BERGEN KOMMUNE
Bystyrets kontor

Protokoll
Bergen bystyre
Den 16. desember 2015 holdt Bergen bystyre møte i Gamle Rådhus fra kl. 10.00 til kl. 18.20.
Til stede under opprop:

Arbeiderpartiet
Marte Mjøs Persen, Geir Steinar Dahle, Linn Katrin Pilskog,
Rune Bakervik, Lillian Vangberg, Thor Brekkeflat,
Stig Hammersland, Kristin Akselberg, Endre Meyer Tvinnereim,
Ronja H. Løseth Breisnes, Sonja Irene Dyrkorn, Øystein Hassel,
Line Berggren Jacobsen, Nils Gunnar Knudsen,
Per E. Stiegler, Rolf Jens Brunstad, Siw-Anita Lien,
Natacha Vallebona Rivera, Rasmus Haugen Sandvik,
Reidar Staalesen, Stig Morten Frøiland, Linda Lein – vara,
Margareth Eilifsen – vara, Raymond Larsen – vara,
Hallgeir Utne Hatlevik – vara og Odd Egil Rambøl – vara
Høyre
Martin Smith-Sivertsen, Henning Warloe, Hilde Onarheim,
Norvald Bjarne Visnes, Dag Skansen, Hannah Sumeja Atic,
Eivind H. Hermansen, Didrik Fasmer, Anette Strand,
Robert Monsen, Jacob Mæhle, Kjersti Pettersen – vara og
Sentoorvasan Singaravel – vara
Fremskrittspartiet
Tor A. Woldseth, Helge Stormoen, Sara Økland, Silje Hjemdal,
Daniel C. E. Hägglund og Christian Haugen - vara
Sosialistisk Venstreparti
Mikkel Grüner, Hilde Maria Boberg Andresen, Lillian Blom,
Kerim Hestnes Nisancioglu og Andreas Madsen Berg
Kristelig Folkeparti
Marita Moltu, Trygve Birkeland, Harald Berge Breistein og
Elisabeth Leirgul
Miljøpartiet De Grønne
Sondre L. Båtstrand, Randi Elisabeth Amundsen,
Diane Alexandra Berbain og Petra Helgesen – vara
Venstre
Idun Kristine Bortne, Per-Arne Hvidsten Larsen, Åsta Årøen og
Njaal Hendrik Neckelmann
Rødt
Sofie Marhaug
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Senterpartiet
Ove Sverre Bjørdal
Godkjente forfall til hele
møtet:

Arbeiderpartiet
Jan Davidsen Raa – uoppsettelig arbeid
Shady Abusaada, - syk
Liv-Wigdis Smith – syk
Ruth Sølvi Brudvik - syk
Høyre
Charlotte Spurkeland – uoppsettelig arbeid
Anine Frølich – reise
Fremskrittspartiet
Eiler Macody Lund – syk
Miljøpartiet De Grønne
Ingrid Fjellberg – reise
64 representanter tilstede under opprop.
Torstein Dahle (R) møtte kl. 10.10
Asle Steiestøl Wingsternes (H) møtte kl. 10.30
Jana Midelfart Hoff (H) møtte kl. 10.45

Godkjente avløsninger i
løpet av møtet:

Arbeiderpartiet:
Hallgeir Utne Hatlevik ble avløst av Lubna Jaffery kl. 1055.
Høyre:
Sentoorvasan Singaravel ble avløst av Lise Wergeland Strømmen
kl. 1500.
Henning Warloe (syk) ble avløst av Petter Krogh Nilsen (H)
kl. 1730.
Rødt
Sofie Marhaug ble avløst av Marte Stadheim Teigen kl. 1200.
Marte Stadheim Teigen ble avløst av Sofie Marhaug kl. 1700.

Habilitetsvurdering:

Arbeiderpartiet:
Sak 339 og 340:
Bystyret fant Lillian Vangberg (A) inhabil til å delta i
behandlingen av saken, jfr. kommuneloven § 40 nr. 3, bokstav b.
John Brattåker (A) møtte.

Fra byrådet:

Byrådsleder Harald Schjelderup, byråd Dag Inge Ulstein,
byråd Erlend Andreas Horn, byråd Roger Valhammer,
byråd Rebekka Ljosland, byråd Julie Andersland og
byråd Anna Elisa Tryti

Møteleder:

Marte Mjøs Persen (A)
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Fra Bystyrets kontor:

Bystyredirektør Roar Kristiansen
Rådgiver Ragnar Zakariassen
Førstekonsulent Evelyn Gullaksen
Førstekonsulent Nina E. Steimler
Førstekonsulent Heidi Johannessen
Førstekonsulent Arne Vågenes
IKT-koordinator Grace Espedal

Merknader til dagsorden:

Det var ingen merknader til innkalling og sakskart.

333-15
Godkjenning av protokoll fra BEBY 251115
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 161215 sak 333-15:
Protokollen ble godkjent.
334-15
Kjøreplan og saker til gjennomsyn BEBY 161215
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 161215 sak 334-15:
Dokumentene er knyttet til saken som vedlegg.
Følgende dokumenter er sendt ut i forkant av møtet:
 Kjøreplan pr 071215
 Protokoll fra byrådets møte 011215 – saker avgjort av byrådet
 Orienteringsskriv – konstituering i forbindelse med endringer i byrådet og tildeling av
fagfullmakter til byråd Roger Valhammer
 Oppdatert kjøreplan
335-15
Byrådets forslag til Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 161215 sak 335-15 og fattet følgende vedtak:
Byrådets forslag til budsjett for 2016, samt tilleggsinnstilling 1 og 2 og tilhørende vedlegg
vedtas med følgende supplerende endringer:









Leieboerforeningen, tilskudd – 100.000
Kirkelig dialogsenter – 300.000
Svømmekort for barn i grunnskolen med ledsager som ikke kan følge vanlig
svømmeundervisning, Nordnes Sjøbad - prøveprosjekt– 150.000
Dagsenter, funksjonshemmede, husleiestøtte- 150.000
Ung Jobb – 200.000
Prosjektmidler til klimatiltak – 850.000- Bystyret forutsetter midlene brukt på aktiv
målestasjon i Fana, men ber byrådet vurdere på om det er hensiktsmessig med en
omprioritering til andre klimatiltak
Frivilligsentraler – 200.000
Stiftelsen Sesam, tilskudd – 50.000

Tiltakene salderes årlig ved tilsvarende avkortning av avsetning til disposisjonsfond.
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Enkeltstående forslag og merknader:
Tjeneste
-område

1

Verbal beskrivelse
av mål

Målemetode/-indikator

Tallfesting
av mål for
budsjettåret
(2016)

Tallfesting av mål
innen utgangen av
økonomiplanperioden (2019)

Bedre luftkvalitet i
Bergen

Antall dager med røde
verdier på luftmålingene

0

0

2

10A

Fleire ålmenne
sosiale
møteplassar i
bydelane

Tilgang på ålmenne
sosiale møteplassar

Lagt til
grunn i
overordna
planlegging
av
bydelsområ
da

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

3

10A

Styrke samarbeidet
med Hordaland
fylkeskommune
sin
kulturminneavdeli
ng.

Lage plan for
registrering av
kulturminne i samarbeid
med fylkeskommunen.

Arbeid
starta opp

Plan fullført

4 Forslag - Klima og miljø
Økt satsing og fokus på klima og miljøtiltak i 2016
Begrunnelse:
Ungdommens Bystyre er fornøyd med satsingen på klima- og miljø i Bergen kommune, men
vil gjerne at den skal økes de kommende årene. Hvis Bergen kommune skal være en
foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer, må
det bli satt av tilstrekkelige med midler og en storsatsing på klima- og miljø i 2016.
5 Forslag - Sykkelvei
1. Sykkelparkering i alle sentrale områder i Bergen. Satsing på sykkel og sykkelveier må
også økes.
2. Det skal legges til rette for utbygging av sykkelveier der det er mulig når nye veier lages.
Begrunnelse:
I 2016 ønsker Ungdommens Bystyre at det skal være mer fokus på bedre muligheter for
sykkel i sentrumsområdet og andre bydeler samt nye utbyggingsprosjekter.
Vi ønsker at det skal bli lagt mer vekt på sykkelparkering og sykkelveier i de andre bydelene
ikke bare i og rundt Bergen sentrum. Det må også være sykkelparkering etablert ved alle
bybane- og de fleste busstopp. Dårlig helse er et økende problem for befolkningen. Dette er
både dumt for enkelt mennesker, men gir også en stor kostnad for staten. En større del av
befolkningen må aktiveres, tilrettelegging for sykkelbruk kan bidra til dette. Som dere har
nevnt i sykkelstrategi 2014-2019 vil 30 minutter daglig aktivitet være nok for å oppnå
helsegevinster. Sykling fra og til jobb og skole vil derfor bidra betydelig til å forbedre helsen
til befolkningen. Det er derfor veldig viktig at Bergen satser stort på tilrettelegging for
sykkelbruk og at utbyggingen skjer i dag.
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6 Forslag
Ifølge KOSTRA hadde landets kommuner og fylkeskommuner pr. 31.12.2014 et samlet
premieavvik på 34,259 milliarder kroner, balanseført som omløpsmidler. Kommunene
utenom Oslo hadde i alt 24,481 milliarder, Oslo hadde 5,941 milliarder og Bergen hadde
2,068 milliarder.
Premieavviket markerer at et betydelig beløp i betalte pensjonspremier ikke er belastet
driftsregnskapet, og posteringen av premieavvik som omløpsmidler er en teknisk
motpostering som ikke innebærer at det finnes en reell eiendel bak posten. Den er i
virkeligheten tom. I svært mange tilfeller betyr det at beløpet er «lånt» av kommunens likvide
midler, ofte framskaffet ved låneopptak som egentlig er gjort for investeringsformål.
Når kommunene iht. regnskapsforskriften er pålagt å amortisere premieavviket innenfor
stadig kortere amortiseringstid, innebærer det i virkeligheten å gjøre opp driftsregnskapet med
større inntekter enn utgifter, med sikte på at kommunene etter hvert skaffer til veie den
likviditeten som er medgått til å dekke denne delen av tidligere premiebetalinger.
Årsaken til premieavvikene er at det gjennom en endring i 2002 av Regnskapsforskriften av
15.12.2000 ble åpnet for at driftsregnskapet ble belastet med beregnet pensjonskostnad i
stedet for betalt pensjonspremie. De akkumulerte premieavvikene har etter hvert fått så stort
omfang at det er et meget stort problem for svært mange kommuner og fylkeskommuner. Det
skaper løpende likviditetsproblemer for en del kommuner, og kravet om amortisering i stadig
raskere tempo skaper betydelige problemer ved utarbeiding av årsbudsjett og økonomiplan for
en rekke kommuner. Problemene kommer på toppen av at de faktiske, løpende
pensjonspremiene i seg selv er en stor utfordring for mange kommuner.
På denne bakgrunn ber bystyret i Bergen om at KMD tar opp spørsmålet om avvikling av de
akkumulerte premieavvikene til bred behandling. En mulig løsning er at staten dekker dem,
noe som selvsagt måtte gjøres på en måte som ga en likeverdig behandling av kommuner som
selv har dekket dem inn. En slik dekning kan gjøres på en måte som ikke innebærer noen
faktisk økning i kommunenes driftsrammer, ved at dekningen krediteres driftsregnskapet og at
de akkumulerte premieavvikene samtidig debiteres driftsregnskapet. Eneste effekt vil i så fall
være at man slipper renter på de lånene som de facto dekker de akkumulerte premieavvikene.
En slik engangsoperasjon ville fjerne behovet for å ta amortisering av premieavvik med som
ett av momentene ved Stortingets årlige bevilgninger av rammeoverføringer til kommuner og
fylkeskommuner. Det ville utvilsomt bidra til bedre budsjettforståelse og større forutsigbarhet
i kommuners og fylkeskommuners økonomiplanlegging.
Det bør da samtidig foretas en gjennomgang av regelverket på dette punkt, slik at problemet
med premieavvik avvikles permanent.
På bakgrunn av at premieavvikene har belastet kommunenes likviditet, er § 50 i
kommuneloven blitt endret slik at kommunene har fått en utvidet adgang til likviditetslån. En
bør da også se på om dette bør strammes inn for å unngå at kommuner reelt sett låner til
driften utover kortsiktige lån for å dekke svingninger i likviditeten gjennom året.
7 Merknad - bilfrie dager
Bergen bystyre vil ha flere bilfrie dager i sentrum i 2016 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. Bystyret ønsker ar det skal planlegges for å gjøre sentrum
mest mulig bilfritt.
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8 Merknad (kompetanse på vold og overgrep i barnehager)
«Vold og overgrep mot barn må tas særs alvorlig og arbeides aktivt imot. Bystyret ser på
barnehagepersonalets forhold til barna som viktig for å kunne avdekke og rapportere slike
overgrep. Bystyret ønsker derfor å øke barnehageansattes kompetanse på vold og overgrep
mot barn, samt hvordan å håndtere det med tanke på barnets helse.»
9 Merknad til budsjett 2016 om manglende betaling:
«Bystyret viser til sak 90/15 «Endring av praksis ved manglende betaling for plass i
barnehage og SFO». Det nye byrådets politiske plattform sier at barn ikke skal miste
barnehageplassen på grunn av manglende foreldrebetaling. Bystyret ber byrådet revidere
regelverket slik at barn ikke rammes av plassoppsigelse på grunn av foreldrenes manglende
betalingsvilje eller evne. I påvente av revidering av regelverket ber bystyret om at byrådet
sikrer at ingen barn kastes ut av barnehagen på grunn av utestående foreldrebetaling. Det er
viktig at utestående foreldrebetaling drives inn, men samtidig skal barnets beste legges til
grunn og alle instanser involveres for å sikre at hjelpebehov blir klarlagt, at det vurderes om
det er krav på gratis kjernetid, økonomisk moderasjon, stønader eller andre sosiale tjenester
som kan hjelpe familiene.»
10 Merknad – 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.
11 Merknad – Sikring av økonomien til Kode – Kunstmusea i Bergen
Bystyret viser til at Kode har meldt kraftig forverring av sin økonomi for 2016 og ber byrådet
gå i dialog med Kulturdepartementet for å saman sikre ein forsvarleg økonomi.
12 Merknad
Bystyret ber byrådet, sammen med kulturkontorene i bydelene og amatørkulturrådet, se på
hvordan man kan forenkle søknader, rapportering og regnskapsrutiner for det frivillige
kulturliv i Bergen. Samarbeidet må også inkludere økonomitjenesten i Bergen.
13 Merknad
Bystyret viser til byrådets politiske plattform:
Byrådet ønsker en lokaldemokratireform, og vil i samarbeid med bystyret utrede hvordan en
ordning med bydelsdemokrati og tverrfaglighet i bydelene kan se ut. Byrådet ønsker i tillegg å
sette ned en ekstern ”lokaldemokratikommisjon” som skal gi innspill til bystyrets og byrådets
arbeid.
Bystyret ønsker å starte prosessen nå med en lokaldemokratireform for å få styrket
nærdemokratiet gjennom politiske bydelsstyrer. Bystyret ønsker videre å få vurdert hvordan
økt tverrfaglighet i bydelene og en mulig kommunesammenslåing med omegnskommuner kan
integreres i prosessen og skape bedre kommunale tjenester for innbyggerne.
Bystyret ønsker derfor at det skal nedsettes et eksternt lokaldemokratiutvalg som skal gi
innspill til arbeidet og ber om at Bystyrets Kontor og byrådet samordner prosessene med
nærdemokrati og økt tverrfaglighet slik at mandatet for et eksternt lokaldemokratiutvalg kan
legges fram for bystyret første halvdel av 2016 sammen med en forventet framdriftsplan.
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14 Merknad
Bystyret ber byrådet sette i gang arbeid med programmering av automatisk varsling ved
endring av status for byluften.
15 Merknad
Bystyret ber byrådet jobbe for at flere bergensskoler deltar i Kodetimen, at opplæring i koding
tilbys i SFO og at kommunen søker staten om forsøksprosjekt med koding som valgfag i
ungdomsskolen.
16 Merknad
Bystyret ber byrådet ta initiativ til at skolene inkluderer tiltak mot seksuell trakassering i sine
handlingsplaner mot mobbing.
17 Merknad
Utgår
18 Merknad
Bystyret viser til at det i 2016 er 100 år siden Bergensbrannen 1916, og viser i denne
forbindelse til byrådsplattformens formulering om å utrede muligheten for å gjøre den gamle
hovedbrannstasjonen om til et brannmuseum. Bystyret ber om at byrådet i løpet av 2016
legger frem en sak som belyser muligheten for opprettelsen av et slikt museum.
19 Merknad om prosjekt om humanitære tiltak for EØS-borgere
Bystyret ser positivt på Stiftelsen Robin Hood Husets prosjekt «Humanitære tiltak for EØSborgere» i form av rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU/EØS. Bergen kommune vil
søke å medvirke til at dette prosjektet kan drives videre i 2016, og vil følge opp overfor
Departementet arbeidet med å få nødvendig økonomisk dekning gjennom statlige midler.
Dersom dette viser seg å ikke lykkes fullt ut, vil kommunen komme tilbake til eventuelle
dekningsmuligheter for egen del.
20 Merknad (Stimulering på begge målformer i barnehagane)
Bystyret meiner det skal vere språkstimulering både på nynorsk og bokmål i barnehagane i
Bergen.
21 Merknad
Bystyret ønsker å presisere at alle brukere av hjemmesykepleien og/eller praktisk bistand i
hjemmet skal få en individuell vurdering av sitt behov slik at tjenestens faglige forsvarlighet
opprettholdes. Bystyret ber byrådet evaluere endringene i normtidene etter ett år.
22 Merknad
Bergen kommune vil legge til rette for et seriøst arbeidsliv, og motvirke
arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. KS har sammen med Fellesforbundet,
Byggenæringens Landsforening og Difi blitt enige om 11 felles krav til seriøsitet i forbindelse
med anskaffelser i byggenæringen. Bystyret ber byrådet om å legge frem en sak som viser
hvordan Bergen Kommune vil innarbeide disse kravene i bygg- og anleggskontrakter.
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23 Merknad
Seksuell trakassering er uønsket, trakasserende oppmerksomhet rettet mot kjønn, kropp
eller seksualitet. Bystyret ser alvorlig på denne formen for trakassering, og mener det bør
bekjempes på samme måte som mobbing. For å kartlegge omfanget av slik trakassering
ber bystyret om at det gjennomføres en kartleggingsundersøkelse om seksuell trakassering
på byens ungdomsskoler i løpet av perioden. Undersøkelsen kan foregå i samarbeid med
utdannings- institusjoner i Bergen.
24 Merknad (Skating, triksesykling ++)
Bystyret mener det er viktig å støtte opp under fremveksten av spontane, utendørs fysiske
aktiviteter for ungdom, som for eksempel skating, triksesykling og parkour. Ulike typer av
urbane restareal kan være brukt som permanent eller midlertidig arena for denne typen
aktivitet. Bystyret ber derfor om at det blir gjort en kartlegging av mulige steder og
utarbeides en plan for bruk. En slik plan må utvikles i samarbeid med ungdommens
bystyre.
25 Merknad
Bystyret ser positivt på Stiftelsen Robin Hood Husets prosjekt «Humanitære tiltak for
EØS-borgere» i form av rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU/EØS. Bergen
kommune vil søke å medvirke til at dette prosjektet kan drives videre i 2016, og vil følge
opp overfor Departementet arbeidet med å få nødvendig økonomisk dekning gjennom
statlige midler. Dersom dette viser seg å ikke lykkes fullt ut, vil kommunen komme
tilbake til eventuelle dekningsmuligheter for egen del.
26 Merknad – Bergen Reiselivslag si rolle for reiselivsnæringa i Bergen
Turisme er ei svært viktig næring for Bergen. Bergen Reiselivslag bidreg i stor grad til
dette. Bystyret ber byrådet gå i dialog med reiselivslaget om å finne løysingar som sikrar
god drift, men som også er innanfor det Bergen kommune har økonomi til å støtte.
Bystyrets behandling:
66 stemmeberettigede til stede.
Følgende representanter tok ordet:
Martin Smith-Sivertsen (H), Tor A. Woldseth (FrP), Mikkel Grüner (SV), Marita Moltu
(KrF), Sondre L. Båtstrand (MDG), Idun Kristine Bortne (V), Torstein Dahle (R),
Ove Sverre Bjørdal (Sp), Geir Steinar Dahle (A), Henning Warloe (H),
Helge Stormoen (FrP), Hilde Maria Boberg Andresen (SV), Trygve Birkeland (KrF),
Harald Berge Breistein (KrF), Diane Alexandra Berbain (MDG),
Per-Arne Hvidsten Larsen (V), Sofie Marhaug (R), Linn Katrin Pilskog (A),
Hilde Onarheim (H), Sara Økland (FrP), Lillian Blom (SV), Elisabeth Leirgul (KrF),
Petra Helgesen (MDG), Åsta Årøen (V), Rune Bakervik (A), Norvald Bjarne Visnes (H),
Silje Hjemdal (FrP), Kerim Hestnes Nisancioglu (SV), Njaal Hendrik Neckelmann (V),
Lillian Vangberg (A), Dag Skansen (H), Daniel C. E. Hägglund (FrP),
Andreas Madsen Berg (SV), Thor Brekkeflat (A), Hannah Sumeja Atic (H),
Christian Haugen (FrP), Stig Hammersland (A), Eivind H. Hermansen (H),
Kristin Akselberg (A), Didrik Fasmer (H), Endre Meyer Tvinnereim (A), Anette Strand (H),
Robert Monsen (H), Sonja Irene Dyrkorn (A), Jacob Mæhle (H), Øystein Hassel (A),
Line Berggren Jacobsen (A), Nils Gunnar Knudsen (A), Per E. Stiegler (A),
Rolf Jens Brunstad (A), Siw-Anita Lien (A), Natacha Vallebona Rivera (A),
Rasmus Haugen Sandvik (A), Reidar Staalesen (A), Stig Morten Frøiland (A),
Linda Lein (A), Raymond Larsen (A) og Odd Egil Rambøl (A).
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Forslag fremsatt i bystyret
Martin Smith-Sivertsen (H) fremsatte Høyres alternative helhetlige budsjettforslag:
For å lese Høyres alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 1 til protokollen.
Tor A. Woldseth (FRP) fremsatte Fremskrittspartiets alternative helhetlige budsjettforslag:
For å lese Fremskrittspartiets alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 2 til
protokollen.
Mikkel Grüner (SV) fremsatte Sosialistisk Venstrepartis alternative helhetlige budsjettforslag:
For å lese Sosialistisk Venstrepartis alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 3 til
protokollen.
Sondre L. Båtstrand / Diane A. Berbain (MDG) fremsatte Miljøpartiet De Grønnes alternative
helhetlige budsjettforslag:
For å lese Miljøpartiet De Grønnes alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 4 til
protokollen.
Sofie Marhaug / Torstein Dahle (R) fremsatte Rødts alternative helhetlige budsjettforslag:
For å lese Rødts alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 5 til protokollen.
Ove Sverre Bjørdal (Sp) fremsatte Senterpartiets alternative helhetlige budsjettforslag:
For å lese Senterpartiets alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 6 til protokollen.
Merknader fremsatt i bystyret
Sonja Irene Dyrkorn (A) fremsatte på vegne av A, KrF og V følgende merknad:
«Bergen kommune vil legge til rette for et seriøst arbeidsliv, og motvirke
arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. KS har sammen med Fellesforbundet,
Byggenæringens Landsforening og Difi blitt enige om 11 felles krav til seriøsitet i forbindelse
med anskaffelser i byggenæringen. Bystyret ber byrådet om å legge frem en sak som viser
hvordan Bergen Kommune vil innarbeide disse kravene i bygg- og anleggskontrakter.»
Hilde Maria Boberg Andresen (SV) fremsatte på vegne av SV følgende merknad:
«Merknad (kartlegging av seksuell trakassering i ungdomsskolen)
Seksuell trakassering er uønsket, trakasserende oppmerksomhet rettet mot kjønn, kropp eller
seksualitet. Bystyret ser alvorlig på denne formen for trakassering, og mener det bør
bekjempes på samme måte som mobbing. For å kartlegge omfanget av slik trakassering ber
bystyret om at det gjennomføres en kartleggingsundersøkelse om seksuell trakassering på
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byens ungdomsskoler i løpet av perioden. Undersøkelsen kan foregå i samarbeid med
utdannings- institusjoner i Bergen.»
Andreas Madsen Berg (SV) fremsatte på vegne av SV følgende merknad:
«Bergen kommune vil legge til rett for et seriøst arbeidsliv, og motvirke
arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.
Bergen kommune mener det er sosial dumping når utenlandske arbeidstakere utsettes for
brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler, herunder:
• Når regler om arbeidstid og krav til bostandard brytes
• Når de tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenliknet med hva norske
arbeidstakere normalt tjener
• Når de tilbys lønn og andre ytelser som ikke er i tråd med allmenngjøringsforskriften
Bergen kommune vil sikre at all innleid arbeidskraft er sikret arbeidsvilkår i tråd med
gjeldende lovverk, herunder forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, ILOkonvensjon nummer 94, krav om tariffavtale i alle anbud, inkludert nettolønnsordningen.
Bergen kommune vil sette krav om at ansatte har arbeidsavtaler i selskaper kommunen har
inngått kontrakt med.
Bergen kommune vil videre sikre at allmenngjorte tariffavtaler er gjeldende for alle
leverandører og underleverandører som kommunen inngår kontrakt med. Allmenngjøring av
tariffavtaler er et av flere virkemidler for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere
lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.
KS har sammen med Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening og Difi blitt enige om
en rekke felles krav til seriøsitet i forbindelse med anskaffelser i byggenæringen. Bystyret ber
om en sak som viser hvordan Bergen Kommune vil innarbeide disse kravene i bygg- og
anleggskontrakter.»
I tillegg fikk merknad nr. 41, 149 og 247 fra merknadshefte 1 flertall.
Votering:
Martin Smith-Sivertsens alternative helhetlige budsjettforslag fikk 14 stemmer (H) og var
dermed falt.
Tor A. Woldseths alternative helhetlige budsjettforslag fikk 6 stemmer (FrP) og var dermed
falt.
Mikkel Grüners alternative helhetlige budsjettforslag fikk 5 stemmer (SV) og var dermed falt.
Sondre L. Båtstrands alternative helhetlige budsjettforslag fikk 4 stemmer (MDG) og var
dermed falt.
Sofie Marhaugs alternative helhetlige budsjettforslag fikk 2 stemmer (R) og var dermed falt.
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Ove Sverre Bjørdals alternative helhetlige budsjettforslag fikk 1 stemme (Sp) og var dermed
falt.
Innstillingen ble vedtatt med 34 stemmer (A+KrF+V).
Forslag 1, 2 og 3 fra innstillingen ble vedtatt med 46 stemmer (A+SV+KrF+MDG+V+R+Sp).
Forslag 4 og 5 fra innstillingen ble vedtatt enstemmig.
Forslag 6 fra innstillingen ble vedtatt med 46 stemmer (A+SV+KrF+MDG+V+R+Sp).
Merknad 7 fra innstillingen ble vedtatt med 46 stemmer (A+SV+KrF+MDG+V+R+Sp).
Merknad 8 fra innstillingen ble vedtatt enstemmig.
Merknad 9 fra innstillingen ble vedtatt med 46 stemmer (A+SV+KrF+MDG+V+R+Sp).
Merknad 10 og 11 fra innstillingen ble vedtatt enstemmig.
Merknad 12 fra innstillingen ble vedtatt med 60 stemmer (A+H+SV+KrF+MDG+V+R+Sp).
Merknad 13 fra innstillingen ble vedtatt med 46 stemmer (A+SV+KrF+MDG+V+R+Sp).
Merknad 14 fra innstillingen ble vedtatt med 60 stemmer (A+H+SV+KrF+MDG+V+R+Sp).
Merknad 15 fra innstillingen ble vedtatt med 46 stemmer (A+SV+KrF+MDG+V+R+Sp).
Merknad 16 fra innstillingen ble vedtatt med 60 stemmer (A+H+SV+KrF+MDG+V+R+Sp).
Merknad 17 fra innstillingen fikk 8 stemmer (SV+R+Sp) og var dermed falt.
Merknad 18 fra innstillingen ble vedtatt med 52 stemmer (A+FrP+SV+KrF+MDG+V+R+Sp).
Merknad 19 og 20 fra innstillingen ble vedtatt med 46 stemmer (A+SV+KrF+MDG+V+Sp).
Merknad 21 fra innstillingen ble vedtatt enstemmig.
Merknad fra A, KrF og V, fremsatt av Sonja Irene Dyrkorn (A) ble vedtatt med 46 stemmer
(A+SV+KrF+V+MDG+R+Sp).
Merknad fra SV, fremsatt av Hilde Maria Boberg Andresen (SV), ble vedtatt med 60 stemmer
(A+H+SV+KrF+MDG+V+R+Sp).
Merknad fra SV, fremsatt av Andreas Madsen Berg (SV) fikk 8 stemmer (SV+R+Sp) og var
dermed falt.
Merknad 41 fra merknadshefte 1 ble vedtatt enstemmig.
Merknad 149 fra merknadshefte 1 ble vedtatt med 45 stemmer (A+SV+KrF+MDG+V+R+Sp).
Merknad 247 fra merknadhefte 1 ble vedtatt med 39 stemmer (A+KrF+MDG+V+Sp).
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Forslag, mål og merknader (se eget hefte)
Partienes tilslutning til de enkeltstående forslag og merknader som ikke ble en del av
innstillingen går frem av vedlagt hefte som forslag og merknader, vedlegg 7
(BKsak nr 201516130-85)
Komite for finans, kultur og næring behandlet saken i møtet 081215 sak 185-15 og avga
følgende innstilling:
Komiteens innstilling er likelydende med bystyrets vedtatt med unntak av merknad 22 og 23
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Generelle vedtak:
1. Forslag til årsbudsjett for 2016 vedtas i samsvar med følgende:
a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2016 til tjenesteområdene slik det
fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de
endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret.
b. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2016 for lånefondet og rammer i 2016 for
Bergen Vann KF slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets
tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i
bystyret.
c. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2016 for bykassen slik det framgår av
budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger.
2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at
de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før
fullfinansiering er oppnådd.
3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser og vil
også vise til det vedtatte plangrunnlaget slik det er redegjort for under de enkelte
byrådsavdelinger og tjenesteområder.
4. Avgifter og egenbetalinger for 2016 fastsettes i samsvar med
budsjettdokumentasjonen.
5. Bystyret tilpasser for 2016 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for
økonomisk stønad.
6. Driftsrammene for årene 2017-2019 og investeringsrammene for 2017-2019 for nye
prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig
rullering av økonomiplanen.
7. Bystyret forutsetter at det i løpet av budsjettåret blir fremlagt tertialrapporter.
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Skattevedtak:
8. I medhold av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ
benyttes for skatteåret 2016:
a. Faste eiendommer i hele kommunen etter Eigedomsskattelova § 3 a).
b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til
5 promille. I medhold av Eigedomsskattelova § 12 a) differensieres satsene ved at den
skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,5 promille.
Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til eigedomsskattelova § 8
C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold til Eigedomsskattelova § 8 A.
For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke blir benyttet til
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 750.000,- kroner av takstverdi.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte vedtekter
for taksering av faste eiendommer i Bergen kommune.
I medhold av eigedomsskattelova § 7 a) fritas hytter som eies av lag og organisasjoner
og i medhold av eigedomsskattelova § 7 d) ubebygde eiendommer i LNF-området i
hele kommunen.
Eiendomsskatten skal i 2016 betales i fire terminer, 20. februar, 20. mai, 20. august og
20. november.
9. Skatt på inntekt og formue:
Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale
skatteøren.
Lånevedtak:
10. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2016 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen og
kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler
om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i
Husbanken) og til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne
lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme.
Tilleggsinnstilling 1:
1. Byrådets tilleggsinnstilling inngår som tillegg til innstilling I, jfr vedtakspunkt 1 i
innstilling 1.
2. Bystyret vedtar justering av driftsbudsjettet for 2016 slik det fremgår av sakspremissenes
punkt IIA og IIB, og som er summert opp i tabellene i punkt II. Det vises også til
byrådsavdelingsvis oppsummering av driftsrammene i vedlegg 1 for hele
økonomiplanperioden.
3. Byrådet får fullmakt til å gjøre de balanserte budsjettendringer (uten netto
salderingsvirkning) som fremgår av sakspremissenes punkt IV.
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4. Bystyret vedtar justering av investeringsprogrammet 2016-2019 med tilhørende
finansiering, slik det fremgår av sakspremissenes punkt III
5. Bystyret vedtar justering av driftsopplegget for perioden 2017-2019 slik det fremgår av
sakspremissene. Byrådet får fullmakt til å gjøre nødvendig tallmessige tilpasninger.
6. Bystyret vedtar justeringer av økonomireglementet og budsjettfullmakter for bykassen og
tar til orientering øvrig informasjon slik det fremgår av under premissenes punkt IV.
7. Bystyret vedtar avgifter og egenbetalinger for 2016 i tråd med vedlegg 3a.
8. Bystyret vedtar oppdatert tilskuddsliste i tråd med vedlegg 3b.
9. Bystyret gir byrådet fullmakt til å inngå avtaler i 2016 om refinansiering av lån i henhold
til vedlagte liste. I tillegg gis byrådet fullmakt til å refinansiere nye lån som opptas i 2016.
10. Bystyret vedtar tilleggsinnstillingen i tråd med premissene i saken
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak (tilleggsinnstilling 2):
1. Byrådets tilleggsinnstilling 2 inngår som tillegg til innstilling I og tilleggsinnstilling 1.
2. Bystyret vedtar tiltak og budsjettmessige tilpasninger i tråd med premissene i saken.
3. Bystyret tar til orientering øvrig informasjon om budsjettavtalen i Stortinget.
4. Byrådet foreslår at vedtakspunkt 4 i byrådets innstilling 1 justeres som følger:
«Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2016 fastsettes i samsvar med
budsjettdokumentasjonen.»
336-15
Innbyggerforslag - Ja til en bilfri Klosterplass
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 161215 sak 336-15 og fattet følgende vedtak:
Innbyggerforslaget «Ja til bilfri klosterplass» følges opp ved at boligsoneparkering på plassen
opphører så snart som mulig.
Bystyrets behandling:
Følgende representanter tok ordet:
Ronja H. Løseth Breisnes (A), Jacob Mæhle (H), Tor A. Woldseth (FrP),
Kerim Hestnes Nisancioglu (SV), Trygve Birkeland (KrF), Sondre L. Båtstrand (MDG),
Per-Arne Hvidsten Larsen (V) og Asle Steiestøl Wingsternes (H).
Votering:
Innstillingen ble vedtatt enstemmig.
Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 031215 sak 392-15 og avga
følgende innstilling:
Komiteens innstilling er likelydende med bystyrets vedtak.
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Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
1. Innbyggerforslaget «Ja til bilfri klosterplass» følges opp ved at boligsoneparkering på
plassen opphører.
2. Tiltaket gjøres som et prøveprosjekt på ett år fra 1.1.2016, basert på midlertidige stengsler
og reguleringer.
337-15
Innbyggerforslag - Sentrumsnære hundeparker - Løvstien
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 161215 sak 337-15 og fattet følgende vedtak:
Bergen kommune er positiv til etablering av Hundeluftegård ved Løvstien.
Merknad 1
Bystyret ber Byrådet ta initiativ til dialog med aktuelle aktører for å se på muligheter for å
kunne realisere et prosjekt med sentrumsnære hundeparker.
Merknad 2
Alternativt bes byrådet vurdere å innarbeide tiltaket i budsjett for 2017.
Bystyrets behandling:
Følgende representanter tok ordet:
Margareth Eilifsen (A), Jacob Mæhle (H), Silje Hjemdal (FrP), Lillian Blom (SV),
Sondre L. Båtstrand (MDG), Per-Arne Hvidsten Larsen (V), Sofie Marhaug (R) og
Ove Sverre Bjørdal (Sp).
Forslag fremsatt i bystyret
Margareth Eilifsen fremsatt på vegne av A, KrF og V følgende endringsforslag til
innstillingen:
(stryke leddsetningen om budsjett for 2016):
«Bergen kommune er positiv til etablering av Hundeluftegård ved Løvstien.»
Lillian Blom (SV) fremsatte på vegne av H og SV følgende alternative forslag:
«Bystyret er positiv til etablering av Hundeluftegård ved Løvstien og støtter initiativet.
Bystyret ber byrådet vurdere å innarbeide dette i budsjett for 2017.»
Silje Hjemdal (FrP) fremsatte følgende alternative forslag:
«Bergen kommune er positive til Hundeluftegård ved Løvstien. FrP prioriterer dette i sitt
alternative forslag til budsjett for 2016.»
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Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte følgende alternative forslag:
«Bystyret er positivt til etablering av hundeluftegård ved Løvstien, og ber byrådet innarbeide
det i budsjett for 2017.»
Merknad fremsatt i bystyret
Margareth Eilifsen fremsatt på vegne av A, KrF og V følgende merknad:
«(fjerner «andre»):
Bystyret ber Byrådet ta initiativ til dialog med aktuelle aktører for å se på muligheter for å
kunne realisere et prosjekt med sentrumsnære hundeparker.»
Votering:
Alternativt forslag fra H og SV, fremsatt av Lillian Blom (SV), fikk 27 stemmer
(H+SV+MDG+R+Sp) og var dermed falt.
Sondre L. Båtstrands alternative forslag fikk 11 stemmer ((SV+MDG+R) og var dermed falt.
Silje Hjemdals alternative forslag fikk 6 stemmer (FrP) og var dermed falt.
Innstillingen med Margareth Eilifsens endringer ble vedtatt med 41 stemmer
(A+KrF+MDG+V+R+Sp).
Merknad 1 fra innstillingen, med Margareth Eilifsens endring ble vedtatt enstemmig.
Merknad 2 fra innstillingen ble vedtatt enstemmig.
Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 031215 sak 393-15 og avga
følgende innstilling:
Bergen kommune er positiv til etablering av Hundeluftegård ved Løvstien, men finner ikke å
kunne prioritere dette i budsjettet for 2016.
Merknad 1
Bystyret ber Byrådet ta initiativ til dialog med aktuelle aktører for å se på andre muligheter
for å kunne realisere et prosjekt med sentrumsnære hundeparker.
Merknad 2
Alternativt bes byrådet vurdere å innarbeide tiltaket i budsjett for 2017.
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Med unntak av merknader er byrådets og komiteens innstilling likelydende.
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338-15
Høring om endring i personvalgreglene ved stortingsvalg
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 161215 sak 338-15 og fattet følgende vedtak:
Bystyret gir sin tilslutning til departementets forslag til personvalgordning for stortingsvalg
og forslagene til endringer av valgloven.
Bystyrets behandling:
Følgende representanter tok ordet:
Mikkel Grüner (SV), Sondre L. Båtstrand (MDG) og Torstein Dahle (R).
Forslag fremsatt i bystyret
Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte følgende alternative forslag:
«For å styrke velgernes innflytelse ber bystyret i Bergen om at departementet vurderer et
forslag til personvalgordning for stortingsvalg som tilsvarer modellen som i dag blir brukt for
kommunestyrevalg, med unntak av slengerstemmer.»
Torstein Dahle (R) fremsatte følgende alternative forslag:
«Det er ønskelig å gi et partis velgere større innflytelse på stortingsvalgets utfall mht. valg av
personer. Det bør derfor innføres en endring i personvalgreglene. Det er nødvendig å sikre at
en endret ordning blir slik at velgerne forstår hvordan personvalgreglene virker.
Erfaringer fra fylkestingsvalg viser at en toppkandidat kan bli skviset ut fordi de som ønsker
toppkandidaten valgt, ikke skjønner at de må gi henne personstemme i tillegg for å sikre
hennes posisjon. Reglene ved fylkestingsvalg er derfor lite egnet til å sikre at personvalget
samsvarer med ønskene til partiets velgere.
Som alternativ bør det vurderes å innføre samme personvalgregler ved stortingsvalg som ved
kommunevalg. Disse reglene er velkjente og stort sett godt forstått, og de retter seg ikke først
og fremst mot partiets toppkandidat».
Merknader fremsatt i bystyret
Torstein Dahle (R) fremsatte følgende merknad:
«Det er viktig at velgerne forstår hvordan systemet for personstemmer fungerer. Erfaringen
tilsier at reglene ved fylkestingsvalg er vanskelige å forstå. De retter seg direkte mot partiets
førstekandidat, og det er dårlig forstått.
Reglene for kommunevalg er vesentlig bedre kjent, og gir velgerne muligheter til å skyve «sin
kandidat» oppover til varaplass eller fast plass avhengig av oppslutningen. Reglene for
fylkestingsvalg gjør at personstemmer er uten betydning inntil de passerer 8-prosentgrensen,
og da retter de seg utelukkende mot partiets listetopp. Dette har i flere tilfeller fungert svært
uheldig, bl.a. har det rammet partiers arbeid for å nominere kvinner på topp. Det er flere
eksempler på at kvinner nominert på topp er blitt skviset ut ved valget, fordi mer velkjente og
innarbeidede representanter plutselig er kommet på førsteplass uten at de selv har ønsket det.
En nyordning for å gi personstemmer større betydning ved stortingsvalg, bør derfor ikke
legges opp etter samme regler som ved fylkestingsvalgene. En ordning som ved
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kommunevalgene gir velgerne større muligheter til å påvirke, og den retter seg ikke direkte
mot førstekandidaten.»
Votering:
Sondre L. Båtstrands alternative forslag fikk 6 stemmer (MDG+R) og var dermed falt.
Torstein Dahles alternative forslag fikk 6 stemmer (MDG+R) og var dermed falt.
Innstillingen ble vedtatt med 61 stemmer (A+H+FrP+SV+KrF+V+Sp).
Merknad fra R, fremsatt av Torstein Dahle (R) fikk 6 stemmer (MDG+R) og var dermed falt.
Valgstyret behandlet saken i møtet 091215 sak 38-15 og avga følgende innstilling:
Valgstyrets innstilling er likelydende med bystyrets vedtak.
Forslag til innstilling til bystyret:
Forslaget og Valgstyrets innstilling er likelydende.
339-15
Søknad om fritak for eiendomsskatt gnr. 177 bnr. 336, Salhusvegen 261
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 161215 sak 339-15 og fattet følgende vedtak:
Bergen bystyre gir ikke fritak for eiendomsskatt for Gnr. 177 bnr. 336, Salhusvegen 261.
Bystyrets behandling:
Sak 339 og 340:
Lillian Vangberg (A) er leder av Eiendomsskattekontoret. Etter kommuneloven § 40 nr. 3,
bokstav b skal en kommunal ansatt som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen
av grunnlaget for en avgjørelse, alltid anses som inhabil når saken behandles i folkevalgt
organ. Bystyret kjente Lillian Vangberg inhabil i saken.
John Brattåker (A) møtte.
Ingen representanter tok ordet.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt enstemmig.
Komite for finans, kultur og næring behandlet saken i møtet 021215 sak 179-15 og avga
følgende innstilling:
Komiteens innstilling er likelydende med bystyrets vedtak.
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Byrådets og komiteens innstilling er likelydende.
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340-15
Søknad om fritak for eiendomsskatt for gnr. 7 bnr. 318, Eplekarten Steinerbarnehage
SA
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 161215 sak 340-15 og fattet følgende vedtak:
Bergen bystyre fritar Gnr. 7 bnr. 318 Øvre Sædalsvei 247, Eplekarten Steinerbarnehage SA,
for eiendomsskatt på bygg og grunn fra og med 1.1.2015. Dersom eiendommen blir solgt,
utleid eller tatt i bruk til annet formål enn beskrevet i søknaden, faller fritaket bort.
Eiendommen har en skattetakst på kr. 5 900 000,- og utskrevet eiendomsskatt utgjør kr. 29
500,-.
Bystyrets behandling:
Sak 339 og 340:
Lillian Vangberg (A) er leder av Eiendomsskattekontoret. Etter kommuneloven § 40 nr. 3,
bokstav b skal en kommunal ansatt som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen
av grunnlaget for en avgjørelse, alltid anses som inhabil når saken behandles i folkevalgt
organ. Bystyret kjente Lillian Vangberg inhabil i saken.
John Brattåker (A) møtte.
Ingen representanter tok ordet.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt enstemmig.
Komite for finans, kultur og næring behandlet saken i møtet 021215 sak 178-15 og avga
følgende innstilling:
Komiteens innstilling er likelydende med bystyrets vedtak.
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Byrådets og komiteens innstilling er likelydende.
341-15
Justeringsavtale for Møllendalsveien 68 AS
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 161215 sak 341-15 og fattet følgende vedtak:
1. Bystyret godkjenner justeringsavtale med Møllendalsveien 68 AS.
2. Byrådet delegeres myndighet til å signere justeringsavtalen på vegne av Bergen
kommune.
3. Bystyret vedtar nødvendige budsjettjusteringer for investering og drift som vist i saken.
Bystyrets behandling:
Ingen representanter tok ordet.
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Votering:
Innstillingen ble vedtatt enstemmig.
Komite for finans, kultur og næring behandlet saken i møtet 021215 sak 182-15 og avga
følgende innstilling:
Komiteens innstilling er likelydende med bystyrets vedtak.
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Byrådets og komiteens innstilling er likelydende.
342-15
Justeringsavtale for Arenum Eiendom AS
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 161215 sak 342-15 og fattet følgende vedtak:
1. Bystyret godkjenner justeringsavtale med Arenum Eiendom AS.
2. Byrådet delegeres myndighet til å signere justeringsavtalen på vegne av Bergen
kommune.
3. Bystyret vedtar nødvendige budsjettjusteringer for investering og drift som vist i saken.
Bystyrets behandling:
Ingen representanter tok ordet.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt enstemmig.
Komite for finans, kultur og næring behandlet saken i møtet 021215 sak 183-15 og avga
følgende innstilling:
Komiteens innstilling er likelydende med bystyrets vedtak.
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Byrådets og komiteens innstilling er likelydende.
343-15
Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg der bystyret er valg
myndighet. Valgperioden 2015 - 2019
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 161215 sak 343-15 og fattet følgende vedtak:
Bergen og Omland havnevesen
Som medlemmer med personlig varamedlemmer til Bergen og Omland havnevesen. Rådet
for valgperioden 2015 - 2019 velges:
Medlemmer:
1. Roger Valhammer (A)
2. Sonja Irene Dyrkorn (A)
3. Norvald Visnes (H)
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4. Anne Lorgen Riise (H)
5. Helge Stormoen (FrP)
6. Trygve Birkeland (KrF)
7. Randi Veland (KrF)
8. Idun Kristine Bortne (V)
9. Laila Melkevoll (Sp)
10. Tor Sundby (R)
Varamedlemmer:
1. Nils Gunnar Knutsen (A)
2. May Britt Nordås (A)
3. Geir Kaland (H)
4. Chris Jørgen Rødland
5. Sara Økland (FrP)
6. Arvid Nilssen (KrF)
7. Randi Amundsen (MDG)
8. Per-Arne Larsen (V)
9. Øystein Bønes (MDG)
10. Jorge Dahl (SV)
Kommunal råd for funksjonshemmede
Som medlemmer med varamedlemmer til Kommunal råd for funksjonshemmede for
valgperioden 2015 - 2019 velges:
Medlemmer:
1. Egil Hope, Norsk handikapforbund, NHF
2. Anne-Lise Aanes, Cerebral Pareseforeningen, CP
3. Mathias Viktorsson, Hørselhemmedes Landsforbund, HLF
4. Sølvi Marie Risøy, Norges Blindeforbund
5. Kristine Bech-Sørensen, Norsk forening for utviklingshemmede, NFU
6. Svein Nord Kristiansen, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, LHL
7. Harald Berge Breistein (KrF)
8. Siri Fransson (SV)
Varamedlemmer:
1. Astrid Haugstad Tangerås, Norsk handikapforbund, NHF
2. Stine Therese Børstad, Norsk forening for amputerte, LFA
3. Rune Anda, Bergen døvesenter
4. Jorunn Lid, Norsk forbund for synshemmede, NfS
5. Liv Grethe Markussen, Landsforeningen for Polioskadde, LPFS
6. Kirsten E. Mjelde, Mental helse
7. Steinulf Tungesvik (Sp)
8. Hilde Boberg Andersen (SV)
Som leder velges: Harald Berge Breistein (KrF)
Som nestleder velges: Siri Fransson (SV)
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Eldrerådet
Som medlemmer med varamedlemmer til Eldrerådet for valgperioden 2015 - 2019 velges:
Medlemmer:
1. Inger Johann Knudsen, Norsk pensjonistforbund
2. Einar Drageland, Norsk pensjonistforbund
3. Berit Strandborg, Norsk pensjonistforbund
3. Willy Gustavson, Landslaget for offentlige pensjonister
4. Arne Gunnar Trædal, Forsvarets Pensjonistforening Bergen
6. Inger Sjong (H)
7. Per E. Stiegler (A)
Varamedlemmer:
1. Kari Andrine Frønsdal, Seniorsaken Vest
2. Tollak Hjelmervik, Norsk pensjonistforbund
3. Vigdis Ravnøy, Norsk pensjonistforbund
4. Helge Grotle, Seniorsaken Vest
5. Connie Moberg, Landslaget for offentlige pensjonister
6. Silje Hjemdal (FrP)
7. Odd Egil Rambøl (A)
Bergen kommunal pensjonskasse. Styret
Som medlemmer med varamedlemmer til Bergen kommunal pensjonskasse. Styret for
valgperioden 2015 - 2019 velges:
Medlemmer:
1. Hallgeir Utne Hatlevik (A)
2. Tor Woldseth (FrP)
3. Line Berggren Jacobsen (A)
4. Annette Strand (H)
5. Ingrid Nergaard Fjeldstad /V)
6. Bjørn Østbø (fagperson)
Varamedlemmer:
1. Jan Davidsen Raa (A)
2. Helge Stormoen (FrP)
3. Ingun B. Hansen (A)
4. Dag Skansen (H)
5. Inger Kokstad (KrF)
Overskattetakstkommisjonen
Som medlemmer med varamedlemmer til Overskattetakstkommisjonen for valgperioden
2015 - 2019 velges:
Medlemmer:
1. Rolf Jens Brunstad (A)
2. Kjersti Pettersen (H)
3. Ingrid Nergaard Fjeldstad (V)
4. Daniel Hägglund (Fr)
5. Elisabeth Leirgul (KrF)
6. Ove Sverre Bjørdal (Sp)
Varamedlemmer:
1. Per Sherling (A)
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2. Daniel Mekki (H)
3. Anders Skoglund (V)
4. Marte Monstad (FrP)
5. Per Erik Gåskjenn (KrF)
6. Irene Skarsten (Sp)
Karanteneutvalget
Som medlemmer til Karanteneutvalget for valgperioden 2015 – 2019 velges:
Svein Alsaker
Johan Giertsen
Ragnhild Hedemann
Rannveig Frøiland
Bjørn Stoltz
Bergen bys stiftelse til økonomisk vanskeligstilte. Styret
Som medlemmer med personlige varamedlemmer til Bergen bys stiftelse til økonomisk
vanskeligstilte. Styret for valgperioden 2015 - 2019 velges:
Medlemmer:
1. Åsta Årøen (V)
2. Ayla Tessem (SV)
3. Ørnulf Tvedt (Fagperson)
5. Tone-Britt Handal Aase (Fagperson)
Varamedlemmer:
1. Hans Carl Tveit (V)
2. Diane Alexandra Berbain (MDG)
Som leder velges: Ørnulf Tvedt
Bystyret gir styret i stiftelsen fullmakt til å oppnevne 1 ekstra fagperson hvis nødvendig.
Bergen bys utdanningslegat. Styret for stiftelsen
Som medlemmer med personlige varamedlemmer til Bergen bys utdanningslegat. Styret
for stiftelsen for valgperioden 2015 - 2019 velges:
Medlemmer:
1. Synnøve Fluge (SV)
2. Eivind Nævdal-Bolstad (H)
3. Ørnulf Tvedt (fagperson)
Varamedlemmer:
1. Håkon Pettersen (KrF)
2. Lise Hammersland Mjelde (H)
Som leder velges: Ørnulf Tvedt
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Forliksrådene
Som medlemmer og varamedlemmer til Bergen Forliksråd Avdeling I for valgperioden
2017 - 2020 velges:
Medlemmer:
1. Linn Katrin Pilskog (A) (Leder)
2. Torstein Menzoni (KrF)
3. Therese Chr. Hjortland (H)
Varamedlemmer:
1. Åse Simonsen (SV)
2. Didrik Fasmer (H)
3. Ingunn B. Hansen (A)
Når leder har forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen inn.
Som medlemmer og varamedlemmer til Bergen Forliksråd Avdeling II for valgperioden
2017 - 2020 velges:
Medlemmer:
1. Lise Wergeland Strømmen (H) (Leder)
2. Vigdis Ravnøy (A)
3. Torbjørn M. Jørgensen (FrP)
Varamedlemmer:
1. Wenche Hystad (H)
2. Arne Jacob Vik Olsen (A)
3. Silje Hjemdal (FrP)
Når leder har forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen inn
Som medlemmer og varamedlemmer til Bergen Forliksråd Avdeling III for valgperioden
2017 - 2020 velges:
Medlemmer:
1. Karl Johan Kirkebø (A) (Leder)
2. Randi Elisabeth Amundsen (MDG)
3. Grete Kvilvang (V)
Varamedlemmer:
1. Lise Ramsøy (H)
2. Ella Ystebø (KrF)
3. Astrid Knutsen Hårstad (V)
Når leder har forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen inn.
Som leder av domstolen velges: Lise Wergeland Strømmen (H)
Som 1. stedfortreder for domstolen velges: Linn Katrin Pilskog (A)
Som 2. stedfortreder for domstolen velges: Karl John Kirkebø (A)
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Fana Sparebank. Forstanderskapet
Det velges 3 representanter og 2 varamedlemmer
Som medlemmer og varamedlemmer til Fana Sparebank. Forstanderskapet for
valgperioden 2016 - 2019 velges:
Medlemmer:
1. Stig Hammerland (A)
2. Hannah S. Atic (H)
3. Julia Kristoffersen (V)
Varamedlemmer:
1. Petra Helgesen (MDG)
2. Caroline S. Thaule (H)
Frøkenstiftelsen. Styret
Som medlemmer til Frøkenstiftelsen. Styret for valgperioden 2015 - 2019 velges:
Medlemmer:
1. Trygve Birkeland (KrF)
2. Alfa Merethe Sefland (H)
3. Stig Hammersland (A)
Som leder velges: Trygve Birkeland (KrF)
Sudmandske stiftelse. Styret
Som medlemmer til Sudmandske stiftelse. Styret for valgperioden 2015 - 2019 velges:
Medlemmer:
1. Marita Moltu (KrF)
2. Kenneth Edward Brophy (A)
3. Kjersti Pettersen (H)
Takstnemnda
Som medlemmer og varamedlemmer til Takstnemnda for valgperioden 2015 - 2019 velges:
Medlemmer:
1. Kristin Akselberg (A)
2. Eiler Macody Lund (FrP)
3. Siri Kristoffersen Hamre (V)
Varamedlemmer:
1. Raymond Larsen (A)
2. Emil Vangen Solheim (H)
3. Inger Kokstad (KrF)
Som leder velges: Kristin Akselberg (A)
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Som medlemmer til 17. mai komiteen for valgperioden 2015 - 2019 velges:
Medlemmer:
1. Inger-Lise Skarstein (H)
2. August Rathke (A)
Ekhaug-legatet. Styret.
Medlemmer:
1. Vasan Singaravel (H)
2. Harald Berge Breistein (KrF)
Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking av byen. Styret
Som medlemmer og varamedlemmer til Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking
av byen. Styret.for valgperioden 2015 - 2019 velges:
Medlemmer:
1. Bodil Friele (H)
2. Stig Morten Frøiland (A)
Varamedlemmer:
1. Eirik Friis Reitan (MDG)
2. Ronja L. Breisnes (A)
Som leder velges: Bodil Friele (H)
Som nestleder velges: Stig Morten Frøiland (A)
Bymuseet i Bergen. Styret for stiftelsen
Som medlemmer og varamedlemmer til Bymuseet i Bergen. Styret for stiftelsen for
valgperioden 2015 - 2019 velges:
Medlemmer:
1. Harald Queseth (V)
2. Eivind Hermansen (H)
Varamedlemmer:
1. Inger Johanne Seim (A)
2. Petter Nilsen (H)
KODE. Styret for stiftelsen
Som medlemmer og varamedlemmer til Kunstmuseene i Bergen. Styret for stiftelsen for
valgperioden 2015 - 2019 velges:
Medlemmer:
1. Henning Warloe (H)
2. Lena Grønningsæter (SV)
Varamedlemmer:
1. Charlotte Spurkeland (H)
2. Raymond Larsen (A)
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Sjøfarendes alderhjem. Styret for stiftelsen
Som medlemmer og varamedlemmer til Sjøfarendes aldershjem. Styret for stiftelsen for
valgperioden 2015 - 2019 velges:
Medlemmer:
1. Valborg Sweeney (A)
2. Sara Økland (FrP)
Varamedlemmer:
1. John Brattåker (A)
2. Christian Haugen (FrP)
Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Styret
Som medlemmer og varamedlemmer til Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Styret
for valgperioden 2015 - 2019 velges:
Medlemmer:
1. Marte Mjøs Persen (A)
2. Dag Skansen (H)
Varamedlemmer:
1. Kristin Akselberg (A)
2. Annette Netteland Dybvik (H)
Som medlem og varamedlem til følgende styrer for valgperioden 2015 - 2019 velges:
Akvarieselskapet. Rådet
Medlem: Øystein Hassel (A)
Varamedlem: Ronja L. Breisnes (A)
Amalie Skrams hus. Styret for stiftelsen
Medlem: Anine Frølich (H)
Varamedlem: Marte Monstad (FrP)
Arboretet på Milde. Styret for stiftelsen
Medlem: Lillian Vangberg (A)
Varamedlem: Petra Helgensen (MDG)
Bergen Kirkelige fellesråd
Medlem: Harald Myklebust (KrF)
Varamedlem: Harald Berge Breistein (KrF)
Bergen nye sjømannshjem (Neptun). Styret for stiftelsen
Medlem: Rasmus Haugen Sandvik (A)
Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Styret for stiftelsen
Medlem: Janet Wiberg (MDG)
Varamedlem: Trond Wathne Tveiten (V)
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Bymuseet i Bergen. Representantskapet for stiftelsen
Medlem: Linda Lein (A)
Varamedlem: Diana Alexandra Berbain (MDG)
Festspillene i Bergen. Representantskapet
Medlem: Trude H. Drevland (H)
Varamedlem: Hilde Onarheim (H)
Festspillene i Bergen. Styret.
Medlem: Lubna Boby Jaffery (A)
Varamedlem: Hamdi Sæther (A)
Gasskonferansen i Bergen. Styret for stiftelsen
Medlem: Reidar Staalesen (A)
Varamedlem: Per Roald Hasborg (Sp)
Grieghallen IKS. Representantskapet
Medlem: Harald Schjelderup (A)
Varamedlem: Dag Inge Ulstein (KrF)
KODE. Representantskapet
Medlem: Rønnaug Frøiland (A)
Varamedlem: Anne Charlotte V. Bruheim (A)
Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter
Medlem: Njaal Neckelmann (V)
Varamedlem: Shady Hassan Asusaada (A)
Museumssenteret i Hordaland. Styret for stiftinga
Medlem: Liv-Wigdis Smith (A)
Varamedlem: Henry Berg (A)
Museum Vest. Styret for stiftelsen
Medlem: Ruth Sølvi Brudvik (A)
Varamedlem: Rigmor Heggdal (A)
Stiftelsen Bergen Nasjonale Opera. Representantskapet
Medlem: Daniel Hägglund (FrP)
Varamedlem: Sara Økland (FrP)
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Stiftelsen for selskapet til fremme av kommunikasjonene i
Bergen.
Medlem: Jakob Mæhle (H)
Varamedlem: Kyrre Sørensen (MDG)
Stiftelsen Klosteret 17. Styret
Medlem: Trond Wathne Tveiten (V)
Varamedlem: Øystein Hassel (A)
Stiftelsen Solhovden
Medlem: Tom Skauge (SV)
Varamedlem: Ayla Tessem (SV)
Stiftelsen Vestlandske Kunstindustrimuseum
Medlem: Karl Johan Kirkebø (A)
Varamedlem: Tøger Fimreite (A)
Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland. Styret for stiftelsen
Medlem: Mariann Fossum (SV)
Varamedlem: Stine Willemo Strøm-Andersen (SV)
The International Edvard Grieg Society. Styret for stiftelsen
Medlem: Kristin Øygarden (V)
Varamedlem: Sindre August Horn (V)
Vestnorsk Jazzsenter. Styret for stiftelsen
Medlem: Asle Wingsternes (H)
Varamedlem: Roar Sletteland (SV)
1. medlem til følgende styrer for valgperioden 2015 - 2019 velges:
Bergenssølvet. Styret for stiftelsen
Medlem: Bodil Friele (H)
Bergen faste brannkorps premie- og understøttelsesfond. Styret
Medlem: Rune Bakervik (A)
Dyrevernnemda
Medlem: Camila Dahlberg (MDG)
Fond for tiltak for folkehelsen i Bergen kommune. Styret for stiftelsen
Medlem: Natacha V. Rivera (A)
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Ivar Torkildsens legat
Medlem: Tom Skauge (SV)
Oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere
Medlem: Odd Inge Matre (A)
Bystyrets behandling:
Følgende representanter tok ordet:
Rune Bakervik (A), Sondre L. Båtstrand (MDG) og Idun Kristine Bortne (V).
Forslag fremsatt i bystyret
Rune Bakervik (A) fremsatte følgende endringsforslag:
Forliksrådet, avdeling 1:

Randi Elisabeth Amundsen (MGD) går over i Forliksrådet avdeling 3
Forliksrådet, avdeling 3:

Therese Hjortland (H) går over i Forliksrådet avdeling 1

Som leder av domstolen velges Lise Wergeland Strømmen (H)

Som første stedfortreder av domstolen velges Linn Katrin Pilskog (Ap)
Aboretet på Milde, styret for stiftelsen

Medlem: Lillian Vangberg (A)
Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte følgende endringsforslag:
Bergen og Omland havnevesen. Rådet
Randi Amundsen (MDG) går inn som varamedlem nr 7
Øystein Bønes (MDG) går inn som varamedlem nr 9
Idun Kristine Bortne (V) fremsatte følgende endringsforslag:
«Overskattetakstkommisjonen
Anders Skoglund velges til 3. vara i overskattetakstkommisjonen. Ingrid Nergaard Fjeldstad
velges som fast medlem.»
Votering:
Innstillingen med Rune Bakervik (A), Sondre L. Båtstrand (MDG) og
Idun Kristien Bortnes (V)s endringsforslag ble vedtatt enstemmig.
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Forretningsutvalget behandlet saken i møtet 151215 sak 271-15 og avga følgende
innstilling:
Med unntak av Rune Bakervik (A), Sondre L. Båtstrand (MDG) og
Idun Kristine Bortnes (V) endringsforslag er innstillingen likelydende med bystyrets vedtak.
344-15
Delegasjon av fullmakt til å behandle klagesaker etter midlertidig forskrift om unntak
fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse
(asylsøkere).
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 161215 sak 344-15 og fattet følgende vedtak:
1. Byrådet gis fullmakt til å behandle klage på vedtak som behandles etter "Midlertidig
forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker
beskyttelse (asylsøkere)," FOR-2015-11-27-1360.
2. Fullmakten gjelder så lenge "Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven
for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere)", gjelder.
3. Melding om vedtak truffet i medhold av nr 1 blir sendt bystyret til orientering.
Bystyrets behandling:
Følgende representanter tok ordet:
Kerim Hestnes Nicancioglu (SV), Randi Elisabeth Amundsen (MDG) og
Ove Sverre Bjørdal (Sp).
Forslag fremsatt i bystyret
Ove Sverre Bjørdal (Sp) fremsatte følgende tilleggsforslag:
«Melding om vedtak truffet i medhold av nr 1 blir sendt til bystyret til orientering.»
Merknader fremsatt i bystyret
Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte på vegne av MDG følgende merknad:
«Bystyret understreker at delegasjon av fullmakt til å behandle klagesaker etter midlertidig
forskrift ikke skal gå på bekostning av brannsikkerhet.»
Votering:
Innstillingen ble vedtatt enstemmig.
Ove Sverre Bjørdals tilleggsforslag ble vedtatt enstemmig.
Merknad fra MDG, fremsatt av Sondre L. Båtstrand (MDG) fikk 33 stemmer
(H+FrP+SV+MDG+R+Sp) og var dermed falt.
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Komite for fullmakter og politisk styringssystem behandlet saken i møtet 091215 sak 3615 og avga følgende innstilling:
1. Byrådet gis fullmakt til å behandle klage på vedtak som behandles etter "Midlertidig
forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker
beskyttelse (asylsøkere)," FOR-2015-11-27-1360.
2. Fullmakten gjelder så lenge "Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven
for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere)", gjelder.
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Byrådets og komiteens innstilling er likelydende.
345-15
Roger Valhammer (A). Midlertidig fritak fra verv ifm. tiltredelse som byråd.
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 161215 sak 345-15 og fattet følgende vedtak:
1. Som en følge av Roger Valhammers midlertidige fritak forrykkes Arbeiderpartiets
medlemmer i Komite for miljø og byutvikling og inn på siste fast plass for den perioden
Roger Valhammer er byråd velges: Margareth Eilifsen (A)
2. Som en følge av at Margareth Eilifsen (A) velges inn på fast plass i komite forrykkes
varamedlemslisten til Arbeiderpartiet i komite for miljø og byutvikling tilsvarende.
Bystyrets behandling:
Ingen representanter tok ordet.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt enstemmig.
Forretningsutvalget behandlet saken i møtet 081215 sak 259-15 og fattet følgende
vedtak:
Roger Valhammer fritas fra følgende verv for perioden 01.12.2015 til 04.02.16
Medlem
Bergen bystyre
Medlem
Komite for miljø og byutvikling
Varamedlem Valgstyret og samevalgstyret
Varamedlem Kommunenes Sentralforbund. Fylkesmøtet
Forretningsutvalget behandlet saken i møtet 081215 sak 259-15 og avga følgende
innstilling:
Forretningsutvalgets innstilling er likelydende med bystyrets vedtak
Forslag til vedtak i Forretningsutvalget:
Forslaget og utvalgets vedtak er likelydende.
Forslag til innstilling til Bergen bystyre:
Forslaget og utvalgets innstilling er likelydende.
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346-15
Bergen Bys Utdanningslegat. Innlemming av legatene Ole Andreas Olsen og hustru
Berte Sofie født Hadlers legat og Chr. M. Kjærs Understøttelses Legat
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 161215 sak 346-15 og fattet følgende vedtak:
Bergen bystyre gir sin tilslutning til følgende tillegg til § 10 i vedtektene til Bergen bys
Utdanningslegat:
"Ole Andreas Olsen og hustru Berte Sofie født Hadlers legat med formål å gi støtte til verdige
trengende unge mennesker bosatt innen landet og Inga og Chr. M. Kjærs understøttelseslegat
med formål å yte støtte til verdige trengende mennesker, er tilsluttet stiftelsen»
Bystyrets behandling:
Ingen representanter tok ordet.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt enstemmig.

Forslag til innstilling til bystyret:
Forslaget er likelydende med bystyrets vedtak.

Marte Mjøs Persen (A)
ordfører
Martin Smith-Sivertsen (H)
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