Bystyret ber om at Bergen kommune erverver og regulerer flere tomter for barnehager og
studentboliger, og gjerne i kombinasjon med hverandre. Dette gjelder spesielt for bydelene
Årstad og Bergenhus som både har lav barnehagedekning og store institusjoner for høyere
utdanning og forskning.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
250.

(økt kapasitet i tilsyn)

Bystyret ber om at kommunen utfører flere tilsyn i byggesaker og flere tilsyn av utleieboliger.
For sistnevnte er det spesielt viktig å se til at boenhetene har tilfredsstillende brannsikkerhet,
og ikke har helseskadelige forekomster av radon-gass.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
251.

(involverende planarbeid)

Bystyret ber om at det blir utarbeidet ordninger som gjøre det enklere for den enkelte
innbygger å få kjennskap til og engasjere seg i plansaker i sitt nærmiljø. Bystyret ber om at
det blir opprettet egnede fora for innbyggermedvirkning i saker som angår nærmiljøet. Alle
innbyggere som ønsker det bør varsles via tekstmelding/e-post om saker som angår eget
nærmiljø.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
252.

(vern mot magnetstråling)

Bystyret vil ha en styrket kartlegging av hvilke områder som kan være utsatt for
magnetfeltpåvirkning fra høyspentledninger. Områder som eventuelt er utsatt må vernes ved
flytting av luftspenn eller bruk av jordkabel.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
253.

(jordvern)

Matjord er ikke en fornybar ressurs, og dessverre er det slik at stadig mer matjord går tapt.
Bystyret ber om en plan for hvordan Bergen kommune kan hindre ytterligere tap av matjord.
Sammenhengende jordbruksområdet bør gis varig vern.
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
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254.

(brostein)

Bergens brosteinstradisjon stekker seg tilbake til 1500-tallet. I tillegg til å være en
tradisjonsbærer, er det langt mindre svevestøv i brosteinsdekke enn i asfalt. Bystyret ønsker
en registrering av hvilke gater i Bergen som i dag har, og/eller tradisjonelt har hatt,
brosteinsdekke og et eget prosjekt for å sikre at disse blir videreført som brosteinsgater av god
teknisk kvalitet og i bergensk tradisjon når det gjelder mønstre og utførelse. Prosjektet må
også ta for seg utfordringer knyttet til universell utforming og sykling.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
255.

(vedlikehold av fredede og verneverdige bygg)

Bystyret ønsker kraftige grep mot forfall i fredede og verneverdige bygg. Muligheten for å
gjøre utbedringer på eiers kostnad må benyttes i større grad. I Sandviken bør det opprettes et
eget selskap eller en egen stiftelse for å sikre et ansvarlig eierskap til alle de verdifulle
sjøbodene. Flere av dagens eiere har i lengre tid vist seg som uegnet til å forvalte
kulturhistorisk verdifulle bygg.
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
256.

(skogspredning og gjengroing på byfjellene)

Bystyret ønsker å bekjempe skogspredning og gjengroing på byfjellene, og ber derfor om at
det utredes hvordan beiting kan bidra til å dempe gjengroingen i et samarbeid mellom
kommune, aktuelle forskningsmiljøer og lokale bønder.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
257.

(styrking av Bergens skog- og træplantningsselskap)

Bystyret vil styrke forvaltningen av og tilrettelegging for aktivitet i Byfjellene, og styrker
derfor støtten til Bergens skog- og træplantningsselskap. En del av den økte støtten skal
brukes til å styrke tilretteleggingen i nærheten av og i forbindelse med Løvstien.
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
258.

(en reklamefri by med plass til kulturen)

Bystyret ønsker at Bergen skal bli en by fri for kommersiell forsøpling og kjøpepress, og ber
derfor om en utredning av hvordan Bergen kommune kan sørge for at kommersielle ytringer i
byrommet avgrenses til utsalgssteder. For bystyret er det et mål å holde de bergenske byrom
fri aggressive og ofte seksualiserte visuelle kampanjer. For å gi plass i byrommet til
informasjon om kulturarrangementer blir byrådet bedt om å få i stand en ordning med digitale
plakatvegger på strategiske steder. På disse veggene skal kulturaktører kunne orientere om
sine kulturarrangementer.
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
259.

(reklame rettet mot barn og unge i byrommet)

Barn og unge er spesielt sårbare for reklame. Bystyret ønsker å motvirke økt kjøpepress og
kroppspress mot barn og unge og ber byrådet i en egen sak utrede hvordan kjøpepress og
kroppspress mot disse sårbare gruppene kan reduseres i det offentlige rom.
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
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260.

(barnas byrom)

Bystyret ønsker en forsterket satsing på barnas byrom, og ønsker i tillegg å utvide satsingen
slik at den i tillegg inkluderer en egen satsing på ungdommens byrom. Ulike aldersgrupper
har ulike behov, og gode oppvekstmiljø gir god tilrettelegging for alle. Særlig trengs en
satsing på etablering av flere sitteområder under tak og aktivitetstilbud for ungdom.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
261.

(offentlige toalett)

Bystyret ber om en plan for opprusting av og bygging av flere offentlige toalett. Åpne
toalettfasiliteter er viktig for å fremme bruk av byrommet. I tillegg til trafikknutepunkt bør
også parker og andre større møteplasser ha egne toalett med daglig tilsyn og renhold.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
262.

(toaletter i døgnåpne kiosker)

Bystyret ber byrådet søke å inngå avtaler med lang-/døgnåpne kiosker om toaletter som følger
disses åpningstid. Bystyret synes det er naturlig å inngå en form for spleiselag med slike
serveringssteder om toaletter.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, Sp
263.

(brukthall)

Bystyret ønsker at det skal etableres flere brukthaller i Bergen, og at bydelene
Bergenhus/Årstad må prioriteres som neste område for etablering av brukthall. Bystyret ber
byrådet bruke sin eierposisjon i BIR til å få fart på arbeidet med å etablere flere brukthaller.
Bystyret ber også om at byrådet snarest regulerer egnet tomt til formålet.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
264.

(jordvarme)

Jordvarme er en miljøvennlig energiform. Bystyret ber om at Bergen kommune ved BKB
velger et eksempelbygg for utprøving av jordvarme.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
265.

(områdesatsning)

Bystyret vil understreke at områdesatsing skaper betydelige forventninger hos innbyggerne i
de involverte områdene. Det er derfor vesentlig at en ser satsingen i sammenheng med den
generelle arealpolitikken og alle andre relevante politikkområder. For eksempel er det naturlig
i forbindelse med områdesatsingen å gjenetablere bibliotekfilialen på Laksevåg.
Fremmet av: Sp
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp

266.

(tilskot til utskifting av vedomnar)

Bystyret meiner det var feil å avvikle tilskotet til utskifting av vedomnar og vil innføre dette
på nytt. Det er viktig at ein har alternative energikjelder til elektrisk kraft i område som i nær
framtid ikkje har eller får tilbod om fjern eller nærvarme. Difor må ordninga oppretthaldast
for å redusere utsleppa av svevestøv frå vedfyring.
Fremmet av: Sp
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
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267.

(bymiljø)

Bystyret vil styrkje vedlikehaldet av parkar, grøne lunger, leikeplassar og kommunale
bygningar. Saman med næringsdrivande må det sikre eit betre reinhald og mindre forsøpling
av byen. Byroma skal betrast gjennom auke i løyvingane til planting og andre tiltak for å gjere
det penare og meir triveleg.
Fremmet av: Sp
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
268.

(byutvikling)

Bystyret ser at biltrafikken i sentrum eksponerer innbyggjarane for helsefare. For at fleire skal
kunne nytte seg av kollektivtrafikk må arbeidet med planlegging og etablering av
innfartsparkeringsplassar i bydelane gå raskare.
Fremmet av: Sp
Støttet av: A, R, MDG, Sp
269.

(turvegar)

Bystyret ynskjer å at fleire turvegar og friluftsområde skal blir universelt utforma, og vil
derfor satse meir på dette.
Fremmet av: Sp
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
270.

(gang og sykkelvegar)

Bystyret ser miljø- og helsegevinsten i at fleire går og syklar, og styrkjer satsinga på gang- og
sykkelvegnettet.
Fremmet av: Sp
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp

Nr.

Tjenesteområde

Gjelder år /
periode i
økonomiplan

Verbal beskrivelse av tiltak /
prosjekt eller budsjettpost

Endringer i
budsjettpost /
ny budsjettpost

271.

A
10

2015-2018

Forbedring av turstier

5 000 000

272.

B
10

2015-2018

Sykkeltiltak inkludert
bysykler og sykkelvei i
sentrum

40 000 000

Omdisp.
Bergensprogra
mmet

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

273.

C
10

2015-2018

Offentlige toaletter

10 000 000

Omdisp.
Bergensprogra
mmet

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp
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Evt forslag til
inndekning

Votering

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Nr.

Tjenesteområde

Gjelder år /
periode i
økonomiplan

Verbal beskrivelse av tiltak /
prosjekt eller budsjettpost

Endringer i
budsjettpost /
ny budsjettpost

Evt forslag til
inndekning

Votering

274.

8D

2015-2018

Kollektivfelt

50 000 000

Omdisp.
Bergensprogra
mmet

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

275.

8E

2015-2018

Bybane til alle bydeler innen
2025

3 000 000 000

Bergensprogra
mmet

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

276.

8F

2015-2018

Økt satsning, trygg skolevei

20 000 000

Omdisp.
Bergensprogra
mmet

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

277.

8G

2015-2018

Miljøgate i Øvregaten, Nye
20 000 000
Sandviksvei og Sandviksveien

Omdisp.
Bergensprogra
mmet

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

278.

3A

2015-2018

Bustad til personar med
særskilde behov

200 000 000

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
Sp

279.

3B

2015-2018

Nytt sjukeheim

300 000 000

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
Sp

280.

3C

2015-2018

MO-senter i sentrum,
oppgradering øvrige sentre

10 000 000

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Nr.

Tjenesteområde

Gjelder år /
periode i
økonomiplan

Verbal beskrivelse av tiltak /
prosjekt eller budsjettpost

Endringer i
budsjettpost /
ny budsjettpost

281.

A
1B

2015-2018

Nærbarnehager

50 000 000
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Evt forslag til
inndekning

Votering

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

Nr.

Tjenesteområde

Gjelder år /
periode i
økonomiplan

Verbal beskrivelse av tiltak /
prosjekt eller budsjettpost

Endringer i
budsjettpost /
ny budsjettpost

282.

B
1B

2015

Trollskogen barnehage

500 000

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

283.

C
1A

2015

Skolehager

1 000 000

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

284.

Evt forslag til
inndekning

Votering

(Bergen som nynorskhovudstad)

Bergen er kulturhovudstad for heile Vestlandet. I framtida vil ikkje posisjonen vera sjølvsagd
om ikkje byen standhaftig byggjer eit kulturmedvit og –institusjonar som rommar heile
Vestlandets kulturidentitet. SV meiner ein slik posisjon må styrkjast med eit eige nynorsk
teater og at Bergen aktivt byggjer oss opp som Noregs nynorskhovudstad. Eit
sidemålsprosjekt etter mal av Holmliamodellen (nynorskbøker brukte også i andre fag enn
norsk) må kunna utviklast og byggjast ut over tid.
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, Sp

Nr.

Tjenesteområde

Gjelder år /
periode i
økonomiplan

Verbal beskrivelse av tiltak /
prosjekt eller budsjettpost

Endringer i
budsjettpost /
ny budsjettpost

Evt forslag til
inndekning

Votering

285.

A

2015-2018

Bibliotek, Laksevåg

5 000 000

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

286.

B

2015-2018

Utstyrspott, frivillige

2 000 000

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp
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Nr.

Tjenest
eområde

Verbal beskrivelse av mål

Målemetode/indikator

Tallfesting av
mål for
budsjettåret
(2015)

Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2018)

Votering

287.

16

Ingen innkjøp fra
selskaper knyttet til
skatteparadiser

Antall selskaper
som leverer til
Bergen kommune
og er knyttet til et
skatteparadis

0

0

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG

288.

16

Hindre sosial dumping hos
leverandører til Bergen
kommune

Andel
leverand
ører med
rammeav
tale

100%

289.

17A

Stans i bruken av
vikarbyråer

Andel fravær
inndekt med egne
vikarer

-

100%

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG

290.

16

Alle skoler skal ha
helseverngodkjenning

Antall uten
godkjenning

0

0

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

291.

16

Færre deltidsansatte

Andel ansatte i
deltid

5% reduksjon

15% reduksjon

Fremmet
av: SV
Støttet av:
SV, R,
MDG, Sp

292.

Alvorl
ige
avvik
ved
tilsyn.

0-1

100%

0

Fremmet
av: SV
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

(sosial dumping)

Sosial dumping og anna tilknytta organisert kriminalitet er eit aukande problem, og Bergen
kommune har som ein stor innkjøpar av varer og tenester både ein sjanse til og ei plikt til å
arbeide aktivt mot denne forma for kriminalitet. Bystyret vil difor ha styrka tilsyn med ulike
typar av innkjøp til kommunen.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
293.

(egne vikarpooler/egen virkarpool)

Bystyret ber om at det blir etablert egne kommunale vikarpooler med fast ansatte i hele
stillinger, både for å sikre flere ansatte mulighet for full stilling og for å redusere Bergen
kommune sine utgifter. Etableringen av vikarpooler må skje i samarbeid med de ansattes
organisasjoner. Byrådet skal vurdere om det er mest hensiktsmessig med en felles vikarenhet
(vikarpool) eller om de ulike virksomhetsområdene skal ha hver sin vikarenhet.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
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294.

(ansvarleg arbeidsgjevarpolitikk)

Bystyret ønske at Bergen kommune skal drive ein arbeidsgjevar og rekrutteringspolitikk som
sikre alle rett til full stilling. Det må difor lagast ein tidfesta handlingsplan for å auka opp talet
på heiltidsstillingar. Planen må lagast i samabeid med dei tilsette sine organisasjonar og i
kontakt med brukar- og pårørandeorganisasjonar. Fleire heile stillingar vil føre til at
brukarane får færre medarbeidarar å forhalde seg til.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
295.

(utvalg for likestilling/likestillingsråd)

Bystyret ber om at arbeidet for å fremme likestilling mellom kjønnene blir styrket, og ønsker
derfor at det skal etableres et nytt likestillingsutvalg. Utvalget bør være valgt av byrådet, men
kvinneorganisasjonene i Bergen må inviteres til å nominere kandidater.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, Sp
296.

(avbyråkratisering)

Alle verksemder skal gå gjennom sin rutinar på jakt etter unødige administrative prosedyrar
og vurdere kva som er førehaldstalet mellom talet tenesteutøvarar (sjukepleiarar, lærarar mv.)
og talet administrativt tilsette innanfor kvart enkelt tenesteområde. Bystyret ber om ein eigen
overordna sak som oppsumerar gjennomgangane og drøfter førehaldstala.
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
297.

(deltakerdemokrati)

Bystyret ber om at det blir forberedt en sak innen 01.05.15 som omhandler overgang til et
styringssystem som stimulerer til økt lokaldemokrati, herunder sak om opprettelse av
bydelsstyrer med deltakerdemokrati, inkludert deltakende budsjettering. Dette vil gi byens
innbyggere større grad av lokal innflytelse og medvirkning.
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG, Sp
298.

(avvikling av byrådsordningen og kutt i politikerlønninger)

Bystyret ber om at ordningen med byråd blir avviklet innen 01.03.2015, og at Bergen styres
etter de ordinære reglene for kommunestyrer. Byrådet bes levere en sak om generelle kutt i
politikerlønningene hvor man både sammenligner politikerlønningene med lønnsnivået i
andre kommuner og lønnsnivået i ulike yrkesgrupper.
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG
299.

(Strategi mot profitt på velferd)

Bystyret ønsker en egen strategi for å sikre at private eiere ikke gjør profitt på
velferdstjenester. I stedet for egen drift benytter Bergen kommune seg i stort omfang av
private leverandører innenfor en rekke tjenesteområder. Bergen kommune trenger en egen
strategi for å hindre privat uttak av profitt hos disse leverandørene og for å sikre at en større
del av tjenestene gjøres i egen regi.
Fremmet av: SV
Støttet av: SV, R, MDG
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300.

(Nasjonal strategi mot gjeld i kommunene)

Bystyret er svært bekymret for gjeldssituasjonen i Bergen kommune kombinert med et enormt
etterslep på vedlikehold av bygg. En viktig del av årsaken manglende midler til vedlikehold
gjennom minst et tiår, men gjeldsoppbyggingen er også generelt trekk for Kommune-Norge.
Bystyret ber derfor byrådet om å engasjere seg for en nasjonal og statlig velferdspolitikk som
fullfinansierer veksten i kommunenes aktivitet, og mot en skattekuttpolitikk som svekker
finansieringen av velferden.
Fremmet av: SV
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp

Nr.

Tjene Verbal beskrivelse av mål
steområ
de

Målemetode/indikator

Tallfesting av
mål for
budsjettåret
(2015)

Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2018)

Votering

301.

02

Auke andelen med tiltak frå
familierettleiingstenesta

Årlege målingar

40%

42%

Fremja av:
Sp
Støtta av: A,
SV, R, Sp

302.

03A

Brukarar av heimesjukepleia sin
ernæringsstatus vert følgde opp
etter retningslinjene

Kvartalsvise
målingar

60%

65%

Fremja av:
Sp
Støtta av: A,
SV, R,
MDG, Sp

303.

03A

Redusere talet på utskrivingsklare
pasientar kommunen ikkje kan ta i
mot.

Statistikk på talet på
liggjedøgn Bergen
kommune må
betale for etter
statistikken på
www.saman.no

< 200 pr. mnd

< 100 pr. mnd

Fremja av:
Sp
Støtta av: A,
SV, R,
MDG, Sp

304.

05A

Auke talet på personar som får
oppfølging av Frisklivssentralen

Årleg måling.

420

450

Fremja av:
Sp
Støtta av: A,
SV, R, Sp

305.

05A

Auke talet på heimebesøk av
jordmor og helsesøster etter fødsler

Årleg måling av dei
som ynskjer besøk.

Minst 90 %

95%

Fremja av:
Sp
Støtta av: A,
SV, R, Sp

306.

05A

Betre oppfølging av born som
pårørande

Årleg rapport

90%

100%

Fremja av:
Sp
Støtta av: A,
SV, R,
MDG, Sp
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Nr.

Tjene Verbal beskrivelse av mål
steområ
de

Målemetode/indikator

Tallfesting av
mål for
budsjettåret
(2015)

Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2018)

Votering

307.

10C

Styrkje jordvernet

Talet på nedbygde
dekar dyrka eller
dyrkbar jord.

0-2 %

0%

Fremja av:
Sp
Støtta av:
SV, R,
MDG, Sp

308.

10C

Fleire ålmenne sosiale møteplassar i
bydelane

Tilgang på ålmenne
sosiale møteplassar

Lagt til grunn i
overordna
planlegging av
bydelsområda

Vurdering av
situasjonen og om
det er trong for
ytterlegare tiltak.

Fremja av:
Sp A, SV,
R, MDG,
Sp

309.

10D

Styrke samarbeidet med Hordaland
fylkeskommune sin
kulturminneavdeling.

Lage plan for
registrering av
kulturminne i
samarbeid med
fylkeskommunen.

Arbeid starta opp

Plan fullført

Fremja av:
Sp
Støtta av:
A, SV, R,
MDG, Sp

310.

10D

Kartleggje talet elvar som har mista
naturleg fiskebestand og restaurere
vassdrag til opphavlege kvalitet

Talet på elvar som
har mista
fiskebestanden.

Kartleggje talet på
elvar

Redusere med
minst 2 vassdrag

Fremja av:
Sp
Støtta av: A,
SV, R,
MDG, Sp

311.

10D

Kartleggje luftkvaliteten i Bergen
med sikte på å betre varsling og
kunne sette i verk meir målretta
tiltak.

Talet på
målestasjonar

Aktive
målestasjonar i
Loddefjord og
Åsane

Målestasjonar i
alle bydelar

Fremja av:
Sp
Støtta av: A,
SV, R,
MDG, Sp

312.

11A

Fjerne kø til fagprøve

Tal på personar som
ventar på fagprøve

0

0

Fremja av:
Sp
Støtta av:
SV, R,
MDG, Sp

313.

16
1

Å sikre alle bergensarar det same
tenestetilbodet

Måling av levekår og
samanlikning av
tenestetilbod i dei
ulike
levekårssonene/
Bydelane

Ved neste måling
skal det vere
reduserte
skilnader

Fremja av:
Sp
Støtta av: A,
SV, R,
MDG, Sp

314.

16

Auke arbeidsnærværet

Auke
arbeidsnærværet

93%

Fremja av:
Sp
Støtta av: A,
SV, R,
MDG, Sp

48

93%

Nr.

Tjenesteområde

Gjelder år /
periode i
økonomiplan

Verbal beskrivelse av tiltak /
prosjekt eller budsjettpost

315.

01

2015
2016
2017
2018

Auke opprustinga av utearealet ved
skular og barnehagar

+ 2,0 millionar
+ 2,0 millionar
+ 2,0 millionar
+ 3,0 millionar

Fremja av:
SP
Støtta av: SV,
R, MDG, Sp

316.

03

2015
2016
2017
2018

Sjukeheimsutbygging – oppkjøp av
høvelege areal både lokalt og
sentralt til framtidige sjukeheimar
når høvet byr seg

+ 20,0 millionar
+ 20,0 millionar
+ 20,0 millionar
+ 20,0 millionar

Fremja av:
SP
Støtta av: SV,
R, Sp

317.

03

2015
2016
2017
2018

Generell utbygging av
omsorgsbustader

+ 10,0 millionar
+ 10,0 millionar
+ 10,0 millionar
+ 10,0 millionar

Fremja av:
SP
Støtta av: SV,
R, Sp

318.

03

2015
2016
2017
2018

Generell utbygging av bustader til
rus- og psykiatripasientar

+ 5,0 millionar
+ 10,0 millionar
+ 10,0 millionar
+ 10,0 millionar

Fremja av:
SP
Støtta av: SV,
R, Sp

319.

03

2015
2016
2017
2018

Utbygging av tilbodet på MO-sentra
med vekt på Bergenhus

+ 1,0 million
+ 1,0 million
+ 1,0 million
+ 1,0 million

Fremja av:
SP
Støtta av: SV,
R, MDG, Sp

320.

08

2015
2016
2017
2018

Investering i langsiktig byutvikling
gjennom erverv av tomteareal og
tilrettelegging for framtidig bygging
av innfartsparkeringar

+ 6,0 millionar
+ 5,0 millionar
+ 5,0 millionar
+ 5,0 millionar

Fremja av:
SP
Støtta av: SV,
R, MDG, Sp

321.

10

2015
2016
2017
2018

Investering i byutvikling i form av
gang- og sykkelvegar

+ 2,0 millionar
+ 2,0 millionar
+ 2,0 millionar
+ 2,0 millionar

Fremja av:
SP
Støtta av: A,
SV, R, MDG,
Sp

322.

10

2015
2016
2017
2018

Opprusting av turvegnettet og betre
tilgjenget til friluftsområde også for
ulike grupper funksjonshemma

+ 2,0 millionar
+ 2,0 millionar
+ 2,0 millionar
+ 2,0 millionar

Fremja av:
SP
Støtta av: A,
SV, R, Sp

323.

10

2015
2016
2017
2018

Investering i nye aktive
målestasjonar. Først Åsane og
Loddfjord, seinare Sandviken,
Laksevåg, Arnadalen og Nesttun.

+ 1,1 millionar
+ 1,0 millionar
+ 1,0 millionar
+ 1,0 millionar

Fremja av:
SP
Støtta av: SV,
R, MDG, Sp

324.

10

2015
2016
2017
2018

Utvide ordninga med pilotprosjekt
for landstraum

+ 3,0 millionar

Fremja av:
SP
Støtta av: SV,
R, MDG, Sp

325.

10

2015
2016
2017
2018

Midlar til klima- og miljøfondet i
Bergen kommune.

+ 1,0 millionar
+ 1,0 millionar
+ 1,0 millionar
+ 1,0 millionar

Fremja av:
SP
Støtta av: SV,
R, MDG, SP
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Endringer i
budsjettpost /
ny budsjettpost

Evt forslag til
inndekning

Votering

Nr.

Tjenesteområde

Gjelder år /
periode i
økonomiplan

Verbal beskrivelse av tiltak /
prosjekt eller budsjettpost

326.

12

2015
2016
2017
2018

Bygging av Kulturhus/fleirbrukshall i
Fyllingsdalen

327.

12

2015
2016
2017
2018

328.

13

329.

13

330.

Endringer i
budsjettpost /
ny budsjettpost

Evt forslag til
inndekning

Votering

+ 5,0 millionar
+100,0 millionar
+50,0 millionar

Fremja av:
SP
Støtta av: R,
MDG, Sp

Bygging av Kulturhus i Åsane

+ 5,0 millionar
+70,0 millionar
+5,0 millionar

Fremja av:
SP
Støtta av: R,
MDG, Sp

2015
2016
2017
2018

Utbygging av nærmiljøanlegg for
idrett

+ 4,0 millionar
+ 3,0 millionar
+ 3,0 millionar
+ 3,0 millionar

Fremja av:
SP
Støtta av: A,
R, Sp

2015
2016
2017
2018

Planleggingsmidlar Idrettsanlegg
Myrdal

+ 5,0 millionar

Fremja av:
SP
Støtta av: A,
R, Sp

Kommunalt foreldreutval (FAU)

Bystyret ber byrådet gjenopprette ordninga med eit allkomunalt foreldreutval (FAU) for å
styrkje samarbeidet skulane imellom.
Fremmet av: Sp
Støttet av: R, SV, MDG, Sp
331.

- bydelar

Alle innbyggjarar i Bergen skal ha eit likeverdig tenestetilbod uavhengig av kva bydel dei bur
i eller kva for sosialt lag dei høyrer til. Dette skal vere eit overordna prinsipp i
budsjettarbeidet og i planlegginga av vidare utviklinga av byen.
Fremmet av: Sp
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
332.

– folkemøte i bydelane

Bystyret ønskjer å engasjere byens innbyggjarar sterkare i det som skjer i byen og at bystyre
og byråd får fleire innspel frå innbyggjarane i lokale saker. Det bør derfor etablerast ei
ordning med lokale møte minst 2 gonger i året i kvart bydel der byråd og partirepresentantar
møter folket i opne folkemøte. På desse møta skal folket stå i sentrum og det skal ikkje være
debatt politikarane i mellom, men ein svare på spørsmål frå deltakarane. Møta kan når det
passar også knytast til aktuelle og viktige saker i bydelen, t.d. store utbyggingssaker og
skuleomleggingar, men desse må gjerne kome i tillegg.
Fremmet av: Sp
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
333.

– vikarservice

Bystyret vil understreke at det er viktig å satse vidare på styrking av eigen vikarteneste for å
sikre stabil tilgang på vikarar. Å sikre dei som ynskjer det ein auka stillingsbrøk er også
viktig, både i undervisning- og helsesektoren.
Fremmet av: Sp
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
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Nr.

Tjenesteområde

334.

Verbal
beskrivelse
av mål

Målemetode/indikator

Landstrøm

Dekning for
ferge og
Hurtigruten.

Tallfesting
av mål for
budsjettåret
(2015)

Gjelder år / Verbal beskrivelse
periode i
av tiltak / prosjekt
økonomipl eller budsjettpost
an

Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2018)

Votering

Fremmet
av: MDG
Støttet
av: A,
SV, R,
MDG, Sp

Nr.

Tjenesteområde

335.

Bergen og
Omland
Havnevesen

2015

Landstrøm

+30 mill

Fremmet
av: MDG
Støttet
av: R,
MDG

336.

13000

2015

Energimerking

+5 mill

Fremmet
av: MDG
Støttet
av: R,
MDG

337.

16

2015

Energisparetiltak

+31 mill

Fremmet
av: MDG
Støttet
av: R,
MDG

338.

16

2015

Omlegging til fri
programvare

+2,09 mill

Fremmet
av: MDG
Støttet
av: R,
MDG
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Endringer i
budsjettpost
/ ny
budsjettpost

Evt
Votering
forsl
ag til
innd
ekni
ng

Nr.

Tjenesteområde

339.

340.

10 d

Verbal
beskrivelse
av mål

Målemetode/indikator

Tallfesting
av mål for
budsjettåret
(2015)

Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2018)

Votering

Bedre
luftkvalitet i
Bergen

Antall dager
med røde
verdier på
luftmålingene

0

0

Fremmet
av: MDG
Støttet
av: A,
SV, R,
MDG,
Sp

Luftkvalitet i
havneområde

Måling av
partikler og
N02 i
havneområdet
i cruisesongen

Fremmet
av: MDG
Støttet
av: A,
SV, R,
MDG,
Sp

341.

Oppgradering små renseanlegg: For de mindre anleggene er det søkt om utsettelse av
oppgraderingen til perioden 2017 – 2021. MDG vil fremskynde arbeidet med oppstart i 2015,
slik at de blir ferdige innen 2017.
Fremmet av: MDG
Støttet av: SV, R, MDG
342.

Haikestopp: Mdg vil ha haikestopp på utvalgte steder i Bergen. Der er det plass til stopp, og
informasjon om trygge digitale haikeløsninger
Fremmet av: MDG
Støttet av: R, MDG
343.

Utrede en ikke-kommersiell boligstiftelse: Boligprisene har økt til rekordhøyde de siste årene,
med det resultat at stadig flere faller utenfor boligmarkedet og derfor trenger hjelp utenfor
markedet. Om ikke drastiske tiltak settes i verk for å motvirke denne utviklingen vil dette derfor
bli gradvis dyrere i årene som kommer. MDG erkjenner at boligmarkedet ikke fungerer slik
forutsett i den statlige boligpolitikken, og at mange lider pga. dette. MDG foreslår å skape en
ikke-kommersiell boligstiftelse som skal bygge rimelige utleieboliger for å motvirke stadig
dårligere boligforhold for byens befolkning. Denne boligstiftelse kan ta over boligene BBB i dag
har ansvar for, og motvirke forslumming av boliger for vanskeligstilte.
Fremmet av: MDG
Støttet av: SV, R, MDG
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Nr.

Tjenesteområde

Gjelder år /
periode i
økonomiplan

344.

8

2015

Sykkelveier og parkering

+ 30 mill

Fremmet av:
MDG
Støttet av:
SV, R,
MDG

345.

8

2015

Bymøbler og
offentlige
toaletter /
bysykler

+10 mill

Fremmet av:
MDG
Støttet av:
SV, R,
MDG

346.

8

2015

Trygge
skoleveier

+30 mill

Fremmet av:
MDG
Støttet av:
SV, R,
MDG

347.

8

2015-2018

348.

33510

2015

Fisketrapp ved
Hopsfossen

+4 mill

Fremmet av:
MDG
Støttet av:
R, MDG

349.

10 a

2015

Haikestopp

+1 mill

Fremmet av:
MDG
Støttet av:
R, MDG

350.

10 d

2015

Prosjektstøtte
fornybar energi

+6 mill

Fremmet av:
MDG
Støttet av:
R, MDG

2015

Utredning ikke
kommersiell
boligstiftelse

+5 mill

Fremmet av:
MDG
Støttet av:
R, MDG

351.

Verbal
beskrivelse av
tiltak / prosjekt
eller budsjettpost

Endringer i
budsjettpost
/ ny
budsjettpost

Kollektivfelt og
innfartsparkering

53

Evt forslag
til
inndekning

Køprising

Votering

Fremmet av:
MDG
Støttet av:
A, SV,
MDG, Sp

Nr.

Tjenesteområde

Gjelder år /
periode i
økonomiplan

Verbal
beskrivelse av
tiltak /
prosjekt eller
budsjettpost

Endringer i
budsjettpost /
ny
budsjettpost

352.

03 a

2015

Trådløst nett
på sykehjem

+1 mill

Fremmet
av: MDG
Støttet
av: R,
MDG

353.

04 a

2015

MO-senter
med
brukerrom i
sentrum

+5 mill

Fremmet
av: MDG
Støttet
av: A,
SV, R,
MDG

Tjenesteområde

Gjelder år /
periode i
økonomiplan

Verbal
beskrivelse av
tiltak /
prosjekt eller
budsjettpost

Endringer i
budsjettpost /
ny
budsjettpost

22210

2015

Oppussing av
skoler

+46 mill

Nr.

354.

Nr.

Verbal beskrivelse
av tiltak / prosjekt
eller budsjettpost

Evt forslag
til
inndekning

Evt forslag
til
inndekning

Votering

Fremmet
av: MDG
Støttet
av: MDG

Tjenesteområde

Gjelder år /
periode i
økonomiplan

355.

13 c

2015

Trenings- og
lekeapparater i
offentlige parker

+2 mill

Fremmet av:
MDG
Støttet av: A,
SV, MDG

356.

38110

2015

Fellesanlegg for
større idrettshall og
kulturhus i
Fyllingsdalen

+26 mill

Fremmet av:
MDG
Støttet av:
MDG

357.

13

2015

Andre investeringer/
vedlikehold på
idrettsanlegg

+8 mill

Fremmet av:
MDG
Støttet av: A,
MDG

358.

N07 b

2015

Prosjekteringsmidler
kulturhus i Åsane

+4 mill

Fremmet av:
MDG
Støttet av:
MDG
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Endringer i Evt forslag
budsjettpost
til
/ ny
inndekning
budsjettpost

Votering

Votering

359.

Sykkel

Økte investeringsmidler til aktuelle sykkelprosjekter for hovedtrasé gjennom sentrum (sykling
i enveiskjørte gater, utbygging på Nordnes, fremkommelighetstiltak mm)
2 000 000
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, MDG, Sp, BY
360.

Flere målestasjoner for luftkvalitet

Det etableres nye aktive målestasjoner for luftkvalitet i Åsane og Loddefjorddalen.
Målestasjonen som etableres Åsane skal være mobil, slik at den kan flyttes etter behov.
1 110 000
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, MDG, Sp, BY
361.

Tilskuddsordninger

Bergen kommune yter mange organisasjoner tilskudd for deres frivillige innsats. Dette er av
stor verdi for kommunens innbyggere. Det er derimot behov for å se på tilskuddsordningene
ved de ulike byrådsavdelingene, med formål å blant annet avstemme disse i henhold til
innkjøpsreglementet. Bystyret ønsker en samlet oversikt over tilskuddsordningene, og
hvordan disse praktiseres og eventuelt kan endres for å optimalisere og effektivisere
tildelingen.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, Sp, BY
362.

Raskere planlegging og utbygging av sykkelveier

Bystyret ber om at det gis generelt økt fokus på planlegging og etablering av sykkelveier.
Sykkelsatsing er et tydelig uttrykt satsingsområde. Det må derfor sørges for at dette også
tilstrebes gjennomført i forbindelse med utbygging, i tråd med planene.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, R, MDG, Sp, BY
363.

Strukturelle tiltak – byutvikling, klima og miljø

1. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø har i dag seks ulike resultatenheter på
etatsnivå. Disse har igjen ansvarsområder og oppgaver som grenser tett opp til hverandre, og
beslutninger som tas i en av resultatenhetene har påvirkning på flere av de andre. Det skal
derfor settes i gang et prosjekt i 2015 som har som formål å organisere de sentrale
byutviklingsetatene i en «Bymiljøetat». Dette vil gi et enda større fagmiljø innenfor
byutvikling, samt samle de relevante beslutningstakerne i én og samme etat. Bystyret ber
byrådet behandle en sak i løpet av 2015 der de tar stilling til hvilke resultatenheter som det er
hensiktsmessig at skal inngå i en «Bymiljøetat».
2. Virksomhetene som yter tjenester mot markedet/kunder skal innrette sine virksomheter
med økt grad av målstyring, timerapportering for alle prosjekter (saksnummer). Tiltak for å
oppnå økt digitalisering av saksbehandling i tråd med Statens satsing skal vurderes. Tiltakene
kan rapporteres innenfor ordinær tertialrapporteringen.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, Sp, BY
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364.

Idrettsanlegg og kulturhus i Åsane

Bystyret ber byrådet iverksette prosesser for snarlig utbygging av Myrdal Idrettspark og
Kulturhus i Åsane. Bystyret mener det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å iverksette
prosesser slik at utbygging kan skje i økonomiperioden uten at dette krever umiddelbar
påplussing i budsjettene, men at byrådet kommer med en egen sak om finansiering og
gjennomføring i løpet av 1. halvår 2015.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, R, MDG, Sp, BY
365.

Idrettshall og kulturhus i Fyllingsdalen

Bystyret ber byrådet iverksette prosesser for snarlig utbygging av Kulturhus og ny idrettshall i
Fyllingsdalen. Bystyret mener det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å iverksette prosesser
slik at utbygging kan skje i økonomiperioden uten at dette krever umiddelbar påplussing i
budsjettene, men at byrådet kommer med en egen sak om finansiering og gjennomføring i
løpet av 1. halvår 2015.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, R, Sp, BY
366.

Borgerservice

Bystyret ber byrådet om å fremme en sak om omstrukturering av kommunens
servicefunksjoner mot markedet etter modell av omstillingene som er gjennomført med stor
suksess i København kommune. Hensikten er å betjene byens innbyggere med enklere og
bedre service og at kommunens tjenester får færre kontaktpunkter for publikum og lengre
åpningstider enn i dag. En sak om utvikling av servicetilbudet må også inneholde hvordan
ressursallokeringen kan optimaliseres og gi en samlet enhet for kundebehandling og service,
samt driftsmessige gevinster.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, Sp, BY
367.

Sak om psykisk helse blant ungdom

Bystyret ber byrådet om å i løpet av 2015 legge frem en sak på hvordan et kurs i psykisk helse
for ledere og tillitspersoner i barne- og ungdomsorganisasjoner innenfor blant annet idrettsog kulturorganisasjoner kan utformes. Denne saken skal ta utgangspunkt i Ungdommens
bystyres uttalelse der et slikt kurs blir sett på som et ledd i en plan for å redusere psykiske
problemer blant barn og unge i Bergen kommune. Det er i dag et stort fokus på psykisk helse i
skolehelsetjenesten, men gjennom et slikt kurs ønsker Bergen kommune også å komme med
et tiltak som er rettet mot den arena som ungdom befinner seg i på fritiden.
Kurset skal inneholde konkret veiledning og opplæring i hva de skal gjøre og hvordan en skal
håndtere det dersom de opplever at unge i egen organisasjon har psykiske problemer. Kurset
skal gi opplæring i hva en skal se etter og hvor man kan henvises videre for profesjonell
behandling. Kurset skal ledes av fagpersoner innen området barn og unges psykiske helse.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, R, MDG, Sp, BY
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368.

Fullelektrifisering av Bergen Havn

Bystyret ber byrådet jobbe for at pilotprosjektet for landstrøm videreføres og oppskaleres for
å kunne tilby flere tilkoblingspunkt, og gi tilbud til flere typer fartøy. Det langsiktige målet er
full elektrifisering av Bergen havn. Dagens landstrømpilot er et resultat av et samarbeid og en
kostnadsdeling mellom stat, fylke, kommune og BOH. Bergen kommune vil jobbe for å
styrke dette samarbeidet for å effektivisere og tydeliggjøre ansvarsforhold og
myndighetsutøvelse knyttet til utslipp fra havn. Bergen kommune vil bruke
miljødifferensiering av havneavgifter som et verktøy for å redusere forurensing fra havn og
som et insentiv ovenfor rederier til å satse mer på miljøteknologi. Nye, innskjerpede
internasjonale miljøstandarder (definert av IMO) trer i kraft i januar 2015. Disse vil
etterfølges av stadig strengere krav. Bergen kommune ønsker dette velkomment og vil støtte
opp om videre implementering av internasjonale miljøstandarder på drivstoff.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, R, MDG, Sp, BY
369.

Nærbarnehagen og 1-åringer i barnehage

Bergen kommune har i flere år oppfylt barnehageretten. Like fullt er det mange foreldre som
må vente lenge på plass, for eksempel hvis de har barn født tidlig på året. Neste rullering av
barnehageutbyggingsplanen skal ha som mål at alle barn som har søkt innen fristen, skal få
tilbud om barnehageplass fra fylte ett år, så nær foreldrenes bosted som mulig. Barnehage i
nærmiljøet er viktig for å redusere transportbehovet, samt bidra til trygge og gode
lokalmiljøer for barn.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, R, MDG, Sp, BY
370.

Barnas byrom

Det er viktig med gode uteområder tilrettelagt for barn og unge sentralt plassert i bydelene.
Arbeidet med barnas byrom prioriteres i første rekke i levekårsområder, men skal på sikt
videreføres for alle bydeler.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, R, MDG, Sp, BY
371.

Gårdsparken

Prosjektet Gårdsparken (Bergendal Gård) har et kostnadsanslag på 4 millioner kroner. Det er i
budsjettet for 2015 allerede bevilget 2 millioner og bystyret ber byrådet vurdere om de
resterende 2 millionene som trenges for å fullfinansiere prosjektet kan tas innenfor rammen til
Grønn Etat.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, MDG, Sp, BY
372.

Kirke i Sædalen

Bystyret ber Byrådet iverksette tomteavklaringer og konkretisere planene for ny kirke i
Sædalen i løpet av 2015.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, Sp, BY
373.

Støtte til investeringer i Hålandsdalen leirskole

Bystyret ber Byrådet om å iverksette behovsutredning og planlegging for investering i nybygg
ved skolen.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, R, MDG, Sp, BY
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374.

Plan for å bremse veksten i gjelden i Bergen kommune

Som et ledd i å bremse veksten i gjelden til Bergen kommune ber Bystyret Byrådet etablere
en status over kommunens totale eiendomsportefølje og arealer i kommunens eie. Det bes og
om å orientere om hvordan kommunene har organisert eierskapsinteressene innenfor utvikling
av eiendommer, utbygging og drift. Saken skal gi bystyret økt innsikt i hvordan Bergen
kommune ivaretar sin verdiforvaltning innenfor areal- og eiendomssektoren.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, Sp, BY
375.

Eiendomsskatten – øke bunnfradraget og promillen

Det innføres eiendomsskatt med bunnfradrag pålydende NOK 750.000 og skattesats
pålydende 2,6 promille. Disse endringene er provenynøytrale i forhold til byrådets forslag.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, FrP, V, KrF, BY
376.
Bystyret vil arbeide for å redusere eller fjerne eiendomsskatten på sikt, dersom den økonomiske
situasjonen tillater dette.

Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, Sp, BY
377.

Sikre barnehager i pressområder som følge av endret tellerapportering

Det sikres at barnehager i pressområder ikke vil måtte legges ned som en følge av endringen i
tellerapporteringen. Byrådsavdeling for barnehage og skole bes om nødvendig å gi særskilt
støtte til utsatte barnehager.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, R, MDG, Sp, BY
378.
Sikre allmenn tilgang til svømmeanleggene i bydelene, også for innbyggere uten medlemskap i
svømmeklubbene

Bystyret ber Byrådet sikre publikumsbading i bydelsbassengene i tråd med praksis fra 2014.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, R, MDG, Sp, BY
379.

Innføre parkeringsavgift på flere idrettsanlegg

Bystyret ønsker parkeringsavgift ved ytterligere idrettsanlegg enn det Byrådet har foreslått i
sitt budsjett.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, FrP, V, KrF, SV, MDG, Sp, BY
380.

Støtten til HOG skal overføres til prosjektstøtte for fornybar energi

Bergen kommunes bidrag til HOG skal overføres fra generelt tilskudd til prosjektstøtte
tilegnet prosjekter som omhandler fornybar energi.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, R, MDG, Sp, BY
381.

Flere fysioterapeuter i eldreomsorgen og økt støtte til «Turbo Barnas Fysioterapisenter»

Fysioterapitjenestene omfatter et vidt spekter av tjenester tilpasset alle aldersgrupper og
diagnoser. Bystyret ber byrådet fremme en sak om organisering av fysioterapitjenestene, både
organisatorisk og økonomisk, slik alle disse ordningene fungerer i dag. Bystyret ber byrådet
vurdere hvordan tjenestene alternativt kan organiseres for å optimalisere utnyttelsen av de
økonomiske rammene og slik at aktørene som tilbyr tjenestene er best mulig samordnet.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, MDG, Sp, BY
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382.

Flere aktivitører på sykehjemmene

Bystyret ber byrådet fremme en sak om aktivitørtjenestene på sykehjemmene med henblikk
på å etablere et minimumskrav til alle sykehjem om aktivitørtjenester. Tjenestene bør
inneholde alle typer aktiviteter som kan bidra til økt velvære og aktivitet tilpasset den enkelte.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, R, MDG, Sp, BY
383.

Sikre faglig og kvalitativ forsvarlighet i tilbudet til utviklingshemmede

Bystyret ber Byrådet sørge for at arbeidet med å få samsvar mellom budsjetterte og påløpte
utgifter i overføringer til tjenester til utviklingshemmede ikke går ut over tjenestenes faglige
forsvarlighet, og at brukerne ikke vil få lavere kvalitet på tilbudet de mottar.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, MDG, Sp, BY
384.

Reduksjon i klimagassutslipp

Det er et mål at Bergen skal være en foregangskommune for reduksjon i klimagassutslipp og
overgangen til et forbrukermønster basert på rene, fornybare energikilder, særlig innen
transport og oppvarming. Kommunebudsjettet skal bidra til at Bergen når målet satt i Bergen
kommunes klima- og energihandlingsplan fra 2010 om 43 prosent reduksjon i
klimagassutslipp innen 2030 sammenlignet med 2007.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, MDG, Sp, BY
385.

Reduksjon i biltrafikk

I 2007 stod transportsektoren for 68 prosent av alle klimagassutslippene i Bergen. Rapporter
med bidrag fra fagmiljøer som Transportøkonomisk institutt og Statens Vegvesen har slått
fast at selv om utvikling av nye teknologier som el-biler og andre nullutslippskjøretøy er en
vesentlig bidragsyter til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren, vil det likevel være
nødvendig å redusere biltrafikken fra dagens nivå for å nå kommunens egne målsetninger om
reduksjon i klimagassutslipp. Kommunebudsjettet er et av flere viktige verktøy for å redusere
transportbehovet i Bergen. Det er en forutsetning at biltrafikken i Bergen reduseres med minst
10 prosent innen 2020 sammenlignet med nivået fra Hordaland fylkeskommunes
reisevaneundersøkelser utført av SINTEF i 2013.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, MDG, Sp, BY
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Tjeneste

Verbal

Målemetode/-

Tallfesting av mål

Tallfesting av mål innen

-område

beskrivelse av

indikator

for budsjettåret

utgangen av økonomi-

(2015)

planperioden (2018)

mål
386.

10D

Forsyne skip i

Antall skip i

To skip kan kobles

Flere skip kan kobles til

Bergen havn

Bergen havn

til landstrøm i

landstrøm i Bergen havn, og

med landstrøm

forsynt med

Bergen havn.

BOH skal ha det beste

landstrøm

landstrøm-tilbudet i Norge
målt i antall skip som kan
kobles til samtidig.

Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, R, MDG, Sp, BY

Tjeneste- Verbal beskrivelse av mål

Målemetode Tallfesting av

Tallfesting av

område

/-indikator

mål for

mål innen

budsjettåret

utgangen av

(2015)

økonomiplanperioden
(2018)

387.

05A

Utvide de aktive luftmålingene slik at

Antall nye

2 nye

Vurdere behovet

befolkningen får mer informasjon om

aktive

målestasjoner.

for flere aktive

nivåer av svevestøv (PM10 og PM2,5) målestasjon
og nitrogendioksider (NO2) over kort
(time) og lang (måned/år) tid.
Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, R, MDG, Sp, BY
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er i drift.

målestasjoner.

Tjeneste

Verbal beskrivelse

Målemetode Tallfesting av mål for

Tallfesting av mål innen

-område

av mål

/-indikator

utgangen av økonomi-

budsjettåret (2015)

planperioden (2018)
05A

388.

Verne

Data fra

Luftforurensnings-

Luftforurensnings -verdiene

befolkningen i

passive og

verdiene skal ikke

skal ikke overstige

Bergen kommune

aktive

overstige

Forurensnings-forskriftens

fra helseskadelige

målestasjon

Forurensnings-

grenseverdier for

nivåer av

er.

forskriftens

nitrogendioksid (NO2) og

nitrogendioksid

grenseverdier for

svevestøv (PM10 og PM2,5)

(NO2) og

nitrogendioksid (NO2) på time- og årsbasis, samt

svevestøv (PM10

og svevestøv (PM10

og PM2,5) i luften.

og PM2,5) på time- og Miljødirektoratets anbefalte
årsbasis.

Folkehelse-instituttets og
grenseverdier for
luftforurensning fra 2014.

Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, R, MDG, Sp, BY

Tjeneste-

Verbal beskrivelse av

Målemetode/-

Tallfesting av

Tallfesting av mål innen

område

mål

indikator

mål for

utgangen av økonomi-

budsjettåret

planperioden (2018)

(2015)
389.

8

Årlig økning i bruken

Antall

Den

av sykkel i Bergen

passeringer

gjennomsnittlige økningen fra alle

kommune.

ved Statens

økningen fra alle tellepunktene skal være på

vegvesens

tellepunktene

minst én prosent fra 2014-

tellepunkter i

skal være på

nivået for hvert år i perioden.

kommunen

minst én prosent
fra 2014-nivået.

Fremmet av: H, FrP, KrF, V, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, R, MDG, Sp, BY
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Den gjennomsnittlige

Nr.

Tjeneste
-område

Verbal beskrivelse av mål

Målemetode/indikator

Tallfesting av
mål for
budsjettåret
(2015)

Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2018)

Votering

390.

Måle både direkte og indirekte
klimagassutslipp i kommunen, såkalt
klimafotavtrykk.

Målinger
gjennom blant
annet gjennom
økonomiske
data og
forbrukerundersøkelser.

Måling
igangsettes

Kunnskapen
skal ligge til
grunn for
kommunene
Klima- og
energihandlin
gs-planer

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

391.

Klimaperspektivet skal ligge til grunn i all
kommunal planlegging og tilrettelegge
for innovasjon og nye arbeidsplasser.

Miljøvennlig
planlegging og
nye etablering
av nye
arbeidsplasser

392.

Etablere grønne tak på flere nye
bygg

Flere nye bygg
får grønne tak

Flere nye bygg
får grønne tak

Flere nye
bygg får
grønne tak

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
H, A, FrP, V,
KrF, SV, R,
MDG, Sp,
BY

393.

Rehabilitering av kommunale bygg skal
gjøre dem mer miljøvennlige slik at de
tilfredsstiller kravene til passiv-,
nullenergi- eller plusshus

Kommunale
bygg blir mer
miljøvennlige
som følge av
rehabilitering

Kommunale
bygg blir mer
miljøvennlige
som følge av
rehabilitering

Kommunale
bygg blir mer
miljøvennlige
som følge av
rehabilitering

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

394.

Etablere kollektivfelt på alle de store
innfartsårene i Bergen

Kollektivfelt
etableres på
innfartsårene

Planlegging og
arbeid startes

Kollektivfelt
etablert på
innfartsårene

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

395.

Overgang til miljøvennlig drivstoff som
strøm og biogass, med mål om
nullutslipp fra buss innen 2020

Nullutslipp fra
buss innen
2020

Konkret
planlegging
startes

396.

Flere ekspressbussavganger fra
bydelene og inn til sentrum og flere
pendlerruter til de store arbeidsplassene
i byen. (Samarbeid med HFK)

Flere
ekspressbusser
og pendlerruter
blir etablert.

Flere
ekspressbusser
og pendlerruter
blir etablert.

62

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp
Flere
ekspressbuss
er og
pendlerruter
blir etablert.

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Nr.

Tjeneste
-område

Verbal beskrivelse av mål

Målemetode/indikator

Tallfesting av
mål for
budsjettåret
(2015)

Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2018)

Votering

397.

Billigere månedskort og
ungdomskort- Skyss (Samarbeid
med HFK)

Pris reduseres
på måneds- og
ungdomskort

Pris reduseres
på måneds- og
ungdomskort

Pris reduseres
på månedsog
ungdomskort

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

398.

Forsøksprosjekt: gratis kollektivtransport

Forsøksprosjek
tet etableres og
gjennomføres

Forsøksprosjekt
et etableres

Forsøksprosje Fremmet av:
kt gjennomført Ap
og evaluert
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Flere
innfartsparkeringer
etableres

Følge opp
gjennom
arbeidet med ny
KPA

Vesentlig flere
innfartsparkeringer er
etablert

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Planer
etablerte og
følges opp
med god
beredskap fra
aktuelle
instanser

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

på en eller flere strekninger i rushtiden

399.

Sikre tilstrekkelig innfartsparkering for bil
og sykkel ved sentrale
kollektivknutepunkt

400.

Lage gode planer for håndtering av
flom, skred og ekstremvær i alle
bydeler

Det utarbeides Risiko- og
nye eller
sårbarhetsanaly
reviderte planer ser
gjennomføres i
alle bydeler

401.

Innføre miljødifferensierte
havneavgifter

Miljødifferensierte
havneavgifter
innføres

Miljødifferensierte
havneavgifter
innføres

402.

Innføre nullutslipps- eller

Etablering av
soner

Planlegging
startes

Antallet
parkeringsplasser reduseres

Gradvis
reduksjon
startes

lavutslippssoner i utsatte deler av byen

403.

Redusere antall parkeringsplasser i
sentrum

63

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp
Soner er
etablerte

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp
Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Nr.

404.

Tjeneste
-område

Verbal beskrivelse av mål

Målemetode/indikator

Tallfesting av
mål for
budsjettåret
(2015)

Ved bygging av ny vei og ny

Nye
sykkeltraseer
bygges i
tilknytning til
bybanterasé

Følges opp
gjennom vedtak
i KMBY og
BEBY

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

bybanetrasé skal i tilknytning bygges
sykkeltrasé

Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2018)

Votering

405.

Etablering av ett felles takstsystem på
både jernbane, bybane og buss innad i
kommunen (samarbeid med HFK og
NSB)

Felles takstsystem
innføres

Løftes opp mot
Felles takstfylkeskommunen system innført

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

406.

Bergensbanen skal ned i 4 timer
mellom Bergen og Oslo

Bergensbanen
oppgraderes

K5 i «KVU Arna
Voss» løftes opp
mot statlige
myndigheter

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

407.

Kommunens bilpark skal bestå av
elbiler så langt det er praktisk mulig

Andel elbiler i
kommunens
bilpark

Elbiler kjøpes
inn ved
utskiftning (der
dette er mulig)

408.

Det skal tilrettelegges bedre for
parkering og ladning av elbiler i
kommunen

Flere
ladepunkter og
parkeringsplass
er etableres

Det etableres
flere ladepunkter
og
parkeringsplass
er etableres

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

409.

Beholde elbilfordelene i Bergen

Elbilfordelene
opprettholdes

Løftes opp mot
fylkeskommunen

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Følges opp i ny
KPA

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Flere tomter
gjøres
tilgjengelig

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

(samarbeid med HFK)

410.

Skape komplette, bærekraftige bydeler

411.

Fremskaffe flere tomter til studentboliger
(Samarbeid med staten og SIB)

Flere tomter
gjøres
tilgjengelig

64

Andel elbiler i Fremmet av:
kommunes
Ap
bilpark har økt Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Nr.

Tjeneste
-område

412.

Verbal beskrivelse av mål

Målemetode/indikator

Tallfesting av
mål for
budsjettåret
(2015)

Forlenge og utvide områdesatsingen og

Områdesatsing
en og Barnas
byrom
forlenges og
utvides

Områdesatsinge
n og Barnas
byrom forlenges
og utvides

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Barnas byrom

Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2018)

Votering

413.

Spre den kommunale boligmassen
bedre mellom bydelene

Kommunale
boliger blir
spredt

Følges opp
gjennom ny KPA

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

414.

Tillate flere høyhus der det passer inn i
bybildet

Flere høyhus
blir bygget

Følges opp
gjennom ny KPA

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, MDG,
Sp

415.

Tettere bygging rundt
kollektivknutepunkt

Økt fortetting

Følges opp
gjennom ny KPA

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

416.

Byens parker vedlikeholdes og

Parkene

forskjønnes

vedlikeholdes og
forskjønnes

Arbeidet gis
høyere prioritet

Byens lekeplasser rustes opp

Lekeplassene
Arbeidet gis
blir opprustet
høyere prioritet
og vedlikeholdt.

417.

Nr.

Tjenesteområde

Gjelder år /
periode i
økonomiplan

Verbal beskrivelse av tiltak /
prosjekt eller budsjettpost

Endringer i
budsjettpost /
ny
budsjettpost

418.

EFU

2015

Barnas byrom

+ 5 500 000

65

Parkene
fremstår i
bedre
forfatning

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Lekeplassene
fremstår i
bedre
forfatning

Fremmet av:
Ap
Støttet av:
A, SV, R,
MDG, Sp

Evt forslag til
inndekning

Votering

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, Sp

Nr.

Tjenesteområde

Gjelder år /
periode i
økonomiplan

Verbal beskrivelse av tiltak /
prosjekt eller budsjettpost

Endringer i
budsjettpost /
ny
budsjettpost

419.

EFU

2015
2016
2017
2018

Boliger for utviklingshemmede –
nybygg

+ 7 000 000
+ 21 000 000
+ 21 000 000
+ 21 000 000

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, Sp

420.

EFU

2015
2016
2017

To nye nærmiljøbarnehager −
Årstad og Bergenhus

+ 20 000 000
+ 10 000 000
+ 9 800 000

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, Sp

421.

EFU

2015
2016
2017
2018

Økte investeringsmidler sykkelveier

+ 2 500 000
+ 3 000 000
+ 3 000 000
+ 3 000 000

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, MDG, Sp

422.

EFU

2015

Nye aktive luftmålestasjoner −
Arna, Åsane og Loddefjord

+ 1 700 000

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, Sp

423.

EFU

2015

Flerbrukshall – Byarena −
utredning

+ 1 000 000

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, Sp

424.

EFU

2015
2016
2017
2018

Myrdal Idrettspark −
Planlegging/prosjektering/bygging

+ 4 000 000
+ 50 000 000
+ 75 000 000
+ 75 000 000

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, SV, R, Sp

425.

EFU

2015
2016
2017

Ny kirke − Sædalen

+ 1 500 000
+ 10 000 000
+ 10 500 000

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, Sp

426.

EFU

2015
2016
2017

Oppfølging −
trafikksikkerhetsplanen

+ 1 000 000
+ 5 200 000
+ 23 550 000

Fremmet av:
A
Støttet av:
A, R, MDG,
Sp

427.

Evt forslag til
inndekning

Foregangskommune innen reduksjon av klimagassutslipp

Bergen kommune skal være en foregangskommune i å redusere klimagassutslipp. Som
landets største primærkommune er det viktig at Bergen går foran med et godt eksempel.
Reduksjon av klimagassutslipp skal inngå som en del av strategiarbeidet til alle avdelinger i
Bergen kommune.
Fremmet av: A
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
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Votering

428.

Lokalisering av skip

Skipstrafikken utgjør en svært viktig del av næringsvirksomheten i Bergensregionen, men gir
samtidig betydelige miljømessige utfordringer med tanker på utslipp. I tillegg til full
utbygging av landstrøm ved Bergen havn, bør det også ses på muligheten for å finne alternativ
lokalisering for havnliggende skip på dager med særlig store utfordringer knyttet til
luftkvaliteten i byen.
Fremmet av: A
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, R, MDG, Sp, BY
429.

En grønnere bilpark

For å redusere miljøutfordringene knyttet til privatbiler og nyttetransport, må det stimuleres til
at bilparken blir mer miljøvennlig. Bystyret ber derfor byrådet om å sørge for bedre
parkerings- og oppladingsmuligheter for elbiler i Bergen. Videre skal det også sikres at
kommunens egen bilpark skal bestå av elbiler, så langt dette er praktisk mulig.
Fremmet av: A
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
430.

Ny kommuneplan – en inkluderende prosess

I arbeidet med utformingen av en ny kommuneplan er det viktig å sikre en så åpen prosess
som mulig, der innbyggerne har gode muligheter til å komme med sine meninger og innspill.
Bystyret ber derfor byrådet om at det arrangeres åpne bydelsvise innspillsmøter i prosessen,
slik at alle byens innbyggere får en god mulighet til å fremme sine synspunkter vedrørende
planen.
Fremmet av: A
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
431.

En mer klimavennlig innkjøper

Bergen kommune kjøper varer og tjenester for over 7 milliarder kroner årlig. Dette medfører
en vesentlig innkjøpsmakt. Kommunen bør bruke sin rolle som innkjøper mer strategisk når
det gjelder miljø. Det må stilles strengere klima- og miljøkrav til alle kommunens
leverandører, samt i alle anbudsprosesser kommunen lyser ut.
Fremmet av: A
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
432.

HMS-arbeid

Bergen kommune har i revisjonsrapporter som har kommet i 2014 fått kritikk for manglende
fokus på HMS-arbeid. Bystyret mener at en arbeidsgiver av Bergen kommunes størrelse må
være en foregangskommune når det gjelder HMS-arbeid. Bystyret ber derfor byrådet om å
legge frem en egen HMS-plan for Bergen Kommune.
Fremmet av: A
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
433.

Kommunal vikarpool

Bergen kommune bruker hvert år svært store beløp på innleie av vikarer fra eksterne aktører.
For å sikre gode tjenester og forutsigbarhet for brukere og ansatte, samt på sikt å redusere
kostnadene på vikarbruk, bør det opprettes en egen intern vikarpool i Bergen kommune.
Bystyret ber byrådet om en sak om hvordan en slik vikarpool kan organiseres.
Fremmet av: A
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
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434.

God planlegging i eldreomsorgen

Den demografiske utviklingen viser at en stadig økende del av befolkningen vil befinne seg i
aldersgruppen over 80 år. Det er dermed viktig at kommunen opparbeider seg et tilstrekkelig
antall sykehjemsplasser for å møte det økende behovet. Bystyret ber derfor byrådet om å
iverksette en utredning som kartlegger det faktiske behovet for sykehjemsplasser og heldøgns
omsorgsplasser de kommende årene.
Fremmet av: A
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
435.

Eget kommunalt råd for ruspolitikk

En forutsetning for å kunne utforme en best mulig individuelt tilpasset rusomsorg krever at
brukere og deres pårørende er mest mulig delaktig i prosessen med politikkutformingen.
Bystyret ber derfor byrådet om å opprette et eget ruspolitisk råd etter modell fra Eldrerådet og
Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette skal sikre brukere og
pårørendes mulighet til kontinuerlig deltakelse i kommunens utforming av ruspolitikk.
Fremmet av: A
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
436.

Oppvekst- og idrettspark på Slettebakken

Gamle Slettebakken avfallsdeponi skal saneres. Når saneringen er gjennomført ønsker
bystyret at området sikres til en oppvekst- og idrettspark. Bystyret ber om at
utredningsarbeidet startes opp i forbindelse med barnehageplanen og skolebruksplanen.
Fremmet av: A
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
437.

Svømmetilbud i bydelene

God svømmeopplæring er et svært viktig livsreddende tiltak. Bydelsbassengene svært viktige
arenaer for å lære barn og unge i byen vår å svømme. Bystyret mener derfor det skal være et
bassengtilbud i hver bydel som er tilgjengelig for innbyggerne, også i helgene.
Fremmet av: A
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
438.

Samarbeid mellom idretten og Bergen kommune

Mangelfull dialog mellom idretten og kommunen er avdekket blant annet igjennom saken
vedrørende den ambulerende tilsynsordningen i idrettshallene. Det er helt avgjørende at
idretten involveres systematisk og representativt i saker, og på områder som berører
idrettsbevegelsen. Bystyret ber derfor byrådet om å, i samarbeid med Idrettsrådet, utarbeide
bedre og mer forutsigbare kontaktformer mellom Bergen kommune og idrettslagene i
kommunen.
Fremmet av: A
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
439.

En ny kulturarenaplan

For å oppnå et solid løft for kulturlivet i Bergen trengs det en best mulig oversikt over de
faktiske behovene kulturlivet har, spesielt når det gjelder lokaler. Blant annet er det behov for
en helhetlig oversikt over tilgjengelige øvingslokaler, produksjons- og fremvisningsscener til
hele spekteret av kulturuttrykk, både i bydelene og i bykjernen. Bystyret ber derfor byrådet
om å utarbeide en ny kulturarenaplan, som skal danne grunnlaget for utviklingen av
politikken på kulturfeltet i Bergen kommune.
Fremmet av: A
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
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440.

Bibliotek på Laksevåg

Laksevåg er blant områdene i Bergen som har størst levekårsutfordringer. Blant andre tiltak
mener bystyret det er viktig at det opprettes et godt bibliotektilbud i bydelen. I forbindelse
med skolebruksplanen vil bystyret derfor be byrådet om å utrede mulighetene for at en ny
bibliotekfilial på Laksevåg kan lokaliseres på nye Damsgård skole, som er under planlegging.
Fremmet av: A
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
441.

Rydding av byrom

Bystyret er opptatt av at byrommene holdes rene gjennom blant annet hyppig rydding og
rengjøring. Et økende antall utsalgssteder for hurtigmat utgjør i så henseende et stort problem.
Bystyret ber byrådet legge frem en sak om et forpliktende samarbeid med utsalgssteder for
hurtigmat med sikte på bedre rydding og rengjøring av nærliggende gategrunn og byrom.
Fremmet av: A
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
442.

Overbygget sykkeltrasé – Puddefjordsbroen

Puddefjordsbroen er en av de viktigste innfartsårene til Bergen sentrum. Broen er imidlertid
utsatt for vind, og kan oppleves som en barriere for gående og syklende, særlig på dager med
mye vind og nedbør. Dette kan igjen medvirke til at mange velger å sette igjen sykkelen
hjemme, og velger mindre miljøvennlig transport i stedet. Bystyret ber derfor byrådet om å
legge frem en sak for bystyret der en overbygget sykkeltrasé over Puddefjordsbroen utredes.
Fremmet av: A
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
443.

Eget parkeringsplan for sykler – Klostergarasjen

Klostergarasjen har ca. 1000 parkeringsplasser, og er en blanding av fritt tilgjengelige plasser
på timebasis, abonnement og etter hvert også plasser som skal disponeres i forbindelse med
Sparebanken Vest sitt nybygg i Jonsvollskvartalet. I tillegg står det en fjellhall tom for en
fremtidig forbindelse til en eventuell Nordnestunnel. Bystyret ber byrådet om å legge frem en
sak for bystyret der muligheten for omgjøring av en del av Klostergarasjen til sykkelparkering
utredes. En utredning må se blant annet på trygg parkering og lett tilkomst for syklistene. Det
må samtidig ses på mulighetene for tilknyttede servicefunksjoner som sykkelvedlikehold,
lading av elsykler og andre fasiliteter som kan oppmuntre til mer sykkelbruk.
Fremmet av: A
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, R, MDG, Sp, BY
444.

Trafikkforhold rundt idrettsannlegg

I dag er det tidvis både kaotiske og farlige trafikkforhold rundt flere idrettsanlegg i Bergen.
Utøvere, foreldre og frivillige kjører flere steder rundt på let etter parkering. Noen steder
opplever beboere både ulovlig fremmedparkering og støy og eksos i nærmiljøet. Bystyret ber
derfor byrådet vurdere ulike tiltak rundt byens idrettsanlegg for å forbedre situasjonen for
både beboere og idretten.
Fremmet av: A
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
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445.

Initiativ for å få slutt på kommunenes kolossale tvangssparing i form av pensjonsmidler.

Bystyret ber byrådet om å utrede og framlegge sak om hvorvidt Bergen kommune kan ta et
initiativ overfor de andre kommunene og overfor sentrale myndigheter mht å få slutt på at
kommuneansattes pensjonsordninger skal baseres på fondering, og at de i stedet skal kunne
baseres på liknende finansieringsprinsipper som statsansattes pensjonsordninger. Det
forutsettes at de kommuneansattes organisasjoner tas med i en slik prosess med sikte på å
oppnå enighet om eventuelle initiativ.
Fremmet av: R
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
446.
Særlig statlig innsats for å bidra til å løse boligproblemet for dem som kvalifiserer for kommunale
boliger i Bergen.

Bystyret viser til Hordaland Politidistrikts omfattende utredning av 22.02.2011 med tittelen
«Nygårdsparken, ingen muligheter for «kvikkfiks». Forslagene i denne utredningen lå til
grunn for de tiltakene som ble tilrådd i rapporten «Status og tilråding, Nygårdsparkprosjektet» av 13.02.2012 fra en bredt sammensatt, tverretatlig samarbeidsgruppe. Rapporten
fikk enstemmig oppslutning fra bystyret gjennom behandlingen av sak 82-12 «Tiltak for å
redusere åpne russcener» 26.03.2012.
Erfaringene har vist at iverksettingen har støtt på store problemer fordi et helt sentralt element
i denne satsingen har sviktet: Sikringen av at man skulle kunne framskaffe stabile og trygge
boliger som et grunnleggende element i et framtidig velordnet liv. De som tas inn i ordninger
med sikte på å kunne løse sine rusproblemer og få en akseptabel sosial situasjon, må i dag i
stpr utstrekning henvises til å vente på bolig i lengre tid. Dette skader mulighetene til suksess
i vesentlig grad.
Bergen kommune er ikke i stand til å løse boligutfordringene fullt ut i det tempoet som er
sterkt ønskelig. Bystyret i Bergen mener at dette er en utfordring av nasjonal betydning. Det
vil være viktig å få en statlig satsing som kan gjøre det mulig å løse denne utfordringen i det
nødvendige tempo.
Bystyret ber derfor byrådet om å ta kontakt med statlige myndigheter for å fremme forslag om
en slik særskilt, målrettet satsing, med sikte på at det skal kunne tas opp ved revideringen av
statsbudsjettet i mai-juni 2015.
Fremmet av: R
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
447.
Anmodning om å styrke kommunenes økonomiske rammer ved revidering av statsbudsjettet i maijuni 2015

Bystyret viser til at Bergen kommune står overfor store økonomiske utfordringer, samtidig
som det er en rekke viktige usikkerhetsfaktorer i norsk økonomi. Vi viser til effekten av fall i
oljeprisene, store svingninger i valutakursene, stor usikkerhet i internasjonal økonomi, og fare
for økt arbeidsløshet bl.a. på grunn av disse faktorene. Også klimaendringene har i det siste
vist seg å by på store utgifter for mange kommuner. Nødvendigheten av å iverksette tiltak for
å møte utfordringene fra endret klima, vil også påvirke kommuneregnskapene.
På denne bakgrunn vil bystyret i Bergen be Stortinget og Regjeringen om å forberede tiltak
for å bedre kommunenes økonomiske rammer generelt og Bergen kommunes økonomiske
rammer spesielt, med sikte på vedtak i forbindelse med revideringen av statsbudsjettet i maijuni 2015.
Fremmet av: R
Støttet av: A, SV, R, MDG, Sp
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448.
Vedrørende endringer i regelverket for kommunal bostøtteordning og innsparing pål. 17. mill.
brutto:

«Bystyre ber byrådet levere saken om endring av retningslinjene for kommunal bostøtte innen
1. kvartal 2015. Dersom de forespeilede endringene ikke blir vedtatt av bystyret må byrådet i
1. tertial tilføre de midler som trengs for å finansiere de retningslinjene som blir vedtatt.
Bystyret forutsetter at det er satt av midler til å finansiere bostøtteordningen etter de gjeldene
retningslinjene så lenge de er gjeldene»
Fremmet av: H, FrP, V, KrF, SV, BY
Støttet av: H, A, FrP, V, KrF, SV, R, MDG, Sp, BY
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