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Hva gjør du på, hva
drømmer du om?
Kommunen planlegger et nytt ungdomshus i Bergen. 18-åringene Ida,
Kristina, Lise og Frøydis på Amalie Skram videregående skole delte sine
drømmer for huset da vi spurte dem før vinterferien. Tips oss gjerne via
Instagram-siden vår hvis det skjer noe spennende på din skole eller om du
har noe annet du vil dele med oss.

Trilogi mat-folk-kultur er et nytt lørdagstilbud for store og små på Kulturhuset
Danckert Krohn, Kong Oscarsgate 54.
Hver lørdag serveres fortellinger, musikk,
dans og matretter fra ulike land. Aktiviteter
og tematikk vil variere fra uke til uke.
Arrangør er Kirkens bymisjon Bergen
og Bergenhus og Årstad kulturkontor.
Hver lørdag fra klokken 11.00 til 15.00,
Kong Oscarsgate 54.

Listen som viser hva hver enkelt eiendom i Bergen må
betale i eiendomsskatt i 2018, er gjort offentlig hos Kemneren. Du kan også søke i listen på kommunens nettsider.
I listen kan du også se hvilke eiendommer som er fritatt
og hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for fritaket.

Fra 1. februar i år ble det mulig å betale regninger fra Bergen
kommune ved å bruke Vipps. Du kan fortsatt betale som du
alltid har gjort, men får flere valgmuligheter. Det er noen
regninger fra oss som ennå ikke kan vippses. Det er
parkeringsgebyrer, piggdekoblat, husleie og restskatt.
W

bergen.kommune.no/lrs
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Nytt
lørdagstilbud på
Danckert Krohn

Nå kan du
vippse kommunen

bergen.kommune.no/eiendomsskatt

Prøveprosjektet Spisevenn ble startet
etter at flere eldre ytret ønske om noen
å spise middag sammen med. I første
omgang er ordningen for personer som
får levert middag fra Bergen kommune,
i samarbeid med Matvarehuset AS. Etter
hvert vil Bergen kommune vurdere å
åpne opp for å formidle kontakt også
for eldre som ikke kjøper middager via
kommunen og Matvarehuset.
Ordningen har skapt engasjement, og
svært mange frivillige i alle aldre har
meldt seg som spisevenner.
For mer informasjon, besøk nettsidene
eller ring frivillighetskoordinator på
telefon 408 16 120/21.

bergen.kommune.no/innbyggerservice

Listen over eiendomsskatt lagt ut

W

Knytter nye
vennskap med
«Spisevenn»

Innbyggerservice i Kaigaten 4 hjelper deg
med å komme i gang med data og internett
når du skal benytte de digitale tjenestene på
Bergen kommune sin nettside. Du kan få
hjelp til søknader om for eksempel vrakpant
og tilskuddsordninger, samt veiledning
til Min side. Innbyggerservice har gratis
trådløst nettverk og publikums-PC-er som
du kan låne.
Fra 12. mars kan du også bestille tid til
personlig veiledning om hvordan du tar i
bruk digitale tjenester. Du bestiller timen
på nettsiden vår, e-post innbyggerservice@
bergen.kommune.no eller ved å ringe
Innbygger-service på telefon 55 56 55 56
mellom klokken 7.45 og 15.30.
W
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Bergen kommune og Helse Bergen endrer
fra 11. april organiseringen av legevakten.
Hva har det å si for deg som innbygger?

Bestill digital
veiledning til
kommunen
Tidligere kulturskoleelev Kygo nominerte Bergen kulturskole til publikumsprisen «Årets takk» under Spellemannsprisen 2018. – Veldig overraskende
og utrolig kjekt. Det er vårt mål å gi elevene en god start på interessen for
kunst og kultur. Kygo har tatt lærdommen fra kulturskolen med seg videre
og brukt den på helt nye måter, sier kulturskolerektor Mardon Åvitsland.
Kulturskolen fyller 40 år. Det feires blant annet med en rekke gratiskonserter
gjennom året. Les mer på

BERGENSEREN

Endringer ved
legevakten

W

bergen.kommune.no/frivillig
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– ble nominert til Spellemann
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De fleste notisene
på denne siden er hentet fra
www.bergen.kommune.no
Her finner du daglig siste nytt
fra kommunen og aktuell
informasjon om kommunens
tjenester. Du kan også abonnere
på nyhetene ved å gå inn på
W bergen.kommune.no/hvaskjer

Kulturskolen fyller 40
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NETTSIDENE
VÅRE
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et nye er at tilbudet blir organisert i to ulike avdelinger. Bergen
kommunes avdeling vil hete Bergen legevakt og være ansvarlig
for de kommunale legevakttjenestene. Dette innebærer øyeblikkelig hjelp for sykdommer og enkelte skader hele døgnet. I tillegg
skal kommunen ha legevaktsentral som kan gi råd hele døgnet
til innbyggere som ringer 116 117. Helse Bergens avdeling er en spesialisthelsetjeneste og vil hete Skadepoliklinikken. Avdelingen er ansvarlig for
undersøkelse og behandling av skader (blant annet sårbehandling, røntgen
og bruddbehandling).
Hva betyr dette for tjenestene du får på legevakten?
Målet er at innbyggerne skal merke minst mulig til endringene som nå gjøres.
Du vil få tilbud om de samme tjenestene i samme lokaler som i dag, og de
samme legene vil gi den samme gode behandlingen som tidligere. Mange
ansatte leger og sykepleiere vil også rotere mellom å utføre kommunale
oppgaver og oppgaver i spesialisthelsetjenesten.

Nå får du digital
post fra sosialtjenesten
Den 14. februar gikk Bergen kommune
over til å sende brev og vedtak fra NAV
sosialtjenesten ut digitalt. Det betyr
at dersom du har opprettet en digital
postkasse, vil du få brev og vedtak fra
NAV sosialtjeneste i denne. Dersom du
ikke har opprettet en digital postkasse,
vil utsendelsen gå til altinn.no. Da får
du melding på sms eller e-post om
forsendelsen.
Åpnes ikke den digitale forsendelsen
innen 40 timer, vil forsendelsen sendes
som vanlig i posten. Les mer om digital
postkasse på:
W

norge.no/nb/om-digital-postkasse

Hvilke praktiske konsekvenser vil endringene ha for deg?
Når du kommer inn i lokalet i Bergen helsehus i Solheimsgaten 9, vil du som
i dag trekke en kølapp. Det nye er at du må velge mellom to ulike kategorier
når du skal trekke kølapp. Ved å trykke på «Skade», henvises du til luken for
spesialisthelsetjenestens tjenester. Ved å trykke på «Sykdom», henvises
du til luken for de kommunale legevakttjenestene.
En venteromsvert som kan gi deg veiledning om hvilken kølapp du skal
trekke, vil være til stede på dag- og kveldstid. (Om natten tar sykepleier i resepsjonen imot alle henvendelser.) Når du har presentert ditt hjelpebehov i riktig
luke, vil det som i dag være alvorlighetsgraden som avgjør i hvilken rekkefølge
pasientene skal prioriteres.
Er det mange som må betale egenandel til både Helse Bergen og Bergen
kommune?
De aller fleste vil få nødvendig hjelp fra én av avdelingene på legevakten.
I noen få tilfeller kan det være at en pasient trenger hjelp både fra spesialisthelsetjenesten og de kommunale legevakttjenestene. Her vil en samarbeide
om behandlingen av pasientene. I disse få tilfellene må pasienten betale
egenandel for begge tjenester som er mottatt.
Blir det lengre ventetid?
Kapasiteten ved legevakttilbudet skal opprettholdes som tidligere.
Henvendelsene vil som i dag bli prioritert utfra alvorlighetsgrad.
Berører dette tilbudet ved bydelslegevaktene på noen måte?
Kommunen planlegger å beholde bydelslegevaktene som i dag.

EVA HILLE
INFORMASJONSDIREKTØR
BERGEN KOMMUNE

Flokken
Bergen
«Ta vare på flokken din» var en av de
siste oppfordringene vi fikk fra nå avdøde Per Fugelli. Han var en klok mann,
og vi var mange som lyttet til hans råd.
Flokken er viktig for alle mennesker, og
det gjelder ikke minst når vi lever tett på
hverandre i et bysamfunn som Bergen.
Skal vi få til de største og mest krevende oppgavene, er det viktig å løfte
i flokk. Det erfarte vi på Samvirkesenteret under sykkel-VM. Her samarbeidet 31 samfunnsaktører side om
side for å sikre trygge fest- og hverdager. I disse dager tar Bergen kommune et initiativ for å samle beredskapsaktører til en klynge for økt samarbeid på tvers. Målet er tryggere liv
for innbyggerne i Bergensregionen.
Når vi bestemmer oss for å gjøre
små eller større endringer i hverdag
og livsstil, kan det gi ringvirkninger
som påvirker også dem omkring oss.
På Senter for friskliv og mestring erfarer
de at det er enklere å komme i gang
med trening og andre livsstilsendringer
når vi kan gjøre det sammen med
andre.
I Bergen ser vi at det er en klar
sammenheng mellom hvordan vi utvikler
byen vår og hvilke helse og trivselsgevinster dette gir. Miljøløftet er et samarbeid mellom flere offentlige aktører
som samarbeider om en mer klimavennlig by. Dette vil igjen gi uttelling i
bedre helse for innbyggerne.
De fleste av oss har behov for å
kjenne at vi betyr noe for fellesskapet.
Det har de rushavhengige ved Straxhuset gjort noe med. Tre ganger i uken
rydder de vekk søppel fra undergangen
like ved. Til stor glede for flokken som
vi alle er en del av.
Med ønske om god lesing og noen
fine vårmåneder.
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– Tryggere samfunn
gjennom samarbeid
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Under sykkel-VM samarbeidet 31 aktører om beredskap
i Samvirkesenteret. Nå tar noen av dem initiativ til å etablere
en permanent beredskapsklynge for bergensregionen.
T E K S T: A N D R E W M . S . B U L L E R

KLYNGE-FAN: Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen,
mener at man ved å organisere fagmiljø i klynger, legger til rette for
både formelle og uformelle møteplasser.

Ønsker et tryggere samfunn
I dag bor det over 500 000 mennesker i
bergensregionen. Regionen er stor innen
olje, kraft og industri. Verden er i endring.
Klimaendringer, digitalisering, terror og
andre utfordringer gjør at man må tenke
nytt.
Sammen med Bergen Næringsråd og
Universitetet i Bergen ønsker Bergen

VÅR

Moderniserer kommuneNorge med digitalisering
n Bergen kommune deltar i mange
nasjonale og regionale digitaliseringsprosjekter. – Ved å utvikle løsninger
sammen, får vi bedre kvalitet og lavere
pris. Ved å stå sammen om forvaltning,
kan vi også forlenge levetiden til løsningene, sier Steinar Carlsen, avdelingsleder
for Digitalisering og innovasjon i Bergen
kommune. Av aktuelle prosjekter i år
er digitalisering av sosiale tjenester
(Digisos), av innbyggertjenester innen
helse og omsorg (Digihelse) samt modernisering av byggesaksområdet (eByggesak, eByggesøknad og ePlansak).

å gå inn og dele. Da kan vi lære på tvers
og dra nytte av hverandres forskning og
utvikle oss i fellesskap.
Verdien av kunnskapsklynger
Inne på Media City Bergen er det
lunsjtid. Det summer av stemmer, og
latteren sitter løst rundt bordene i kantineområdet. Selv om ikke alle jobber for
samme bedrift, er miljøet lite nok til at
folk kjenner hverandre. Nærmere hundre
mediebedrifter og teknologiselskaper er
samlet under samme tak. I tillegg har
Universitetet i Bergen (UiB) opprettet tre
master- og bachelorprogrammer innen
medier og TV-produksjon som holder til
i bygget. Tidligere kolleger introduserer
hverandre for nye bekjentskaper, og nettverk bygges både gjennom formelle og
uformelle møteplasser.
– Noe av grunnen til at det er lurt å
sitte tett på hverandre, er at man møtes
jevnlig, forteller Dag Rune Olsen. Han er
rektor ved Universitetet i Bergen.
– Man kan naturligvis sitte på hvert

FOTO: BERGEN BRANNVESEN
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I 2017 var det sykkel-VM, i år følger
Fjordsteam og oste-VM. 2.-5. august
fylles Vågen av veteranskip og historiske fjordabåter, musikk og dans. Og i
november planlegges en liten folkefest
når 3000 oster treffes og konkurrerer i
Bergen.

FIKK PRIS: Leder for Samvirkesenteret
Snorre Halvorsen (til v.), kommunaldirektør Robert Rastad, beredskapssjef
Ivar Lunde og Britt Lise Nymark (ikke på
bildet) mottok Samfunnssikkerhetsprisen
2017 på vegne av Bergen kommune.

Forskning for bedre
helsetjenester

Bergensalliansen er en politisk møteplass for 22 kommuner i bergensregionen, og den ledes av byrådsleder i
Bergen. Alliansen skal styrke konkurransekraften til bergensregionen, søke
samarbeid og sette utfordringer og
utviklingsmuligheter på dagsordenen.

n Bergen kommune har startet flere
forskningsprosjekter og samarbeider tett
med forskningsmiljøer for å få mer kunnskap om hvordan de skal organisere
helsetjenestene for å kunne gi et best
mulig tilbud til innbyggerne. Les mer:
www.bergen.kommune.no/
kunnskapskommunen

n

Gratis lokaler til frivillige
Lokaler i kommunale kulturhus er
gratis tilgjengelige for det frivillige kulturlivet i Bergen fra 2018. Lokalene bookes
på www.bergen.kommune.no/aktivby

n

Nytt brannsamarbeid
mellom 17 kommuner
n Askøy, Bergen, Fjell, Fusa, Jondal,
Kvam, Kvinnherad, Odda, Os, Osterøy,
Samnanger, Solund, Sund, Tysnes,
Ullensvang, Vaksdal og Øygarden går
sammen i et felles brann- og redningssamarbeid. Det første årsmøtet er 27.
april, og formell oppstart av nye Vest
brann- og redningsregion er 1. juni år.

Sparker i gang prosjektet
På et kontor tilknyttet rådhuset i Bergen
sitter Snorre Halvorsen. Han er Bergen
kommunes prosjektleder for en mulig
beredskapsklynge samt for prosjektet
Samfunnssikkerhetens hus. På datamaskinen forbereder han en presentasjon
til et større frokostmøte. På møtet skal
kommunen, sammen med UiB og Bergen
næringsråd, presentere mulige modeller
for fremtidig samarbeid mellom beredskapsaktører.
Samfunnssikkerhetens hus skal være
den faglige forankringen til og kjernen
i beredskapsklyngen. Det skal omfatte et
samvirkesenter etter modellen brukt
under sykkel-VM i tillegg til et kompetansesenter og et forskningssenter innen
samfunnssikkerhet og beredskap.
– Det er et økende behov for samhandling mellom de ulike aktørene i regionen,
for å møte fremtidens mer komplekse
risikobilde. Dette gjelder de som skal
håndtere hendelser som oppstår, men også
de som skal forebygge at uønskede hendelser inntreffer. Beredskapsmiljøets visjon
er å skape én samfunnssikkerhetsregion
på Vestlandet, som samler de ulike
fagmiljøene og evner å utnytte deres
felles kompetanse på en bedre måte enn
i dag, sier han.

INNOVASJONSCAMP 2017. FOTO: NINA BLÅGESTAD

Vil utvikle regionen
gjennom Bergensalliansen
n

Klart for nye folkefester

sitt kontor på hver sin ende av byen og
ta opp telefonen og kontakte hverandre
hvis man har en idé. Da prater man
bare sammen når du vet at du trenger
innspill. Hvis du ikke vet at dere grubler
på de samme tingene, men fra et litt ulikt
ståsted, da er det slike kunnskapsklynger
kommer til sin rett. De legger til rette for
ny og innovativ tenkning, fortsetter han.
I en mulig beredskapsklynge ønsker
UiB å bidra med kunnskap. I tillegg ser
de for seg at de vil få flere spennende
temaer å forske på, og at de kan komme
opp med helt nye utdanningstilbud innen
beredskap. Rektoren håper at en beredskapsklynge kan bli en realitet.
– Det ligger så veldig til rette for at
aktører med både kunnskap og ansvar
setter seg ned sammen og forsøker å
arbeide ut et felles konsept. Det er en
kultur i Bergen for dette, som gjør at det
ikke bare er naturlig, men at det kommer
til å lykkes.

SER MULIGHETER: Administrerende
direktør i Helse Bergen viser frem
helikopterdekket som åpnet i 2012. Dekket
har vært livreddende ved at alvorlig skadde
har kommet raskere frem til sykehuset.

FOTO: N IN A BL ÅG ESTAD

– Må våge å tenke nytt
På vei opp til helikopterdekket på Haukeland universitetssjukehus hilser Eivind
Hansen på alle ansatte han møter i gangene. Han er administrerende direktør for
Helse Bergen og øverste leder for
12 000 ansatte. Med oss på vei opp er
også Atle Johnny Berle fra sykehusets sikkerhetsavdeling. Han er med
oss for å ivareta sikkerheten i tilfelle
det skulle komme et helikopter. Berle
er tydelig stolt over jobben sin og ser et
sykehus som stadig utvikler seg.
– Disse to, de redder faktisk liv,
forteller han i det vi passerer to sparkesykler pyntet i luftambulansens farger.

Han viser oss også en spesialkonstruert
båre og sikkerhetsutstyret man må ha på
seg når helikoptrene lander og tar av.
Berle forteller videre at helikopterdekket på Haukeland, som åpnet i 2012,
har reddet mange liv ved at pasientene
nå slipper å lande på basen ved Store
Lungegårdsvann og bli transportert til
sykehuset i ambulanse.
– Det kan stå om minutter. Derfor er
det så bra at vi fikk dette dekket, sier han.
Det blåser friskt på helikopterdekket
når vi tar bildene av direktør Eivind
Hansen. Dekket er et resultat av å våge å
tenke nytt.
– Det å ha utvidet slagkraft og handlingsrom igjennom tettere samarbeid tror
jeg har noe for seg. Via et klyngesamarbeid kommer man tettere på andre
beredskapsaktører. Da kan vi hente innovasjoner på arbeidsmetodikk og teknologi og dele det med hverandre, sier
Eivind Hansen.
Fra helikopterdekket ser han store
deler av Bergen. I de mange forskjellige
kontorbyggene sitter kloke hoder som
kanskje jobber med samme ideer og mål
uten å vite om hverandre. Å ruste seg og
finne gode løsninger for fremtiden synes
han er spennende.
– Det viktigste her er å være villig til

FO TO: BERGEN KOM MUNE
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kommune å bygge videre på erfaringene
fra sykkel-VM og etablere en beredskapsklynge for bergensregionen.
– Vi ønsker å få et tryggere samfunn,
sier Snorre Halvorsen som var leder for
Samvirkesenteret.
– Vi lever i en av Norges mest fremtredende risikoregioner. Samtidig har
regionen en rekke aktører som jobber med
å redusere denne risikoen. Med effektive hjelpemidler, felles konsepter og
løsninger rundt dette ønsker vi å samle
denne kompetansen for å styrke beredskapen i regionen, utdyper han.

en 6. februar dro fire representanter fra Bergen kommune til Oslo for å delta på
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB) sin årlige samfunnssikkerhetskonferanse. Håndbagasjen på flyet tilbake
til Bergen veier mer enn på utreisen. Der
har de med seg Samfunnssikkerhetsprisen
2017.
– Ved hendelser og øvelser er det
alltid tre ting som er spesielt krevende:
felles situasjonsforståelse, informasjonsdeling og koordinering. Samarbeid er
vanskelig, men samtidig helt nødvendig
for å være best mulig forberedt. Bergen
kommune får prisen fordi Samvirkesenteret forenklet samarbeidet mellom alle
aktørene som bidro til at arrangementet
skulle gå trygt for seg, fortalte Cecilie
Daae, direktør i DSB under utdelingen.

Helseklynge skal gi mer innovasjon
n Bergen kommune er en sentral aktør i den nye helseklyngen Helsecampus Årstadvollen, som er planlagt ferdig
i 2019. Sammen med aktører som Universitetet i Bergen,

Uni Research og Høgskolen i Bergen skal kommunen
bidra til å utvikle nye helse- og omsorgsløsninger ved
hjelp av forskning, utdanning og innovasjon.

Ofret nattesøvnen for
å finne løsninger for
fremtidskommunen
n I november deltok utviklere, designere, studenter og andre kreative sjeler
i en 24 timers «hackaton». Laget The
Ramps, med studenter fra medie- og
interaksjonsdesign og informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen,
gikk helt til topps i konkurransen med
sin chatbot Tjommi. Det er en chatterobot for nykommere til Bergen.
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Ett steg

av gangen

Eivind og Maren Elise har tatt de første stegene mot en varig
livsstilsendring. Kanskje tar de valg som får betydning for deg
og meg.
T E K S T O G F O T O : T E K S T: A N N - K R I S T I N L O O D T Z

I

den ene trappegangen til Klostergarasjen høres
raske, lette trinn, pusting og pesing. Sju motiverte
deltagere veksler mellom løping, armhevinger, utfall og knebøy. Det er trappetrim for Frisklivs- og
mestringssenterets treningsgruppe, som alle har en
helt spesiell grunn til å gjøre en varig endring i livene
sine.
For Eivind Josefsen Langhelle (43) startet endringen
på datterens konfirmasjonsdag i september i fjor, tidlig
om morgenen.
– Da jeg våknet, kjente jeg at jeg var helt dau i høyrearmen. Jeg prøvde å snu meg over på rygg, men det
hjalp ikke. Jeg tok frem mobilen og merket at jeg traff
mobilen med fingeren før jeg trodde da jeg skulle navigere på skjermen, forteller Eivind. Da han gikk for å
dusje, opplevde han også noe merkelig, at han ikke klarte
å styre dusjhodet med armen.
Selv om han mistenkte hjerneslag, tenkte Eivind fortsatt at det ville gå over, og snublet seg ut i bilen for å
hente konfirmasjonskaken.
– Jeg kjørte faktisk og hentet kaken. Først da jeg satt
i bilen igjen, ringte jeg min kone og til legevakten med
beskjeden: – Jeg tror jeg har fått slag.
Fra legevakten ble han sendt i ambulanse til Haukeland, og på MR oppdaget de en blodpropp i venstre
hjernehalvdel.
– Så der lå jeg, da, og fulgte min datters konfirmasjonsdag på Messenger, smiler Eivind. – Det tok nok litt
tid før alvoret gikk opp for meg, utdyper han.

Eivind var for tiden arbeidsledig og opptatt av å gripe
de jobbmulighetene han fikk. Like før slaget hadde han
fått tilslag på et vikariat. Han valgte derfor å jobbe i 70
prosent stilling ut oktober.
– Jeg ble mer og mer sliten. Til slutt sykmeldte legen
meg på fulltid, og jeg fikk oppfølging fra kommunens
innsatsteam for slagrammede. I desember henviste legen
meg her til Frisklivs- og mestringssenteret. Jeg begynte
i januar med trening og eget livsstilskurs. Jeg er fortsatt mye sliten, men jeg merker at utholdenheten er blitt
bedre. Målet er å bli helt frisk, og få meg full jobb igjen,
konstaterer han.
– Jeg kan ikke si at jeg merker det så mye på vekten
ennå, men jeg hører at muskler veier fire ganger mer enn
fett, legger han skjemtende til.
De andre ler, tonen er avslappet og kjekk mellom
deltagerne. Faktisk så kjekk at tiden flyr mens de galopperer mellom etasjene.
Får troen på egen helse
Maren Elise Svendsen (26) løper i tospann med Eivind
den siste etasjen. Sporty og glad. Det er ikke lett å se at
hun bak seg har flere tunge år der hun har slitt med et
dårlig selvbilde.
– Jeg har vært en jojo-slanker i flere år. Til slutt ble
jeg bare veldig dårlig. Legen tipset meg om Frisklivs- og
mestringssenteret, og jeg fikk begynne nå i januar. Jeg
trener tre dager i uken og deltar på livsstilskurs, forteller
Maren Elise.

OPPTUR: Eivind Josefsen Langhelle og
Maren Elise Svendsen løper 11 etasjer
flere ganger i løpet av treningsøkten.

Selv om deltakerne på kurset er svært forskjellige,
opplever hun at det er noen fellesnevnere som binder
dem sammen. Og hun finner god støtte i de andre deltakerne.
– Det er utrolig kjekt å være del av dette fellesskapet!
konstaterer hun.
– Jeg ønsker fortsatt å gå ned i vekt, men først og
fremst ønsker jeg å føle meg vel med meg selv og få opp
selvtilliten. Forrige uke fullførte jeg for første gangen
en hel spinningtime uten pauser. Mestringsfølelsen er
fantastisk, stråler hun.
Etter 45 minutters beinhard innsats over 11 etasjer
med trapper, har kursleder Randi Ilvær en liten overraskelse til deltagerne.

– I dag har vi en ekstra premie, vi tar en siste økt fra
bunnen og opp – 11 etasjer (!)
Gjengen på sju er ikke tung å be. De spretter ned og
løper alle trappene opp igjen. Først opp er Laila Svendsen (35). Dagens tid er ikke rekord, sier hun, men er nok
til å imponere: 1 minutt og 31 sekunder.
Laila imponerer også i seg selv. Med en medfødt
nerve- og skjelettsykdom vil hun aldri klare å stå i full
jobb. Men målet er 30 prosent så lenge som mulig. Det
virket som en umulighet for et halvår siden, da var hun
sykemeldt på tredje året og hadde begynt å miste troen
på sin egen helse.
– Da legen henviste meg til dette tilbudet, tenkte jeg at
dette er siste sjanse til å finne meg selv igjen. De har

hjulpet meg å få opp motivasjonen og gir en utrolig god
støtte. Jeg har prøvd mange ganger på treningssenter,
men har ikke fått det til. Nå har jeg fått rutine på treningen, og er i stand til å jobbe 30 prosent igjen, smiler
hun.
Laila ser ikke på seg selv som syk, men har en tilstand som hun må lære seg å leve med i dagliglivet.
– Det er helt gull at det er mulig å få denne hjelpen i
hverdagen, der jeg trenger det mest.
Populært tilbud
Senter for Friskliv og mestring (tidligere Frisklivssentralen) har vært i drift siden 2012. De tilbyr blant annet
livsstilskurs, trening, røykesluttkurs og søvnkurs. Leder

for senteret, Kristin Vikane, forteller at deltakerantallet
er doblet de siste årene, og de opplever gode resultater.
– På tilbakemeldingen etter endt kurs, scorer de aller
fleste 5 på en skala fra 1 til 6. Vi jobber mye kognitivt
og informerer om trening, kosthold, levevaner og søvn.
Kursdeltakerne setter pris på å bli sett og hørt og få hjelp
til å starte en endring i eget liv.
Metoden går ut på å skaffe seg god oversikt over
hvordan livet er akkurat nå for den enkelte, og så bestemme hva deltakerne kan ta tak i først.
– De fleste synes det er lettere å ta tak i aktivitet enn
i kosthold. Vi vet at aktivitet er gull for helsen, både
fysisk, og psykisk ved at man kommer seg ut, får frisk
luft og kanskje treffer andre. Men ønsker man vektned-

,

Penger til ny bystrand
n Med utbygging av Bybanen langs
Store Lungegårdsvann er det foreslått
etablering av bystrand. Finansieringen
av dette er nå lagt inn i kommunens
økonomiplan.

I år får vi bysykler
Pengene er satt av, og arbeidet med
å få til en permanent bysykkelordning i
Bergen pågår. Planen er at syklene er
klare innen sommeren.
n

n Osama Ghali fra Syria er en av 30
deltakere i «Raskt i jobb»-prosjektet
som Introduksjonssenteret for flyktninger
driver sammen med NAV Hordaland.
Dette inngår i den nasjonale satsingen
«Hurtigsporet», som skal kople innvandrere med fluktbakgrunn og
potensielle arbeidsgivere. NHO er med
og har startet en dugnad blant sine
medlemsbedrifter. Osama gleder seg til
å begynne i jobb: – Jeg tror jeg vil lære
norsk mye hurtigere når jeg må forholde
meg til arbeidskolleger og kunder hver
dag, sier han. Interesserte arbeidsgivere
kan ringe 55 56 79 01.

Meråpent bibliotek i Fana
n Biblioteket i Loddefjord har det, i år
får også biblioteket på Nesttun utvidet
åpningstid på morgen og kveld. Publikum får lånekort og elektroniske nøkler
etter avtale med biblioteket.

FOTO: KRISTIN HAUGE KLEMSDAL

Arbeidet med strekket fra Grønnestølen og mot Fredlundsvingen er i
gang.I mai/juni vil første del, tverrforbindelsen mellom den eksisterende
Løvstien og sykkelveien ved Langegården, stå ferdig.
n

Får flyktninger raskt i jobb

FOTO: PRI VAT

Ny del av Løvstien blir
ferdig

F OTO : GR ET HE GRUNG

VÅR
FO TO: ANN- KR IST IN L OODTZ

BYEN

Tipser om nye vannveier
n Klimaendringer fører til stadig villere
og våtere vær. Vann- og avløpsetaten
har bedt innbyggerne å sende bilder
av hvor vannet hoper seg opp eller
tar nye veier. Observasjonene brukes
til å planlegge nytt avløpssystem for
Løvstakken. Prosjektet er en del av EUprosjektet BINGO. www.vannveier.no

Kommuneansatte reiser miljøvenlig

Får Fysak på Melkeplassen

n Hjemmesykepleiere i sentrum, Fyllingsdalen, Landås og Sandviken har kuttet
bilbruk ved hjelp av elsykkel, gåruter og samkjøring. Tolketjenesten sparer penger
på at ansatte tar buss, og flere enheter i kommunen praktiserer bildeling og bruker
elbil. Bymiljøetaten kartlegger nå reisevanene til ansatte i kommunen.

n Arbeidet er nå i gang med å bygge
om det gamle hjelpemiddelhuset på
Melkeplassen til et anlegg etter modell
av Fysak på Slettebakken.

Bilfri bydel og bilfrie soner
n Bystyret har satt av to millioner
kroner årlig til å gjennomføre et forsøksprosjekt med «Bilfri bydel» på Møhlenpris, og bilfrie soner på Nygårdshøyden.

Trening i Nygårdsparken og
nye allmenninger
n På Flagghaugen i øvre del av
Nygårdsparken vil det i løpet av året bli
etablert et anlegg for lek og trening.
Til våren åpnes Møllendal allmenning
og Fløttmannsplassen.
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KJEKK GJENG: En liten prat på toppen etter endt økt.
De er alle godt i gang med å snu motgang til medgang.
Fra v. Maren Elise Svendsen, Eivind Josefsen
Langhelle, Trond Borgen, Lene Magrethe Mørk og
kursleder Randi Ilvær.
DEN LANGE VEIEN TILBAKE: Laila Svendsen lever
med kronisk sykdom, og hadde vært sykemeldt lenge.
Nå er hun tilbake i jobb.

gang, så er det nødvendig å ta tak i kostholdet. Hva
en ønsker å begynne med, blir opp til den enkelte
å bestemme seg for, forklarer Vikane.
– En annen ting som er kommet veldig sterkt de siste
årene, er fokus på gode søvnvaner. Med dårlig søvn
blir man sliten og får lettere lyst på fett og sukker.
Så god søvn er alfa og omega for å få til gode levevaner,
utdyper hun.
Hovedpoenget er at for å få til varig endring, så må
man gjøre endringer man klarer å leve med over tid.
En varig endring er for eksempel å slutte å røyke. Her
jobber de etter samme metode med å skaffe oversikt over
vanene den enkelte har i hverdagen. Og så må de gjøre
små endringer som de kan leve med og som gjør at de
dropper røyken.
– Rundt halvparten av dem som deltar på røykesluttkursene, slutter i forbindelse med kurset. Mange av
disse er også røykfrie etter et år. Det er færre som ønsker
sluttekurs nå enn ved oppstart i 2013. Det kan ha sammenheng med en generell nedgang av røykere i befolkningen.
Folkehelse i alt vi gjør
Når du trener og endrer livsstilsvaner, gjør du noe for din
egen helse. Mens summen av hvordan hele befolkningen
har det, og hvordan helsen er fordelt i befolkningen, det
er folkehelse.

Folkehelse er komplekst. Den enkeltes helsetilstand
er et resultat av et samspill mellom samfunnsforhold,
levekår, utdanning og arbeidsforhold – til individuelle
valg, sosiale forhold og genetikk. Alle tar valg som
direkte påvirker egen helse, og som indirekte påvirker den samlede folkehelsen. For eksempel gir
det gode vaner å lære barna å gå eller sykle til skole
og barnehage. Samtidig bidrar du til bedre byluft ved
å la bilen stå, og reduserer risiko for helseplager som
kommer av forurensing.
Det er de små stegene av gangen som sammen utgjør
en forskjell.
Se de ferskeste folkehelsetallene for din bydel på
W bergen.kommune.no/friskerebergensere

KURSLEDERENS TRE BESTE
RÅD FOR Å ENDRE LIVSSTIL
Beveg deg, og ha variasjon i aktivitetene.
Det er bedre med en liten endring enn ingen endring.
Ta ett mål av gangen.

VÅR

n Har du sett den vakre grønnfargen
på Puddefjorden i det siste? Det er
ikke alger, men steinstøv fra massene
kommunen dekker til sjøbunnen med.
Arbeidet med å fornye sjøbunnen vil
trolig være ferdig til fellesferien. Fjorden
blir renere, og spredning av miljøgifter til
plante- og dyrelivet blir redusert.

Aktive liv for rusavhengige
n Etter gode erfaringer fra Fyllingsdalen og Arna blir tilbudet om
aktivitets- og arbeidsrettet rehabilitering av rusavhengige utvidet
til hele kommunen. Midlene til booppfølging trappes også opp de
neste årene.

Museumstrikk på skinner
n Et miljøvennlig innslag i bybildet fra sommeren blir museumstrikken som vil gå
tur-retur Møhlenpris-Nygårdshøyden-Engen. Trikken drives av Bergens Elektriske
Sporvei, og kommunen har bevilget penger til ferdigstillelsen.

F OTO: HNINA BLÅGESTAD

Ny vår i Puddefjorden

F OTO: HANNE FAREST VEDT

BYEN

Eksempler på temaer for folkehelsetiltak er oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid
og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet,
ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og
annen rusmiddelbruk. Ambisjonen til Bergen kommune
at folkehelse skal med i alle tjenestene til kommunen.
Det er like viktig i byplanlegging, som hvordan man
møter barn og mødre på helsestasjonen.
– Vi jobber med å få et godt folkehelsenettverk på
tvers i kommunen. På den måten får vi bedre oversikt,
kan lære av hverandre og sette inn tiltak der de trengs
mest, forklarer folkehelserådgiver Annette Servan. Hun
er ansatt ved Byrådsavdeling for helse og omsorg,
fordi denne avdelingen koordinerer arbeidet.
Som eksempel på folkehelsearbeid fremhever hun
områdesatsing, der kommunen går inn med en rekke
tiltak fra byfornying til aktivitetstilbud og samarbeid
med det frivillige i bestemte områder. Et annet eksempel er treningsgrupper for eldre slik at de fortsatt
har helse til å bo hjemme og kan delta i hverdagen.
Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO er et
tredje eksempel.
Arbeidet i kommunen styres av folkehelseplanen
«Aktiv by – friskere bergensere».
– Nå ser vi på hvor langt vi har kommet innen de
ulike områdene og hvor vi skal prioritere å sette inn tiltak fremover, forteller Servan.

Sykehjem + frivillige = sant
Ved sykehjemmene er det ansatt
flere aktivitets- og frivillighetskoordinatorer. De samarbeider med frivillige som
for eksempel går tur med beboerne og
er med å arrangere aktiviteter. Samtidig
fungerer noen sykehjem som møteplass
for eldre i bydelen.
n

BERGENSEREN

9

RYDDEGJENG: Tre ganger
i uken blir undergangen ved
Strax-huset ryddet av et arbeidslag
fra Dagsverket, et lavterskeltilbud for
rusavhengige. Geir Atle Rønning er
en av dem som ofte tar den tunge
ryddejobben.

Geir Atle og gjengen
tar jobben ingen vil ha
Til stor glede for omgivelsene sørger rusavhengige for at undergangen
ved Strax-huset ryddes tre ganger i uken.
T E K S T O G F O T O : N I N A B L Å G E S TA D

D

e gjør en kjempejobb! Hvis
de ikke hadde vært her og
ryddet, hadde det sett enda
verre ut. De fortjener all ros!
To besøkende i den mye
omtalte undergangen ved Strax-huset gir
en klapp på skulderen til arbeidslaget
fra ALF Dagsverket. Ikledd gule vester,
spader, kost og sprøyteplukkere er de i full
sving med å rydde boss. De har nok å
ta av, det flyter av pappkrus, matavfall,
sprøyter, spy, en sko og annet avfall. Raskt
og effektivt blir bosset spadd i sekker,
sprøyter lagt i egne beholdere og bosspann tømt. Inne i tunnelen sitter rusmisbrukere, noen med en sprøyte i armen,
andre midt i en samtale. Når gjengen fra
Dagsverket kommer med kosten, flytter
de seg velvillig til siden.
– Jeg føler vi blir vist respekt, både
hos de som holder til her og de som bor
og jobber i området. Mange gir oss en
tommel opp eller kommer ut og skryter
av oss. Det er veldig motiverende, forteller Geir Atle Rønning.
Gir rusmisbrukere jobb
Han er en av de faste som går på ALF

Dagsverket, et lavterskeltilbud til mennesker i aktiv rus. Flere ganger i uken
møter han opp på Strax-huset for å rydde. Dagsverket har også ryddelag rundt
MO-senteret på Nesttun og i sentrum, til
sammen 25 plasser i uken. Arbeiderne
får 50 kroner timen eller 200 kroner per
dag for jobben, i kontanter. Det er ingen
faste plasser: Kommer det for mange, blir
det loddtrekning. Om noen er for ruset til
å arbeide, blir de ønsket velkommen tilbake en annen dag.
– Pengene betyr nok en del, men vel så
viktig er verdigheten ved å gjøre en reell
jobb. På denne måten gir vi brukerne av
Strax-huset og tunnelen en mulighet til å
bidra, sier Jostein Hansen, avdelingsleder
for Dagsverket.
Gir anstendighet gjennom arbeid
– En trenger ikke å være rusfri for å jobbe
her. Vi forventer at man er i stand til å
jobbe, og at en gjør så godt en kan. Vi
tilpasser arbeidet så godt som mulig for
den enkelte, sier Hansen.
Dagsverket driver et eget vaskeri, i
tillegg til ryddegrupper som jobber ulike
steder i og rundt Bergen. Dagsverket tar

ulike oppdrag både fra kommunen og private oppdragsgivere. Tidligere ryddet de
i Nygårdsparken. Da parken stengte og
MO-sentrene ved Strax og Nesttun på ble
opprettet, ble det etablert ryddegrupper
ved sentrene.
Særlig rundt Strax-huset er det stort
behov for rydding. Geir Atle forteller at
det kan se sikkerlig ille ut når de kommer.
De rydder også i nærområdet, rundt
busstopp, borettslag og langs veier. Noen
ganger maler de tunnelveggen. Dagsverket har hele tiden hatt fokus på jobb,
som en del av det å drive rusomsorg.
– Vi er ikke behandlere, men gir
anstendighet gjennom arbeid, sier Hansen.
Trond Kvist er arbeidsleder for et av
lagene. Han har hatt jobben i fem-seks år
og ser hvor viktig det er å ha noe å gjøre,
noe å gå til. Mange fortsetter ryddingen
selv når arbeidsvesten er av.
– Dette er en gruppe som ikke er bortskjemt på skryt. De er veldig stolt av
jobben sin, sier Kvist
Det sosiale betyr mest
En effektiv økt er over i tunnelen. Asfalt-

en er rensket, utenfor står søppelsekker
og sprøytebokser. Hver måned leveres
cirka 25 fulle sprøytebokser, hver på fire
liter, som spesialavfall. Nå venter en fortjent lunsj på Geir Atle og arbeidskameratene. For ham betyr det mye å ha disse
dagene å gå til.
– Det er ikke bare pengene, men mye
det sosiale for min del, sier Rønning.
Etter et langt liv som rusavhengig går
han nå på LAR-medisin.
– Det var det som reddet meg, men det
er ikke bare-bare det heller. Egentlig er
jeg fisker av yrke og har lyst til å jobbe
mer, sier fyllingsdølen.

ALF DAGSVERKET
■■ Dagsverket er en avdeling i Senter for
arbeidslivsforberedelse, ALF, som gir
mennesker med psykiske lidelser og
sosialt eller rusrelaterte problemer en
ny mulighet i arbeidslivet. ALF er eid
av Bergen kommune.
■■ Dagsverket startet i 2004. I 2017
gjennomførte tiltaket til sammen 3512
dagsverk.

Bakgrunn
BERGENSEREN
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BINDER SAMMEN: Den nye gang- og sykkelbroen på Nygårdstangen
bygges i år. Den midlertidige broen som nå står litt lenger inn i sundet,
byttes ut med den nye, røde broen i løpet av sommeren. Broen binder
sammen gang- og sykkelvei fra Damsgårdssundet og Danmarks plass,
rundt Store Lungegårdsvann, mot Landås og Haukeland, til sentrum
og etter hvert nytt bybanestopp for linjen til Fyllingsdalen.

ILLUS TRA S JON : B E R GE N K OMMU N E

MARS 2018

ILLU S TR A S JON : E FLA
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1. Byromsforløp
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2. Offentlige / private soner
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3. Fasader
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4. Variasjon i byrommet
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BYGGER BANE OG
BYROM: I år er det
5. Oppholdskvaliteter
byggestart for Bybanen
til Fyllingsdalen. Skissen
6. Trær og og
vegetasjon
viser Mindemyren
hvordan byrommet langs
banen kan
bli seende
ut.
7. Trygge
byrom

K

jenner du til Bergensprogrammet? Nå er dette erstattet av
Miljøløftet. Gjennom Miljøløftet
skal Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland, Jernbanedirektoratet og
Statens vegvesen jobbe sammen om miljøvennlig utvikling av byen og dens transportsystemer.
Investeringsrammen for de neste 20 årene
er drøye 29 milliarder kroner. Prioriterte områder er bygging av Bybanen til Fyllingsdalen
og Åsane, bedre tilbud for buss, sykkel og
gange, bedre fremkommelighet og tryggere
veier for alle trafikantgrupper.

Med bompenger til
De neste årene skal bompengene dine
betale for transportløsninger som gir
et mer klimavennlig Bergen. Fylke, stat
og kommune jobber sammen om dette
gjennom Miljøløftet.
T E K S T: A N N - K R I S T I N L O O D T Z

FORNYER KOLLEKTIVKNUTEPUNKT:
Sentrumsterminalene i Olav Kyrres gate
skal oppgraderes, trolig oppstart neste
årsskifte.

ILLUSTRASJON: ASPLAN VI AK

klimavennlig by

Ny bompengeordning
Prosjektene i Miljøløftet finansieres med statlige midler, fylkeskommunale midler og bompenger. I den forbindelse blir bompengeordningen i Bergen justert: Det kommer flere
bomstasjoner, slik at det ikke kun er trafikk
til og fra sentrum som betaler bompenger.
Takstene blir miljødifferensierte. Dieselbiler
får en ekstra avgift.
– Det er planen at de nye takstene innføres
i de eksisterende bomstasjonene i løpet av
våren, mens de nye bomstasjonene etableres
i begynnelsen av 2019, opplyser seksjonsleder i Byrådsavdeling for byutvikling,
Øivind Hauge Støle.
Elbiler vil i første omgang fortsette å kjøre
gratis. Når elbilandelen gjennom bomringen
passerer 20 prosent av alle biler, skal elbiler
betale en rabattert takst på ti kroner utenom
rushtid, og 20 kroner i rushtiden. (I dag ligger
andelen på rundt 14 prosent.) Det vil også
være rabattordninger for miljøvennlige tunge
kjøretøy.
Globale klimakrav og lokale ambisjoner
Miljøløftet følger opp Stortingets vedtak
om nullvekst i personbiltrafikk i byområder.
Altså at veksten i persontrafikken skal løses
med kollektivtransport, sykling og gåing.
Dette er også ledd i Norges tiltak for å
redusere klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen.
– Målene lokalt for Bergen kommune
er faktisk mer ambisiøse. Målsettingen i
kommunens klima- og energihandlingsplan
«Grønn strategi» er at Bergen i tillegg skal
redusere biltrafikken med ti prosent innen
2020, og med 20 prosent innen 2030, påpeker
Hauge Støle.
Utvikling av transportløsninger må sees i
sammenheng med bolig- og næringsutbygging. Det ser man særlig i forslaget til nye

kommuneplanens arealdel (KPA) som har
vært på høring i vinter og nå er til bearbeiding
i Plan- og bygningsetaten før den skal legges
frem til politisk sluttbehandling. Også kommuneplanens samfunnsdel fra 2015 legger
stor vekt på miljøvennlige transportløsninger
for å realisere ambisjonene om «gåbyen».
Kollektivtrafikk og sykkelveier
Budsjettet for Miljøløftet i år er på 1,3 milliarder kroner.
– En stor andel av dette vil gå til å styrke
kollektivtilbudet i Bergen, primært gjennom
bygging av Bybanen til Fyllingsdalen. Men
vi har også ambisjoner om å styrke satsingen
på sykkelveinettet, sier Torill Klinker, sekretariatsleder for Miljøløftet.
– Bergen har per i dag en lav sykkelandel
på bare tre prosent. En av de tingene vi må
avklare i Miljøløftet, er hvordan vi kan bruke
midlene best mulig slik at tiltakene kommer
flest mulig syklister til gode, forklarer hun.
Med «Grønn strategi» har Bergen et mål
om bli fossilfri innen 2030. Et annet aspekt
ved å begrense biltrafikken er at det er nødvendig for å sikre fremkommeligheten for
næringstrafikk og utrykning.
– Bergen er i rute med å nå målene om nullvekst i personbiltrafikken. Og etter innføring
av rushtidsavgiften i bompengeringen, er køtiden i Bergen mer enn halvert, påpeker
Klinker.
Dette skjer i år
I år er Miljøløftet med å finansiere permanent bysykkelordning i Bergen, det er byggestart for Bybanen til Fyllingsdalen, Kong
Oscars gate blir ferdig oppgradert i år, ny
gang- og sykkelbro på Nygårdstangen skal
bygges ferdig, nye sykkelveier åpnes i
Bjørgeveien og Salhusvegen, og nytt kollektivfelt fra Hesthaugveien i Åsane skal stå

GÅBYEN: Illustrasjonen viser prioriterte
transportformer - flere skal gå, sykle og
benytte miljøvennlige transportformer.
Bilbruken skal ned.

3

ferdig i år. I løpetPrinsippsnitt
av året starter arbeidet
med sykkelstamvei i Sandviken og sykkelvei i Carl Konows gate. I tillegg skal bussterminal-området iIllustrasjonsplan
Olav Kyrres gate oppm/ omliggende bebyggelse
graderes. Prosjektet detaljplanlegges nå og
har forventet oppstart rundt årsskiftet.
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v/ Etat for plan og geoda
Fremmer god folkehelse
Det går en rød tråd fra trappene i Klostergarasjen foran på side seks til prosjektene i
Miljøløftet. Miljøvennlig utvikling av transportsystemer i en by innebærer at det skal
bli enklere for befolkningen å gå, sykle og
reise kollektivt når de skal løse hverdagen i
reisevei mellom jobb, skoler, barnehager,
butikker og offentlige tjenester. Samtidig
innebærer miljøvennlig transport at vi får
renere luft, mindre trafikkstøy og lavere
klimautslipp i Bergen – kort sagt: en bedre by
for alle bergensere.

Miljøløftet er finansieringspakken
og styringsmekanismen som følger
opp intensjonene i byvekst-avtalen.
Byvekstavtalen ble signert 1. september
2017, mens den nye bompengeordningen
ble endelig vedtatt av Stortinget i
desember 2017. Denne fastlegger
finansieringsrammene for utviklingen av
transportsystemet i Bergen for de neste
20 årene.
Gjennom byvekstavtalen forplikter
Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune seg til å sørge for arealbruk
i byområder som legger til rette for økt
kollektivbruk og gjør det enklere å være
syklist og fotgjenger. I avtalen forplikter
de lokale partene seg også til finansiering
gjennom bompenger og fylkeskommunale
midler. Avtalen sikrer videre statlig bidrag
på 50 prosent for videre utbygging av
Bybanen, statlige midler til tiltak
for kollektiv, sykkel og gange, samt
viderføring av belønningsmidler til drift
av kollektivtrafikken.
Styringsgruppen for Miljøløftet ledes
av vegdirektøren, og er ellers sammensatt
av jernbanedirektør, fylkesordfører, byråd
for byutvikling og fylkesmannen. Miljøløftet overtar gjelden fra Bergensprogrammet på 5,3 milliarder.
W

miljøløftet.no
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Da Robert Juvik fikk en liten, tidsinnstilt medisinboks, ble behovet
for hjemmesykepleie redusert fra 28 ganger i uken til én gang i uken.
T E K S T O G F O T O : H A N N E FA R E S T V E D T

E

n tidlig høstdag i 2016: Operasanger Robert Juvik setter seg
i bilen etter et oppdrag i kapellet på Møllendal. I 30 år har
han hatt scenen som arbeidsplass, blant annet er han en ettertraktet
begravelsessanger. I et kryss på Løvstakksiden smeller det. På et øyeblikk tar livet
en smertefull vending. Både bilen og ryggen til Robert blir knust.
Et annet liv
– Jeg har en annen livsstil nå. Det er sånn
jeg ser det, sier 51-åringen og smiler, halvannet år senere. Han er ute og lufter sin
nye rullestol i rød metallic, med en toppfart
på 12 km/t og en rekke tekniske finesser.
Men viktigst, den er god å sitte i. Det ene
beinet er godt, men ryggen er dårlig. Elendig i perioder. En lammelse i den ene
armen gjør at han ikke kan spille piano
lenger.
– Fysiske smerter er naturligvis en
bøyg. Men ikke å kunne jobbe er verre,
sier han. Når det er sagt, er Juvik rask
med å snu situasjonen til noe positivt:
Når han ikke lenger selv kan stå på en
scene, kan han i stedet nyte opplevelsen ved å se andre gjøre det. Det kan han,
takket være rullestolen som gjør at han
klarer å sitte i inntil fire timer i strekk – og
takket være Pilly.

Trygg og fri med
velferdsteknologi

Responssenter gir rask hjelp
Helt overlatt til seg selv er han likevel
ikke. Han har trygghetsalarm. Og dersom
han ikke har tatt tablettene innen 20
minutter etter ar «Für Elise» setter i gang,
sendes en automatisk varsling til Bergen
kommunes responssenter. I løpet av minutter er de på tråden for å sjekke om
Robert trenger hjelp.
På responssenteret er det to personer
på jobb, døgnet rundt. De som jobber der,
er sykepleiere og andre fagpersoner. I
dette senteret blir alle former for trygghetsalarmer og digitale sensoralarmer som
utløses, fulgt opp. Kommunens personell
kan rykke ut hele døgnet hvis alarmen går.
Blant de første i landet
Over 200 kommuner er med i et nasjonalt
velferdsteknologiprogram som er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse
og Helsedirektoratet.
Bergen kommune var blant de første i
landet til å ta i bruk velferdsteknologi, som
nå er en av de viktigste helsesatsingene i
kommunen.
Sengesensorer, dørsensorer, fallalarmer, passivalarmer, mobil trygghetsalarm
med GPS, røykvarslere, bevegelsessensorer og medisineringsstøtte er noe av
tilbudet til pleietrengende som bor hjemme. Alle behov vurderes og tilpasses
individuelt.
– Felles for alle alarmene er at vi på

Kunne flytte ut fra sykehjemmet
– Alle ønsker å bo hjemme så lenge som
mulig, også eldre personer med for eksempel demens. Men det kan føles utrygt.
Med tilpasset sensorteknologi kan mange
flere fortsette å bo hjemme, sier sykepleier
på responssenteret, Arild Løvik.
Han vet om to tilfeller av unge demente
som kunne flytte hjem fra sykehjemmet
etter å ha fått installert nødvendig sensorteknologi hjemme.
– Det er små tiltak som gir en enorm
trygghet, sier Gåsdal.
I tillegg kommer følelsen av frihet og
mestring for den enkelte. Og besparelsene
for samfunnet.
– Det er vanskelig å tallfeste, men det
er klart det ligger store samfunns-besparelser i dette. Men livskvaliteten for
brukerne veier tyngst. Sånn sett er dette
en vinn-vinn-situasjon, sier Gåsdal.

responssenteret varsles ved avvik. Vi
følger opp, og melder fra til hjemmesykepleien, forklarer leder for senteret,
Lars Olav Gåsdal.
Føler trygghet
Dermed gir denne teknologien helt nye
muligheter for at brukeren kan klare seg
på egen hånd, og ha et friere handlingsrom. Samtidig gir det en trygghet, både
for dem selv og pårørende.
Per i dag er det 3000 trygghetsalarmer i bruk i Bergen kommune. 250
av disse er knyttet opp mot sensorteknologi.
– Det er potensial for langt flere
brukere. Det er mange som ikke har nok
kjennskap til mulighetene som ligger i
velferdsteknologien – eller trygghetsteknologien som det også kalles, sier
Gåsdal.
Noen kvir seg for å takke ja til trygghetsteknologi fordi de er redd det skal
være vanskelig å administrere. Det er
det ikke. Når det gjelder medisinstøtte,
for eksempel, skal brukeren bare trykke
på en knapp. De individuelt tilpassede
trygghetspakkene er det servicefolk som
installerer – og funksjonaliteten følges
nøye opp av responssenteret.
SINTEF har gjort såkalt følgeforskning på innføringen av trygghetsteknologi i Bergen kommune, og rapporten
viser en overvekt av positive funn.
Blant annet bekrefter den økt følelse av
trygghet hos både ansatte, brukere og
pårørende. Byrådsavdeling for helse og
omsorg samarbeider også med Senter
for forskningsdrevet innovasjon ved
NHH for å få mer kunnskap om hvordan
kommunen kan gjøre det enda enklere å
ta i bruk helseteknologi.

Et nytt liv
Tilbake i den røde metallic rullestolen
sitter en fornøyd bruker av kommunens
medisineringsstøtte.
– Denne her har gitt meg et nytt liv,
smiler Robert Juvik og peker på Pilly.
Som svar setter Pilly i gang med «Für
Elise». Medisinen er servert.
Velferdsteknologi er en viktig del av
moderinseringsprogrammet Smart
omsorg. Les mer på
W

bergen.kommune.no/smartomsorg

PILLY: Denne medisindispenseren gjør
at Robert Juvik slipper å ha hjemmesykepleier fire ganger for dagen.

Ny uteplass ved Strax-huset
n I budsjettet for 2018 er det satt av
investeringsmidler til å opparbeide en ny
uteplass ved Strax-huset. Målet er å gi
en god og trygg situasjon for brukerne,
nærmiljøet og forbipasserende.

I Bergen er det flere på venteliste for
å få dagsenterplass. Bystyret har derfor
bevilget syv millioner ekstra nye plasser,
slik at de på venteliste får tilbud. Bergen
kommune utvider i tillegg tilbudet på
Særtregården og Hauglandstræ gård
fra tre til fire dager per uke. Helsedirektoratet har gitt midler til prosjektet
«Dagsenter i nye roller» som skal
utvikle dagsentrene til å få en mer
fremtredende rolle i ivaretakelsen
av demente som bor hjemme.
n

Tidlig innsats i barnehage
Bergen kommune skal styrke
satsingen på tidlig innsats i barnehagene. Arbeidet går ut på å gå raskt inn
med hjelp til barn som opplever ekstra
utfordringer. Prioriterte bydeler er Årstad
og Laksevåg.
n

FOTO: ANN-KRISTIN LOODT Z

I år og neste år er det satt av ekstra
midler i budsjettet for å kunne gi 40
flere personer med utviklingshemming
tilbud om dagsenter. Bystyret ønsker å
etablere et dagsentertilbud på Kokstad
eller Sandsli.
n

Flere dagsenterplasser
for demente

F OTO: KARI I NG VALDSEN

Øker dagtilbudet til utviklingshemmede

F OTO: AN DR EW M.S. BULLER

VÅR
F OTO: PIXABAY

BYEN

Gir beskjed med en trudelutt
Pilly er en medisindispenser. En tidsinnstilt dosett som spiller av «Für Elise» fire
ganger i døgnet. Hvis ikke Robert trykker
ut medisinen når han hører trudelutten,
fortsetter den å spille – stadig mer inntrengende. Helt til tablettene er inntatt.
– Jeg glemmer mye, sier Robert. Han
tar 18 ulike medisiner, fire ganger for
dagen, i ulike sammensetninger. Noen av
medisinene gjør at han glemmer ting –
som å ta medisinene sine. Det kunne fort
blitt en ond sirkel.

Tidligere kom hjemmesykepleier fire
ganger for dagen for å gi riktig medisin
til rett tid. Nå kommer hjemmesykepleier
én gang i uken, for å fylle opp Pilly for
en hel uke. Utover det klarer han seg stort
sett uten hjelp.
– Tenk hva denne sparer samfunnet
for. Dessuten kan jeg ta den med meg ut
og trenger ikke å sitte hjemme å vente på
at noen skal komme og gi meg medisiner.
Det gir en helt annen frihet, sier han.

Bedre hjelp til psykisk syke
n I år skal det etableres et tilbud på
kveld og i helgen for personer som
trenger å bli fulgt opp flere ganger i
døgnet. Målet er også å fange opp
kriser tidlig og slik unngå unødvendige
innleggelser. Bystyret har bevilget ekstra
midler til boliger med tett oppfølging, for
å gi et tilbud til 15 nye beboere. Tilbudet
til psykisk syke barn og unge har også
fått økte budsjetter fra 2018.

Fjerner egenandel på ferieleir
n Fra i år er det ikke lenger egenandel for funksjonshemmede
ungdomsskoleelever som er med på ferieleir i Hålandsdalen.

Omsorgsstønad til flere
n Bystyret har vedtatt å øke bevilgningen for omsorgsstønad til personer
med tyngende omsorgsoppgaver i år,
slik at flere pårørende får muligheten til
å ivareta nødvendig omsorg selv.

Åndelig omsorg og flere
sykehjemsplasser
n Ansatte på sykehjemmene skal få
bedre kompetanse om åndelig og eksistensiell omsorg. Prestetjenesten i Etat
for sykehjem skal holde kursene.
Bergen kommune bygger nye sykehjem på Sandsli, i Åsane og i Ytrebygda.
I tillegg kommer et nytt sykehjem ved
Frida Fasmer, og Slettemarken sykehjem skal utvides. Hordnestunet sykehjem blir videreført også etter at det nye
på Sandsli står ferdig. Bemanningen ved
sykehjem med korttidsplasser ble økt
i 2017.
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LÆRERIKT: – Jeg synes vi
har lært mye. Nå vet jeg mer
om hvordan plast ødelegger
naturen, og hva vi kan gjøre for
å redusere problemet, sier
Sara Barsnes (foran til høyre).
Her sammen med (fra v.)
Marcus Skjerdal Steen,
Erik Lønne, Håvard Yttredal
Kronhaug, lærer Anne-Marit
Rathke og Mia Osmundsvaag
Tefre.

med globale dimensjoner
Rothaugen-elever hjelper forskere med å utvikle et skjema
for å registrere marint avfall. Nå tar skolens engasjement mot
plastforurensing elever og lærere helt til Honduras.
TEKST OG FOTO: KRISTIN HAUGE KLEMSDAL

I

gangen utenfor klasserommet har fem
elever samlet seg rundt et bord. Klasse
8b ved Rothaugen skole har naturfagstime. Elevene er inndelt i grupper
og skal løse ulike oppgaver. Sara
Barsnes sin gruppe skal finne ut hvordan
været i Bergen var i oktober i fjor.
– Hva var den laveste og høyeste
temperaturen? spør Sara. Marcus Skjerdal
Steen søker på nettet, og svaret kommer
raskt: – Høyeste temperatur var 10,3, mens
laveste var 0,9 grader.
Foran seg på bordet har elevene et
kakediagram som gir oversikt over
oktober-fangsten til «Slurpen» - en oppsamler for marint avfall som er utplassert
i Vågen. Diagrammet er basert på data
elevene selv har innhentet. Nå skal de
finne ut hvordan vær og vind kan påvirke
mengden av avfall som havner i Slurpen.
Lærer Anne-Marit Rathke kommer med
innspill og utfordrer elevene til å reflektere selv.
– Tenker dere at Slurpen kan fange inn
alt? Hvis ikke, hvorfor er det slik? spør
hun.
Skal lage skjema
Historien om den syke hvalen som ble
funnet på Sotra med magen full av plast
opprørte og engasjerte mange. Ved Rot-

ordnet med at elever kan bli med havnevesenet ut i båt. I tillegg har miljøsjef
Håvard Bjordal i Bergen kommune vært
en svært viktig støttespiller for oss, forteller lærer Terje Pedersen ved Rothaugen.

av data fra hele landet, vil vi få sammenlignbare målinger, noe som er verdifullt,
sier Haave.
Rothaugen skole jobber tverrfaglig
med Slurpen-prosjektet. Det integreres i en
rekke fag. Innen matte lager elevene statistikk, som de tolker. I naturfag jobber de
med hvordan livet i havet påvirkes av
plasten, og i samfunnsfag og norsk diskuerer de hva som kan gjøres med pro-blemet.
– Elevene har sett dokumentarfilmer,
og vi har fulgt opp dette med å intervjue
fagpersoner via Skype. Mye skjer på
engelsk, forteller Pedersen.
Også tidligere har skolen hatt tverrfaglige prosjekter sammen med forskere.
– Metoden er krevende, ingen tvil om
det. Siden elevene er ulike, vil de også ha
et ulikt utbytte av dette. Men de opplever
at innsatsen deres betyr noe, og de får
jobbe med reelle tall og problemstillinger.
Vi ser at de lærer mye, sier Pedersen.

Nyttig for forskere
Hele skolen deltar i Slurpen-prosjektet,
som har pågått siden september 2017.
Hver onsdag stiller en klasse ved BOHs
verksteder i Nøstegaten for å sortere, analysere og registrere avfall fra Slurpen.
Uni Research-forsker Marte Haave og
hennes to studenter har siden starten veiledet elevene i hvordan jobben skal gjøres.
De har også videreutviklet og forenklet
registreringsskjemaet, systematisert data
og bearbeidet dem til fine grafer som
elevene kunne jobbe videre med.
– Det har vært nyttig å bruke elevene
til å teste skjemaet. Målet er at skjemaet
skal være enkelt å bruke, samtidig som det
skal gi data som er gode nok til forskning.
Nå er vi kommet langt i arbeidet, faktisk
lenger enn forventet, forteller Haave.

Vellykket samarbeid
Etter at Rothaugen og Uni Research etablerte kontakt, kom skolen med i gruppen
som samarbeider rundt «Slurpen» (se
faktaboks). Derfra skjedde tingene fort.
I løpet av kort tid laget Marte Haave og
hennes to studenter Ingvild Sundal Joys
og Sandra Tysse, et opplegg for sorteringen av avfallet, mens Bergen og Omland Havnevesen (BOH) stilte lokaler til
disposisjon for skolen.
– Alle har vært veldig løsningsorienterte. Fagleder Andreas Dyrdal ved
BOH har lagt til rette på verkstedet, og

UNGE FORSKERE: Ida Kiri Dame (t.v)
og Sunniva Skaar Dale fra 10. trinn
sorterer og analyserer avfall fra Slurpen
på verkstedet til BOH på Nøstet.

Tverrfaglig tilnærming
For tiden vurderes skjemaet til felles
bruk av Hold Norge rent, Oslofjorden
Friluftsråd og flere vestlandsfylker.
– Hvis vi får til en enhetlig innsamling

Konferanse i Honduras
Til sommeren er Rothaugen ferdig med
innsatsen i Uni Research sitt prosjekt,
men skolens arbeid med plast fortsetter
for fullt. Innsatsen deres har blitt lagt
merke til. I februar deltok to elever fra 8.
trinn på en samling i tilknytning til Hold

Norge rent-konferansen. I juni skal en
delegasjon med elever og lærere være med
på en stor internasjonal havkonferanse på
øyen Utila utenfor Honduras.
– Her skal elevene identifisere månefisker og ha plastinnsamling. De skal
diskutere med andre elever, forskere og
andre fremtredende personer innen feltet.
Blant annet skal de møte Erik Solheim,
som leder FNs miljøprogram, forteller
Pedersen.
For tiden jobber Rothaugen med å få
støtte til reisen, og de arbeider også med
en søknad om ERASMUS-midler til et
treårig prosjekt.
– Vi har allerede kontakt med skoler
i England, Danmark, Tyrkia, Romania
og Kroatia gjennom et internasjonalt
nettverk. Nå ønsker vi å bruke dette
samarbeidet for å se på både lokale og
globale effekter av plastforurensing.
Slurpen-prosjektet har blitt større enn vi
kunne drømme om, avslutter lærer Terje
Pedersen ved Rothaugen skole.
Tiltaksplan mot plast- og marin
forsøpling og Handlingsplan for bruk og
drift av kunstgressbaner, der tiltak mot
avrenning av granulat inngår, skal
behandles bystyret i løpet av våren.

«SLURPEN»
■■ En såkalt Port Bin oppsamler for marint avfall
som ble utplassert i Vågen
våren 2017.
■■ Virker ved å tiltrekke seg
avfall som flyter i sjøen.
■■ Tømmes daglig
mannskaper fra Bergen og
Omland Havnevesen
■■ En rekke aktører har
samarbeidet for å få
innretningen på plass, blant
annet Klimaseksjonen i
Bergen kommune, Bergen
og Omland Havnevesen,
Bergen og Omland Friluftsråd og interessegruppen
Stop Wasting Plastic.

Etablerer nye Barne- og familiehjelpen i 2018
n Dagens tilbud som blir gitt familieveiledningssentrene til barnevernet og psykisk
helse barn og unge, skal samordnes i den nye Barne- og familiehjelpen i 2018.
Tilbudet skal være en forlengelse av tjenestene som blir gitt i helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

n Byrådsavdeling for barnehage, skole
og idrett vil satse på digitalisering og
læringsteknologi for å jobbe smartere
og gi et bedre og moderne læringsmiljø i
barnehager, skoler og innen idrettsfeltet.
«Læring for det 21. århundre» skal være
grunnleggende for alt utviklingsarbeid
i barnehage og skole. Teknologi og
digitale verktøy skal være integrert i
leke- og læringsmiljøet, det skal gi mer
fleksibilitet og bidra til at man løser ting
på nye måter.
Innen idrett ønsker man for eksempel
digital samhandling om idrettshaller, som

Vil sikre internettilgang for
alle barn

Internasjonal skole viktig
for Bergen
foruten kommunen inkluderer nasjonale,
regionale og lokale idrettsorganisasjoner, Hordaland Fylkeskommune og
Idrettsrådet i Bergen. Plan for Smart
oppvekst skal leveres høsten 2018.

Bystyret har satt av 11 millioner
kroner til å gi internettilgang til personer
som er økonomisk vanskeligstilte. Målet
er å sikre at alle barn i husstandar som
lever av økonomisk sosialhjelp, kan få
tilgang til internett..
n

n Bystyret har bestemt at International
School of Bergen skal få 9,6 millioner
i driftstilskudd i 2018, fordi skolen
er et viktig tilskudd til skoletilbudet
og er med på å trekke internasjonal
spisskompetanse til byen.

Avlastningsboliger til barn
og unge
n Bergen kommune jobber med å etablere flere avlastningsboliger for barn og
unge med funksjonshemming.

F OTO: AN DR EW M.S. BULLER

n Bystyret har vedtatt en plan for å
styrke SFO-tilbudet ved barneskolene.
Prioriterte områder er mer kunst- og
kulturaktiviteter, koding på data og fysisk
aktivitet. I tillegg er det et mål å øke
andelen fagarbeidere med 60 prosent.

Smart oppvekst med
moderne teknologi

FOTO: ANDREW M .S. BULLER

Kunst, idrett og mer innhold
i SFO

FO TO: NINA BLÅGESTAD

VÅR
FOTO: ANDREW M .S. BULLER
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haugen skole ville lærerne lage et elevprosjekt om plastforurensing i havet. De
kontaktet Uni Research og forsker Marte
Haave, som jobbet med temaet. Skolen
ønsket egentlig å jobbe med mikroplast,
men Haave hadde en bedre idé. Gjennom
RFFVest hadde Uni Research fått midler
til å kartlegge plastviker i skjærgården,
for blant annet å estimere kostnader
knyttet til å rydde strandsonen for plast.
Som en del av prosjektet skulle det lages
et skjema til bruk av frivillige for å kartlegge og registrere marint avfall på en
standardisert måte.
– Her så vi at elevene kunne bidra,
forteller Marte Haave.

Flere plasser i kulturskolen
n I år får kulturskolen 500.000 kroner
mer for å gi flere elever plass i kulturskolen. Bystyret har vedtatt at budsjettet
også skal økes de kommende årene.

Økonomisk støtte til barnehage og SFO
n Bergen kommune har
moderasjonsordninger for familier
med lav inntekt, slik at barna er sikret
barnehageplass og SFO-tilbud. Det er
en prioritering at barn får delta i miljøer
med andre barn, for eksempel for å sikre
god integrering for flerspråklige
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I ein gamal brannstasjon i Ytre Arna starta karrieren til gatekunstnaren
TEG. No er staden ein populær møteplass for barn og ungdom.
T E K S T O G F O T O : N I N A B L Å G E S TA D

P

å nokre timar kan det vere opptil
40 stykk innom her. Gjennomsnittet ligg vel på rundt 20, seier
Marie Charlotte Quist Paulsen.
Saman med Lars-Erik Rolland
driv ho YAS-garasjen i ein del av kulturhuset
Sentrum i Ytre Arna. Kvar torsdag opnar dei
porten, først for dei mellom 9 og 13 år, og så
for dei opp til 25.
– Her driv vi med graffiti og andre kreative
former, som teikning og buttonslaging. Når
garasjen er open, kan ungane kome og gå som
dei vil. Vi har óg dansematte og høgtalar for
dei som berre vil spele musikk, fortel Paulsen.
Gratis og inkluderande
Denne ettermiddagen kryr det av unge. Nokon
sprayar på lerret, andre er ute og skater på
rampa utanfor. Marie viser dei som spør
korleis ein best fører sprayboksen. Dei
yngste brukar ufarleg vassmaling. Ungdomane kan nytte ekte maling om dei vil,
men då må alle i rommet ha på seg
gassmaske. Marie har drive med gatekunst
i mange år, og vore instruktør sidan ho
gjekk i 10. klasse. Ho blei hanka inn
av prosjektleiaren for «I LOVE YA»,
eit prosjekt som mellom anna skulle utvikle
opne møteplassar for ungdom i bygda.
– Eg var jo veldig ung då eg vart spurt,
men blei vist tillit, seier Paulsen. Sidan den
gong har ho jobba fast for å sikre deltakarane
eit godt tilbod.
Graffitiverkstaden er gratis og får støtte
gjennom frintidsklubben som ligg i ein annan
del av bygget. At tilbodet ikkje kostar noko,
trur Paulsen har mykje å seie.
– Tidlegare kosta det pengar å vere med.
Det gjorde at mange blei ståande på utsida. I
Ytre Arna bur det folk frå mange forskjellige
land. Her kan dei kome sjølv om dei ikkje
snakkar norsk. Vi kommuniserer med sprayboksen, smiler leiaren.
Ho har laga ein brosjyre for tilbodet på heile
sju språk. Lokale ungdomar har omsett den,
mellom anna til arabisk, slik at deltakarane
kan ta den med seg heim til foreldra. No
planlegg dei både kunstutstilling og konsertar
i samband med kulturdagane i Ytre Arna 28.
april. Paulsen har mange idear framover.
Jobben på YAS-garasjen har gitt meirsmak.
Når ho snart er ferdig på topp-idrettslinja,
ynskjer ho å jobbe meir med barn og ungdom
i Ytre Arna.

Garasjen som
huser generasjonar
av gatekunstnarar
ELDSJEL: Marie Charlotte Quist
Paulsen (19) gjekk sjølv på
graffitikurs, før ho blei hanka inn
til å drive graffitiverkstaden
YAS-garasjen. Kvar torsdag er
garasjen open for barn og
ungdom som vil stikke innom.

ST _A _S
FO TO : JU

UFARLEG: Ungane bruker ufarleg
vassmaling til å spraye med. Dei
eldste ungdommane nyttar sprayboksar med ekte maling om dei vil,
og må då ha på seg gassmaske.

PE CTAT OR

FRÅ ARNA TIL CHINATOWN: I fjor sommar
laga den anerkjende gatekunstnaren TEG dette
verket i Chinatown, New York. Den abstrakte
stilen utvikla han i Ytre Arna.

SKATERAMPE:
Skaterampa utanfor
garasjen er ein populær
møteplass. Den chilenske
gatekunstnaren M. u. M.
laga biletet på veggen bak,
då han var på besøk.

Takkar Ytre Arna
– Eg er oppvaksen her og elskar plassen. Eg
vil at det skal skje bra ting her. Då eg var lita
var det ikkje kult å kome herifrå. Nå har det
snudd. Ytre Arna har blitt ein trygg plass. Det
skuldast at det skjer mykje meir i sentrum.
– Prosjektet «I LOVE YA» har hatt alt å
seie. Folk kjem heilt frå Fana og Garnes for å
drive med graffiti her, seier Paulsen.
Sjølv lærte ho seg graffiti av TEG. Han

er i dag ein akta kunstnar innan gatekunst.
28-åringen reiser verda rundt med sprayboksane sine. I fjor sommar lagde han
eit stort verk på eit tak i Chinatown i New
York. Spania, Cuba, Russland og Guatemala er alle land der han har jobba. No
bur han i Oslo og lever av kunsten sin.
Han takkar fritidsklubben i Ytre Arna for at
det er mogeleg. Det var der karrieren starta
for karen frå Nesttun.
– Vi var ein gjeng som dreiv mykje med
tagging og graffiti. Leiaren av fritidsklubben
fanga oss opp. Klubben kom oss i møte med
dei tinga vi interesserte oss for. Vi blei sett
og fekk jobbe kreativt utan å bli uglesett. Det
var veldig bra for ein litt tøff gutegjeng, seier
TEG.
Han fortel at Arna vart eit samlingspunkt for
gatekunstnarar frå heile byen. Etter kvart fekk
dei plass i det som i dag heiter YAS-garasjen.

- Alt starta i

Ytre
Arna
Gatekunstnaren TEG

– Vi fekk halde ope ein dag i veka, og
inviterte folk i miljøet ut. Mellom anna laga
den kjente kunstnaren AFK eit av sine første
verk her. Det var ein veldig bra plass, seier
TEG.
At garasjen ligg på gateplan, trur han har
vore ein viktig faktor.
– Folk stakk innom og slo av ein prat
med oss. Det var med på å ufarleggjere
graffiti, seier TEG, som etter kort tid fekk
halde kurs for andre unge i bygda. Han fortel
at han brukte hundrevis av timar i garasjen,
og seier tida der er grunnmuren i karrieren.
– Utan eit slikt lokale og ei slik backing
frå leiarane, hadde eg ikkje kunne utvikla
min eigen stil like lovleg, seriøst og raskt.
Eg føler mykje for å gje tilbake til kommunen og lokalmiljøet. Eg er veldig glad
i fritidsklubben og desse arenaene som ikkje
er like målbare som til dømes fotball. Eg og
andre i mitt miljø er òg resultat av mange
tilskotsordningar, påpeikar kunstnaren.
I LOVE YA
YAS-garasjen blei utvikla og utvida gjennom
prosjektet «I LOVE YA», eit samarbeidsprosjekt med Arna og Åsane kulturkontor og
områdesatsinga i Ytre Arna. Prosjektet blei
finansiert gjennom storbymidler frå Barne-,
ungdoms-, og familiedirektoratet. Hovudmålet
var å skape inkluderande fritidsarenaer.
Det treårige prosjektet er no avslutta, men

YAS-garasjen blir vidareført gjennom områdesatsinga. Områdesatsinga starta i 2012 og er
eit prosjekt som skal styrke den fysiske og
sosiale standarden til geografisk avgrensa
område. Bergen kommune har òg gjennomført områdesatsing i Indre Laksevåg og Årstad
bydel. No står Loddefjord og Olsvik for tur.
Ynskjer at fleire i bydelane deltek
Bergen kommune har nyleg endra organisasjonsform på kulturfeltet for å fremje økt fagleg utvikling og auka deltaking.
– Særleg ynskjer vi å rette merksemda
mot dei som ikkje tidlegare har vore aktive
innan kultur og fritid, seier Emil Matthiesen,
direktør for «Enhet for kulturformidling
og deltakelse».
Eininga jobbar med å rulle ut fleire aktuelle
prosjekt i bydelane. Eitt av dei er «kreative
nabolag», inspirert av det engelske «Fun Palaces», der lokal kultur vert feira i starten av
oktober kvart år.
– Konseptet går ut på å finne eldsjeler
i nabolaget som kan tenkje seg å dele noko
saman med andre. Det kan vere å spele trompet, teikne eller vise fram trykk. Kommunen
er med for å gjennomføre dette.
I første omgang ynskjer dei å teste ut konseptet i Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg.
Eit anna tiltak er den nye tilskotsordninga
«Åpne dører». Ordninga skal gå til gratis
kulturarrangement med låg terskel i regi av
kunst- og kulturinstitusjonar i byen (frist 1.
februar).

DU KAN SØKE TILSKOT
Bergen kommune gir støtte til det
lokale, frivillige kultur- og organisasjonslivet. No kan du søke om støtte
til blant anna:
■■ Kor, korps og orkester (frist 20.mars)
■■ Aktivitetstilskot til kultur- og
fritidsorganisasjonar for barn
og unge ( frist 20. mars)
■■ Lokal kulturaktivitet innan amatørkulturfeltet (søk minimum 4 veker
før arrangement)
■■ Til profesjonelle innan gatekunst
og graffiti, prosjekt, drift og lokale
(Frist 1. februar og 1. september)
W bergen.kommune.no/tilskudd
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DET POLITISKE SYSTEMET I BERGEN

Ved å lese denne siden, får du med deg det aller
viktigste som skjer i politikken i Bergen. Bare
saker som er endelig vedtatt omtales her.
W

BYST YRET
Bystyret fungerer på samme måte som
Stortinget gjør på nasjonalt nivå.
Flertallet i bystyret bestemmer hvem
som skal danne byråd. Bystyret vedtar
også overordnete mål, prinsipper,
strategier og planer for kommunens
virksomhet, samt kommunens budsjett.

BYR ÅDET
Byrådet er Bergens byregjering.
Byrådet kan fatte vedtak innenfor store
deler av kommunens virksomhet. I saker
der byrådet ikke har nødvendige fullmakter, kommer byrådet med forslag til
vedtak. Sakene sendes så videre til
behandling i bystyret.

bergen.kommune.no/politikk

Siden forrige utgave av Bergenseren har bypolitikerne fattet endelig vedtak i blant annet disse sakene:
FOTO: CHRIS TINE HV IDS TE N

Trasé for Bybanen gjennom Sandviken
er vedtatt av bystyret, og innebærer blant
annet forlengelse av Fløyfjellstunnelen
og en bane som skal gå i dagen.

,

Byrådet har sendt temakart for sammenhengende blågrønne strukturer på
høring. Kartet kommer som et tillegg til
forslaget til Kommuneplanens arealdel.
I forbindelse med utbygging av
Bybanen til Fyllingsdalen, har byrådet
vedtatt å ekspropriere eiendommer i
områdene Fløen/Møllendal og Kronstad,
samt tunnelpåhugg til Løvstakken
i Fyllingsdalen.
Bystyret har vedtatt handlingsprogrammet for Miljøløftet 2018-2021,
som erstatter Bergensprogrammet
(les mer om Miljøløftet på side 10-11).

BARNEHAGE OG SKOLE

Brann Stadion AS får legge til rette
for bygging av 293 studentboliger
i tribuneanlegget i forbindelse med
rehabilitering av tribunens sørside.
I forbindelse med et planprogram som
skal legge til rette for etablering av en
marin næringsklynge på Marineholmen,
har byrådet fastsatt krav til konsekvensutredningen.
Hellemyrstien er navnet på den nye
turstien mellom enden av Øyjordsveien
til Langevatnet.

Det skal etableres to nye bomstasjoner i
Bergen sentrum: En på Strandkaien og
en i Småstrandgaten.

K U LT U R O G I D R E T T

Ikke-rentbrennende ildsteder blir forbudt i Bergen fra 2021. Bystyret har også
vedtatt en ny feie- og tilsynsordning.

Driftsmidler på frivillighetsfeltet er
omdisponert for å sikre drift av frivilligsentralene i kommunen. Bergen har nå
totalt 11 frivilligsentraler.

Prøveprosjektet med fleksible
renovasjonsgebyrer gjøres om til en
permanent ordning. Denne modellen er
bedre tilpasset storbyhusholdninger med
fellesløsninger.
Verneverdige Villa Fredheim på Årstad
skal omreguleres fra offentlig bygning
til boliger.
Bystyret har vedtatt reguleringsplan
for inntil 250 nye boliger, pluss
barnehage og noe næringsvirksomhet
i Kronstadparken. Bystyret har også
regulert for boliger i Grøvlesvingen
i Åsane og et kombinert idretts- og
kontorbygg på Krohnsminde i arealet
mellom idrettsplassen og Ibsens gate.

En ny organisasjonsmodell for Bergen
legevakt er vedtatt, og innebærer en
driftsavtale mellom Bergen kommune og
Helse Bergen (les mer om dette side 3).
En ny femårsplan peker ut retningen for
hvor den tyngste innsatsen i rusfeltet
skal settes inn de neste fem årene.

FOTO: A IDA ROK OLJ

En reguleringsplan som legger til rette
for utvikling av områdene Sletten og
Slettebakken er vedtatt av bystyret.
Formålet er å styrke området som lokalsenter og omfatter utvikling av grøntområder og boligområder, og innen
idrett og kultur.

Bystyret har vedtatt en ny plan for legetjenester som skal bidra til bedre og mer
tilgjengelige legetjenester.

Bystyret har evaluert samtidskunsttriennalen Bergen Assembly 2016.

,
Bystyret har vedtatt ny kunstplan for
det profesjonelle feltet i Bergen 20182027. Ny amatørkulturplan for Bergen
i samme periode er også vedtatt.
Byrådet har lagt planprogrammet til
kulturminneplanen for Bergen
kommune 2019-2023 ut til offentlig
ettersyn. Merknadsfristen er 12. mars.
Se www.bergen.kommune.no/hvaskjer/
kunngjoringer

Bergen Arrangementsselskap AS
avvikles. Kommunen overtar selskapets
forpliktelser, som blant annet har vært
å skaffe nye store arrangementer til
Bergen.

Gravferdsplan for Bergen 2018-2028
er ute på høring med innspillfrist 1.
mars.

Bystyret har vedtatt nye retningslinjer og
kriterier for tilskudd innen kunst- og
kulturområdet. Ordningene skal sikre
Bergen en bred kunstnerisk produksjon
og formidling.

Byrådet har bestemt at vanskeligstilte
kan få stønad på inntil 600 kroner i
måneden til internettabonnement.

Bystyret har vedtatt en samarbeidsavtale mellom Bergen Sjøfartsmuseum
og Museum Vest.
Bergen kommune går inn i et sameie
med Hordaland fylkeskommune for
å realisere et nytt kulturhus i Åsane.
Bygget skal stå ferdig i 2020.

HELSE, OMSORG
OG INKLUDERING

Kommunen etablerer Ruspolitisk
råd som skal gi brukere og pårørende
en arena for å påvirke ruspolitikken i
Bergen.

Bystyret har vedtatt en plan for
kvalitetsutviklingen i kommunale
barnehager for de neste fem årene. En
rammeplan som gir retning for innhold,
organisering og kvalitetsutvikling i SFO
er også vedtatt.

Bergen kommune skal bosette 200
flyktninger i år.

JOBBEN MIN

Byombudet skal arbeide for
at det i den kommunale
forvaltningen ikke blir gjort
urett mot den enkelte borger.

eldreomsorgen. Ernæringsfeltet er
utrolig spennende, det handler om
så mye mer enn å stille murringen i
magen. Ernæring er et grunnleggende
behov fra fosterlivet til man lukker
øynene for siste gang, og jeg synes det
er spesielt givende å jobbe med dem
som er avhengige av andre for å få
dekket dette behovet.

NAVN: Liv Stray Breistein
ALDER: 40
STILLING: rådgiver i Byrådsavdeling
for helse og omsorg, seksjon for
kvalitet, mestring, voksne og eldre.
AKTUELL MED: initiativtaker til
Spisevenn og instagramkontoen
«Matenservert».
T E K S T O G F O T O : N I N A F. B L Å G E S TA D

Hva går jobben din ut på?

– Jeg er rådgiver både mot etatene,
byrådet og ansatte i tjenestene. Jeg
hjelper til med å svare på politiske
spørsmål, utvikler planer, stiller
krav i anbud og jobber med kompetanseheving av ansatte. En del av
jobben er hver mandag å smake på
alle middagene som serveres på
sykehjem og til hjemmeboende.
Hva gjør du på akkurat nå?

– Nå ruller vi ut Spisevenn. 50 fri-

villige mellom 20 og 80 år har meldt
seg, og nå skal de frivillige kobles
med verter. Jeg holder også på med
instagramkontoen «Matenservert».
Der legger vi ut bilder av dagens
middagsrett på sykehjem og til hjemmeboende, med tips til tilberedning.
Hensikten er å inspirere til matglede.
Hvilken bakgrunn har du?

– Jeg er utdannet sykepleier, jordmor
og klinisk ernæringsfysiolog. Jeg
begynte i kommunen i 2013. Før det
jobbet jeg ti år som sykepleier innen

– Å jobbe i skjæringspunktet mellom
politikk og administrasjon. Jeg har et
brennende engasjement for å skape
gode tjenester innenfor ernæringsfeltet. Jeg ønsker å inspirere de ansatte
og vil at vi skal ha tjenester som
fremmer god helse gjennom et godt
kosthold og måltidsglede. Jeg setter
også stor pris på at jeg får brukt mine
kreative sider.
VIL DU JOBBE I KOMMUNEN?
W

bergen.kommune.no/jobb
JANICKE KILIAN
HOS BYOMBUDET

Omsorgsstønad

ØKONOMI OG
ADMINISTRASJON

Kommunen kjøper tilbake den tidligere
gassverktomten på Møhlenpris fra BIR.
Bygningen må enten totalrehabiliteres
eller gjenreises.

Bystyret har vedtatt kommunens årsbudsjett for 2018. Brutto driftsbudsjett
er på 20,9 milliarder kroner.
Bystyret har vedtatt tiltak som skal bedre
vilkårene for bruk av nynorsk i Bergen
kommune.

Fra arbeidsstue til fritidsklubb
T E K S T: N I N A B L Å G E S T A D

F O T O : B E R G E N B YA R K I V, F O T O G R A F U K J E N T

Dagens fritidsklubber og kurs for barn og unge er ingen ny
oppfinnelse. Arbeidsstuene på begynnelsen av 1900-tallet
var datidens fritidsklubb, der barna deltok på en aktivitet og
samtidig lærte seg litt håndverk. Det kunne for eksempel
være å sy klær til eget bruk. I Bergen kom den første
arbeidsstuen for barn i 1905. Det var Stølens arbeidsstue.
Deretter fulgte Nygaard (bildet), Domkirken og Solheim.
Etter krigen kom det også arbeidsstuer i Fyllingsdalen.

1
2
3

Hva kalles pilleesken som
forandret livet til Robert Juvik?

VIL DU VITE MER OM DISSE OG
ANDRE SAKER?
SE UNDER BYRÅD/BYSTYRE OG
«BEHANDLEDE SAKER» PÅ
W

bergen.kommune.no/politikk

Kontakt
byombudet@bergen.kommune.no
Telefon: 55 56 64 04

Hva er det beste ved jobben?

Kommunen stiller skoler til disposisjon
for overnatting i forbindelse med Norges
Musikkorps Forbunds landsfestival i
juni.

T E K S T: H A N N E FA R E S T V E D T

Byrådet har prioritert 42 prosjekter som
får dele en pott på rundt 13 millioner
kroner til tiltak mot barnefattigdom i
2018.

Matglede på menyen

BYOMBUDET
HJELPER DEG

Bystyret vil sikre et likeverdig alternativ til elever som ikke deltar i skolegudstjenester. De ber byrådet oppdatere
retningslinjene for skolenes rutiner.

Bystyret har utnevnt ni personer, deriblant ordfører Marte Mjøs Persen, som
har fått vigselsfullmakt for to år fra
1. januar 2018.
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Hvor mange etasjer løper
gjengen fra Frisklivs- og
mestringssenteret på
trappetrimmen?
Hvor holdes havkonferansen
som elever fra Rothaugen skole
skal reise til i juni?

LØS OG
VINN

Formålet var «at lære den oppvoksende slegt fra barn af
at bli nævedyktig og bruge sine fristunder til nyttig arbeide
samt ophjelpe arbeidslyst og arbeidsglæde. Hermed
haabet man ogsaa tildels at beskytte barnene mod gadelivets fristelser». Nygård arbeidsstue ble etablert i kjelleren
til Johanneskirkens menighetshus i 1908, og flyttet siden
til Nygårdsgaten 29. Bildet er trolig fra tidlig 1920-tallet.

S E N D S VA R E N E T I L :
bergenseren@bergen.kommune.no
eller: Bergen kommune,
Seksjon informasjon,
Bergen Rådhus, postboks 7700,
5020 Bergen

Merk sendingen «Løs & Vinn».
Husk å oppgi navn og postadresse. Vinnerne
annonseres i neste utgave av Bergenseren.

Vi trekker ut én hovedvinner
som får to gavekort, mens to
andre vinnere får ett gavekort
på én film fra Bergen Kino.
VINNERE FRA
NR 4 • 2017:
Varatha Jacob, Nesttun
Tove Frydenberg, Morvik
Grete Charlotte Fosse, Bergen

1. oktober 2017 vedtok Stortinget en ny
bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven som samler og tydeliggjør kommunens ansvar overfor personer som har
særlig tyngende omsorgsoppgaver.
Kommunen skal tilby nødvendig støtte
til pårørende gjennom avlastning, opplæring, veiledning og omsorgsstønad (tidligere «omsorgslønn»). Kommunens plikt
til å tilby stønad betyr likevel ikke at omsorgsyter automatisk har rett på den.
Kommunen krever at det er søkt om
hjelpestønad før tildeling av omsorgsstønad, da omsorgsstønaden justeres etter
denne. Andre ting som påvirker tildelingen, er hvilke tjenester kommunen tilbyr,
slik som helsehjelp, praktisk bistand og
avlastning. Tyngden av omsorgsarbeidet
og kommunens økonomi vurderes også.
Brukers ønske om omsorg fra pårørende skal alltid ligge til grunn for
behandling av søknaden. Kommunen må
likevel vurdere om omsorgsstønad er den
beste løsningen. Hvis omsorgen krever
fagkompetanse som pårørende mangler,
skal andre tjenester tildeles. Kommunen
vil at stønaden skal bidra til reell avlastning. Om ikke skal andre tjenester tilbys.
Særlig tyngende omsorgsoppgaver kan
være: antall timer, fysisk eller psykisk
belastning, påvirket nattesøvn, sosial isolasjon og mangel på fritid.
Stønaden er skattepliktig og gir opptjening av pensjonspoeng, men er ikke
ment å erstatte tapt arbeidsinntekt.
Byombudet kan gi deg råd og veiledning om omsorgsstønad.

Kontaktinformasjon
SENT RA LBOR D B ER G EN KO M M UNE

55 56 55 56

HUSK KOMMUNETORGET
Kommunal informasjon i Bergens Tidende hver lørdag.
Informerer om åpne politiske møter, planer, kulturaktiviteter
og spesielle helse- og omsorgstilbud i kommunal regi.
Du finner også viktige meldinger og oppfordringer til
befolkningen.

D U M ØTER OSS PÅ
F A C E B O O K facebook.com/bergenkommune
I N S T A G R A M instagram.com/bergenkommune_ung
C H A T bergen.kommune.no
T W I T T E R twitter.com/bergenkommune
E - P O S T postmottak@bergen.kommune.no

Kundesentre

Helse og omsorg

Sosialtjenesten

IN NBYGGERSERVIC E, KAI G ATEN 4
Hjelp til å finne frem i kommunal/offentlig forvaltning, internett for publikum
Tlf. 55 56 55 56 / 55 56 62 04 – Faks 53 03 16 40
Åpningstider: Mandag og fredag kl. 08.00-15.00, tirsdag-torsdag kl. 08.00–20.00.
Bergen kommune, pb. 7700, 5020 Bergen
E innbyggerservice@bergen.kommune.no

NÅR LIV OG HELSE
S T Å R I FA R E

N AV A R N A
SOSIA LT J EN ESTE
Øyrane Torg, Ådnavegen 63
Postboks 193, Indre Arna, 5888 Bergen
Tlf. 55 56 26 00

Resepsjonen i Bergen Rådhus er åpen mandag–fredag kl. 07.45–15.30.
E L E KTRONISK SPØRRETJENESTE
Still spørsmål til kommunen via nettprat/chat på bergen.kommune.no
Mandag og fredag kl. 08.00–15.00, tirsdag-torsdag kl. 08.00-19.00.
B Y OMBUDET
Byombudet skal arbeide for at det i den
kommunale forvaltningen ikke blir gjort
urett mot den enkelte borger.
Tlf. 55 56 64 04
E byombudet@bergen.kommune.no

BO LI G ETAT E N
Tlf. 55 56 65 76
Domkirkegaten 6A
Åpent kl. 09.00–15.00
(Mandag kl. 09.30–15.00)
Telefontid kl. 08.00–15.00.

B Y MILJ ØETATEN
Tlf. 55 56 56 90
Neumannsgate 1
Åpent kl. 07.30–15.00
Telefontid kl. 07.45–15.30

KEM NERE N
Tlf. 53 03 08 00
Nonnesetergaten 4
Åpent kl. 09.00–15.00
Telefontid kl. 08.00–15.00

P L A N- OG BYGNINGSETATEN
Tlf. 55 56 63 10
Allehelgensgate 5
Åpent kl. 08.00–14.45

VANN- O G AV L Ø P S E TAT E N
Tlf. 55 56 60 00
Fjøsangerveien 68
Åpent kl. 08.00–15.00
Telefontid kl. 08.00–15.00

Kommunens nødnumre
VA KTSENTRALEN
Vaktsentralen er åpen hele døgnet for
melding av feil på vann, vei og kloakk.
Tlf. 55 56 78 15

NØ D– O G B R A N N S E N T R A L
Felles for 30 kommuner i Hordaland
og Sogn og Fjordane.
Ring 110

Søknad om praktisk hjelp og bistand, middagslevering, hjemmesykepleie, psykiske
helsetjenester, opphold i sykehjem, servicebolig, dagsentertilbud, avlastning,
trygghetsalarm, trygghetssykepleier, omsorgslønn, støttekontakt, ledsagerbevis m.m.
SO NE VEST
Fyllingsdalen, Laksevåg
Tlf. 55 56 54 40

B E R G E N L E G E VA K T
Bergen helsehus, Solheimsgaten 9
Døgnåpent – akutte henvendelser
Tlf. 116 117
Tlf. 55 56 87 00 (administrasjonen)

SONE SØR
Fana, Ytrebygda, Årstad
Tlf. 55 56 51 90

For spørsmål om egenbetaling opphold i institusjoner, kontakt Kemneren,
tlf. 53 03 08 00. For spørsmål om egenbetaling for hjemmetjenester etc, kontakt
forvaltningsenheten i din bydel.
F ORVALTNINGSENHET PSYKI SK HELSE
Søknad om tjenester til mennesker med psykiske lidelser.
Møllendalsveien 1a. Tlf 55 56 84 70.

N AV FA N A S OSIA LTJ EN ESTE
Østre Nesttunvegen 8,
Postboks 3, 5852 Nesttun
Tlf. 55 56 13 21

L E G E VA K T S TA S J O N E N I L O D D EFJ OR D
Vannkanten, Lyderhornsveien 353
Tlf. 55 51 33 70

N AV FYLLIN GSD A LEN
SOSIA LTJ EN ESTE
Spelhaugen 18, 5147 Fyllingsdalen
Tlf. 55 56 54 60

L E G E VA K T S TA S J O N E N I Å S A N E
Åsane senter 38
Tlf. 55 56 70 00
Legevaktstasjonene yter akutt legehjelp i de
aktuelle geografiske sonene. Åpningstider for
alle er mandag–fredag kl. 16.00–22.00, lørdag,
søndag, helligdager kl. 12.00–18.00.
Ved mindre akutt sykdom, kontakt fastlege.
BERGEN BIDRAR
Koordinerer frivillig innsats til flyktninger.
Tlf. 55 56 79 01

KRISESENTERET FOR BERGEN
OG OMEGN
Døgnbemannet tilbud for voldsutsatte
kvinner, menn og barn.
Tlf. 55 31 50 50
R Å D G I V N I N G S K O N TO R
FOR HØRSELSHEMMEDE
OG DØVBLINDE
Tlf. 55 56 94 75 / 480 73 824
E radgivning.horsel@bergen.kommune.no
KOMMUNAL HJELPEMIDDELSERVICE
Korttidsutleie av hjelpemidler.
Brukerservice:
hjelpemiddelhuset@bergen.kommune.no
KREFTKOORDINATOR
Gir råd til kreftrammede og deres pårørende.
Tlf. 55 56 53 89 / 408 03 883
E kreftkoordinator@bergen.kommune.no

Barnevernet

Kulturkontor
A RN A OG ÅSANE
K ULTURKONTOR
Åsane senter 40
Tlf. 55 56 71 15

FANA O G Y T R E B Y G D A
KULTURKO N TO R
Østre Nesttunvegen 18
Tlf. 55 56 11 06

B E R GENHUS OG ÅRSTAD
K ULTURKONTOR
Kong Oscars gate 54
Tlf. 55 56 92 10

FYLLI NG S D A L E N O G 
LAKSEVÅG K U LT U R K O N TO R
Håsteins gate 3
Tlf. 55 56 96 00

Se mer enn 1 200 aktivitetstilbud i frivillig regi: W bergen.kommune.no/frivillig

N AV B ER GEN H U S
S OSIA LTJ EN ESTE
Valkendorfsgaten 6, 5012 Bergen
Tlf. 55 56 95 00

L E G E VA K T S TA S J O N E N I FA N A
Kommunehuset på Nesttun
Wollert Konows Plass 2
Tlf. 55 56 13 00

E bergen.bidrar@bergen.kommune.no

Forvaltningsenhetene i bydelene

S O NE NORD
Arna, Bergenhus, Åsane
Tlf. 55 56 70 70

Ring 113

Barneverntjenesten har kontorer i hver bydel.
Kontaktinfo på
W bergen.kommune.no
Nasjonal alarmtelefon for barn og unge:
Tlf. 116 111
B A R N E V E R N VA K T E N
Hverdager kl. 08.00–02.00
Helg kl. 17.00–02.00
Tlf. 55 36 11 80
Evt. via politi 55 55 63 00

N AV LA K SEVÅ G
SOSIA LTJ EN ESTE
Vestkanten, 5. et. Loddefjordveien 2
Postboks 123, 5881 Bergen
Tlf. 55 56 98 44
N AV YTR EB YGD A
SOSIA LTJ EN ESTE
Aurdalslia 10
Postboks 104, Sandsli, 5862 Bergen
Tlf. 55 56 17 00
N AV Å R STA D
S OSIA LTJ EN ESTE
Solheimsgaten 13
Postboks 7715, 5020 Bergen
Tlf. 55 56 50 50
N AV Å SA N E S OSIA LTJ EN ESTE
Åsane Senter 19
Postboks 14, 5826 Bergen
Tlf. 55 56 70 50
N AV K ON TA K TSEN TER
H OR D A LA N D
Tlf. 55 55 33 33
N AV K ON TA K TSEN TER ,
PEN SJ ON
Tlf. 55 55 33 34

Idrett
B YR Å D SAVD ELIN G
FOR B A R N EH A GE, SK OLE
OG ID R ETT
Tlf. 55 56 55 56
ID R ETTSSERVIC E
Tlf. 55 56 24 80
FYSA K A LLA K TIVITETSH U S
Tlf. 53 03 96 90
W fysakbergen.no

