FINANSTALE
Ansvarlighet og Langsiktighet – til det beste for
alle byens innbyggere.

Ordfører,
Nå er det snart gått ett år siden byrådet tiltrådte.
Bergensernes tale var klar. De ønsket en ny
retning for byen - På en mnd. – fikk vi justert noen
avgjørende punkt i det avgåtte byrådets forslag til
budsjett for 2016. De mest usosiale kuttene ble
reversert, og vi startet opp flere langsiktige
prosjekter. Vi vil være et byråd som tar ansvar for
de som trenger felleskapet aller mest. Vi skal
prioritere sårbare og utsatte grupper, bekjempe
fattigdom og utjevne sosiale forskjeller. Det var en
av pilarene i byrådsplattformen og utgjør sammen
med en troverdig klima- og miljøpolitikk selve
fundamentet for vårt politiske arbeid. Et
avgjørende punkt som vi også lovet velgerne våre,
var å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Når vi
1

nå har endret overskriften på dokumentet vi
legger frem for Bystyret her i dag, til Byrådets
forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020,
så er det for å signalisere viktigheten av å tenke
langsiktig. En ansvarlig økonomistyring
kjennetegnes nettopp av langsiktighet og
forutsigbarhet. Selv om Bystyret formelt sett bare
vedtar budsjett, som er bindende, for det
kommende året, er føringene i Handlings- og
økonomiplanen retningsgivende for de tre
påfølgende årene. Et langsiktig og forutsigbart
investeringsprogram, og dermed også bedre
planlegging av kommende driftsutgifter – gir
forutsigbarhet for de ulike enhetene og sikrer at
kommunen ikke kommer i en situasjon hvor
økonomien ikke lenger er bærekraftig.
To av hovedoppgavene har vært å ta kontroll på
gjeldsveksten, og samtidig få en riktig
fondsavsetning – til byens reservekonto. Dette
byrådet legger opp til å bremse gjeldsveksten med
580 mill. kroner sammenlignet med den vedtatte
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Handlings- og økonomiplanen (HØP), vi øker
driftsfinansieringen av investeringsprogrammet
med 155 millioner, gjennom en oppbudsjettering
til et nivå på 365 mill. hvert år. Dette gjør vi
samtidig som vi opprettholder et solid netto
driftsresultat. På den måten kan vi bygge opp
reservekontoen vår – eller disposisjonsfondene,
raskere enn det var lagt opp til i den forrige
handlings- og økonomiplanen. Dette er utrolig
viktig, og helt avgjørende når Bergen kommune
har hatt tilnærmet bunnskrapte fond, og et
premieavvik – eller en pensjonsgjeld på nærmere
to mrd.
Ordfører,
En ansvarlig og stram økonomistyring er viktigere
enn noen gang. Vi har flere ytre usikre faktorer –
som sviktende og uforutsigbare skatteinntekter,
press på sosialbudsjettet og en uavklart situasjon
rundt kommunenes inntektssystem. Foreløpig
beregninger fra KS tilsier at Bergen vil tape
nærmere 40 mill. kroner på omleggingen. Dette er
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ett av flere eksempler på at kommunens inntekter
kan ha store uforutsette variasjoner nærmest fra
år til år. Dermed blir reserver i møte med usikre
tider viktig, slik at kommunen ikke blir tvunget til å
gjøre kutt, som kan vise seg å være lønnsomme på
kort sikt, men kostbare over tid.
Da det nye inntektssystemet ble presentert,
informerte regjeringen om flere faktorer som de
skulle arbeide videre med og komme tilbake til i
forbindelse med fremleggelsen av det kommende
statsbudsjettet.
Det utredes nå en modell for storbytilskudd, som
på en særlig måte kan fange opp byer som er
rammet av oljeprisfallet. I tillegg arbeider de
videre med kriterium som bedre sikrer en
rettferdig fordeling sett i sammenheng med
storbyenes utfordringer innen rus og psykiatri.
Byrådet forventer derfor at det endelige forslaget
fra regjeringen vil slå bedre ut for Bergen enn det
forslaget som nå ligger på bordet.
Ordfører,
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Vi er ikke vi et byråd som slår oss til ro med status
quo. Vi tror at det går an å løse oppgaver og
utfordringer på nye måter. I en stor organisasjon
med et budsjett på nesten 20 milliarder vil det
være mulighet både for utvikling, innovasjon og
effektivisering. Mange næringer og bedrifter har
de senere årene gjennom konjunkturendringer
blitt presset til omstilling. Ny teknologi blir lansert
i et stadig økende tempo. Noe av utviklingen
forklares med endrede forventninger hos
kundene, mens andre innovasjonsprosesser er
drevet frem av en krevende markedssituasjon.
Det offentlige, ikke bare Bergen kommune, har
tidligere blitt reddet av økte skatteinntekter,
utbytter fra aksjeselskap eller statlige
overføringer, og har dermed heller ikke hatt de
samme forventningene til nødvendig omstilling.
På denne måten har vi kanskje gått glipp av noen
av de positive effektene andre sektorer erfart,
gjennom viktig nyskaping og spennende
teknologiutnytting. Erfaringene er selvsagt delte,
men mange bedrifter melder likevel å ha oppnådd
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både mer lønnsom drift og kanskje like viktig;
bedre tjenester og økt kundetilfredshet. Med det
som bakteppe, vil Bergen kommune intensivere
innovasjons- og utviklingsarbeidet, og prioriterer
betydelige ressurser bl.a. innenfor
digitaliseringsområdet. Dette mener vi vil være
med å bedre kvaliteten i tjenestene, og samtidig
sikre en bærekraftig økonomisk utvikling i møte
med stadig økende krav og behov fra en voksende
befolkning.
Ordfører,
Krisen som rammet oljenæringen, og tilknyttede
virksomheter- påvirker mange familier og
enkeltpersoner i byen vår. Tall fra NAV Hordaland
forteller at så mange som 5231 personer er
registrert som arbeidsledige i Bergen. Det utgjør
samlet sett 3,4 pst. av arbeidsstyrken og er en
oppgang på hele 17 pst. sammenlignet med
august 2015. Dette står i sterk kontrast til
landstallene, som kun har hatt en svak vekst på ca.
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3 pst. i den samme perioden. Når vi ser på
Hordaland er om lag 10 000 personer
arbeidsledige. De fleste av disse hører til innen
industriarbeid, bygg- og anlegg, ingeniør og IKTfag. Ledigheten er høyest blant 30-åringene. Men
byrådet ønsker likevel å prioritere unge under 25
som akkurat nå står på utsiden av arbeidslivet.
NAVs egne oppdaterte tall tilsier at det er 700
unge ledige registrert bare i Bergen – men er her
det antakelig store mørketall. I følge NAV kan det
være så mange som 2000 bare i denne
aldersgruppen. Når vi samtidig vet at gruppen
med unge under 25 år rekrutterer 400 nye
dropouts- fra videregående skole hvert år bare i
Bergen - må vi gjøre noe. Dette er våre
ungdommer som bare blir dyttet enda lenger bak i
køen. Dessverre vil noen av disse kunne dukke
opp i en annen negativ statistikk – om ikke vi
handler. Nemlig den voksende gruppen av unge
uføre – også under 25. Hypotesen vår er: Arbeid
skaper arbeid. Derfor vil vi i løpet av det
kommende året prioritere arbeidspraksis for inntil
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150 av disse ungdommene i kommunen. Det
handler om solidaritet med de som står uten
arbeid, men det er også en viktig investering i
fremtiden. Byrådet verdsetter det samarbeidet vi
etablert med LO, NHO og NAV om dette prosjektet
og jeg kan allerede nå fortelle at flere av
kommunens enheter har respondert positivt på
utfordringen og står allerede klar til å ta imot flere
ungdommer.
Ordfører,
Prognoser fra NAV tilsier at en forventer en
utflating i ledighetstallene fremover. Dette er i
samsvar med en undersøkelse blant medlemmene
i Bergen Næringsråd og Næringsalliansen, som
viser at nesten annenhver bedrift rapporterer om
at de står midt oppe i en krise. Like fullt melder 9
av 10 bedrifter at de har tro på vekst eller
stabilitet neste år. Denne sporen til positiv
utvikling og fremtidstro er godt nytt! –Sammen
skaper vi vekst og nye arbeidsplasser! Samtidig er
vi nødt til å fange opp de som trenger felleskapet
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på en spesiell måte i en krevende
lavkonjunkturperiode, som enda ikke er over.
Ordfører,
I tertialrapport 1 la vi til grunn en forventet
skattevekst på 5,4 pst. for Bergen, mens
landsgjennomsnittet i revidert nasjonalbudsjett
legger opp til en vekst i skatteinntektene på 6,4
pst. I forbindelse med tertialrapporten meldte vi
at den samlede skatteinngangen i Bergen
forventes å bli redusert med 100 mill. kroner,
sammenlignet med vedtatt budsjett. Dersom man
tar hensyn til virkningene av inntektsutjevningen
blir nettoeffektene for inneværende år et tap på
20 mill. kroner. Den lave veksten i 2016 medfører
et redusert skatteanslag også for 2017. En rekke
saker i statsbudsjettet påvirker
kommuneøkonomien. Konsekvensene av disse vil
vi måtte komme tilbake til i tilleggsinnstillingen
som kommer senere i høst.
Av andre inntektsforutsetninger er det bl.a.
knyttet usikkerhet til utbyttenivået for BKK.
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Prisene på strøm har sunket betydelig de siste
årene og medført en stram økonomi i selskapet.
Utviklingen her vil vi følge nøye i fortsettelsen.
Ordfører,
Byrådet opprettholder promillesatsen for
eiendomsskatt både for bolig og næring. Verk,
bruk og næring ble taksert av kommunen i
tidsrommet 2004–2006 basert på standardiserte
kvadratmeterpriser vedtatt av kommunens
Takstnemd i 2004. Disse prisene har vært
uforandret i over 10 år. Etter 10 år kan kommunen
enten taksere på nytt ved bruk av 2016 priser eller
heve de gamle takstene med 10 prosent. Byrådet
har valgt det siste – tilsvarende Stavanger
kommune. En 10 pst. økning er langt mindre enn
den reelle prisøkningen fra 2004 til 2016.
Boligtakstene er basert på ligningsverdiene av
boligene. Disse er igjen basert på SSBs oversikt
over omsatte boligverdier. Eiendomsskatten i
2016 er basert på ligningen for 2014, i 2017 vil
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takstene øke med økningen i verdien av omsatte
boliger fra 2014 til 2015.
Ordfører,
Ved inngangen til 2016 var det registrert i
overkant av 277 000 personer bosatt i Bergen. Ca.
2000 mer enn i 2015. Etter en vekst på om lag
4000 over flere år har de siste år vist en fallende
trend. Redusert netto innvandring fra utlandet og
økt netto utflytting til andre kommuner har
bidratt til lavere vekst i folketallet. Det er derfor
hovedsakelig fødselsoverskuddet – differansen på
antall fødte og antall døde som holder
befolkningsveksten i Bergen oppe. Færre fødte har
både sammenheng med antall fødte barn per
kvinne går ned og fordi Bergen ikke har like stor
vekst i antall kvinner i fertil alder som tidligere
forutsatt. Samtidig har forventet levealder økt.
Dette medfører forventning om en større vekst i
eldrebefolkningen enn tidligere antatt. De nye
befolkningsframskrivingene indikerer at Bergen vil
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passere 300 000 innbyggere i 2026, tre år senere
sammenlignet med tidligere prognoser.
Ordfører,
Gjennom forslaget til investeringsprogram for
2017–2020 har byrådet videreført strategien for å
bringe gjeldsveksten i samsvar med utviklingen i
kommunens inntekter. Det budsjetteres med
totalt 4,7 mrd. kroner i låneopptak til ikkeavgiftsfinansierte investeringer for årene 2017–
2020. Dette er 580 mill. kroner lavere enn det
samlede budsjetterte låneopptaket i vedtatt
økonomiplan. Forfallet i den kommunale
bygningsmassen har medført et betydelig
investeringsbehov. Dette kommer i tillegg til
behov for investeringer i forbindelse med økte
krav til velferdstjenester og den nevnte
befolkningsveksten.
Etter flere år med høy gjeldsvekst ble det i
økonomiplanen 2016–2019 foreslått flere grep for
å få til en bærekraftig gjeldsutvikling. Sammen
med redusert investeringsnivå var reduksjon i
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avdragstiden for lån til ikke-avgiftsfinansierte
formål fra 37 til 25 år det viktigste grepet. Byrådet
mener dette er avgjørende for en ansvarlig
økonomistyring og viderefører dette i forslaget til
økonomiplan. Samtidig er det viktig at den
kommunale eiendomsmassen sikres et
verdibevarende vedlikeholdsnivå. I 2016 var første
året at Bergen hadde et vedlikeholdsnivå i tråd
med normen i byggebransjen, den såkalte Holteindeksen. Byrådet opprettholder avsetningene til
vedlikehold i tråd med indeksen for 2017.
Ordfører,
Byrådet vil legge til rette for en urban,
arealeffektiv og miljøvennlig byutvikling. For å
minimere klimaavtrykket må byen bygges mer
kompakt og samtidig ha en god balanse mellom
boliger, næring, offentlige tjenester og
grøntområder. Denne utviklingen krever en
gjennomtenkt byutvikling hvor klimahensyn
prioriteres. Bergen skal kunne kjennetegnes av
gode forhold for fotgjengere og syklister. For å få
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lagt til rette for flere sykkeltraser og en mer
sykkelvennlig by settes det av 2 mill. kroner ekstra
til sykkelplanlegging i 2017. Vi skal også få etablert
bysykler – til glede for mange bergensere.
Byrådets arbeid for en helhetlig planlegging av
byen er den største satsningen på
byutviklingsfeltet. For 2017 økes de frie
planmidlene med netto 8,5 mill. Det
ekstraordinære løftet dette året er viktig for å få
til en strategisk og formålstjenlig utvikling av byen.
Dette arbeidet må også sees i sammenheng med
etableringen av et byarkitektkontor og
omorganiseringen av fem etater til to store etater
for Plan- og byggesak og Bymiljø. Byplanleggingen
skal bidra til en klimavennlig byutvikling med høy
livskvalitet for bergenserne i årene som kommer.
Byrådet foreslår også 6 mill. kroner til dekning av
2. gangs behandling av reguleringsplaner.
Dersom vi skal lykkes med en fortettingsstrategi er
det viktig med byrom av høy kvalitet. Byrådet
14

ønsker en satsing på rehabilitering av parker,
byrom og turstier, med Fløttmannsplassen på
Damsgård, Nygårdsparken og Nedre
Korskirkeallmenning som de største
enkeltprosjektene i 2017. Grøntområdet tilføres
også 7,2 mill. kroner for å redusere
vedlikeholdsetterslepet i parker og lekeplasser.
Ordfører,
Bærekraftig vekst i byene er en forutsetning for å
nå Norges klimamål. Byrådets ambisjon er at
Bergen skal bli den grønneste storbyen i Norge.
For at målene skal nås må alle deler av byen
involveres. Bergen kommune sin rolle som
kommunal myndighet er å være tilrettelegger,
pådriver og et godt forbilde som en grønn
virksomhet.
Byrådets mål er å redusere de direkte
klimagassutslippene med 30 % innen 2020. De
viktigste grepene tas innen transport, bygg og
bærekraftig byutvikling, men kommunen må også
bidra på andre områder. Byrådet følger derfor opp
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kommunens klima- og energihandlingsplan
«Grønn strategi» med 20 mill. kroner de neste fire
årene.
Ordfører,
Byrådet vil gjøre Bergen til Nordens mest
nyskapende kulturby. Det viktigste virkemidlet for
å nå dette målet er å sikre den frie og uavhengige
kunsten gode rammevilkår. For å få til dette, vil
byrådet fremme en ny Kunstplan. Det frie
kunstfeltet styrkes gjennom den med 4 mill.
kroner i 2017, og ytterligere 2 mill. kroner i
opptrapping hvert år frem mot 2020.
Bergen kommune skal legge til rette for
bærekraftig næringsutvikling. Business Region
Bergen avvikles og kommunen tar igjen direkte
styring med næringspolitikken. Byrådet ønsker å
prioritere kampen mot økt arbeidsledighet, og vil
stimulere til nyetableringer og vekst i byens
gründermiljøer. 2017 blir et avgjørende år for
omstilling i næringslivet, og byrådet setter bl.a. av
4,5 mill. kroner til «oljekrisepenger» - økt
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sysselsetting og raskere omstilling fra olje- og
gassindustrier til andre, mer bærekraftige
næringer.
Ordfører,
Morgendagens Bergen skapes av valg vi gjør i dag.
Byrådet er opptatt av å ha en politikk som gir -flest
mulig -en best mulig fremtid her i byen. En god
barndom varer livet ut sies det – Barna er i alle fall
det kjæreste vi har. Derfor foreslår vi å ansette
flere lærere på de første trinnene og en økt
satsing på spesialundervisning i skolen. Tiltakene
er vårt svar på å være en inkluderende og
mangfoldig by som evner å se den enkelte med
sine utfordringer og ressurser. Alle barn skal ha
like muligheter! De ansatte på våre skoler og
barnehager er de viktigste medspillerne for å
ivareta barna, slik at de kan glede seg over en
hverdag fylt av mestring og utvikling. Flere lærere i
småtrinnet og flere spesialpedagoger skal gjøre
overgangen mellom skole og barnehage mykere.
Dette er ressurser som gjør at elever med
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spesielle utfordringer kan oppdages tidligere i
læringsløpet. Den økte lærertettheten medfører
også at undervisningen i større grad kan tilpasses
den enkeltes behov og evner.
Gjennom realisering av skolebruksplanen vil
Bergen kommune sikre gode og fremtidsrettede
læringsmiljø og en skolestruktur som trygger at
kommunen har rett bygg, på rett sted, til rett tid.
Ingen barn skal måtte være i helseskadelige
skolebygg, men få tilbud om undervisning i bygg
som fremmer både trivsel og læring.
Ordfører,
Kommunen oppfyller i dag den lovfestede retten
til barnehageplass. Like fullt medfører lang
reisevei for mange en utfordrende logistikk i
hverdagen. Byrådet vil derfor arbeide for alle
barnefamilier skal få tilbud om barnehageplass i
nærheten av der de bor eller arbeider.
Ordfører,
Nye innovative løsninger gir oss stadig nye
muligheter. Ny teknologi innenfor helse- og
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omsorgssektoren gjør at kommunen kan bistå
flere på en mer formålstjenlig måte enn det man
har kunnet tidligere. Målet er at mer av tiden til
de ansatte skal benyttes til eldre og trengende, i
stedet for administrasjon, logistikk eller transport.
Hjelpemidler og velferdsteknologi er med på å
gjøre hverdagen for pleietrengende bedre og gjør
det mulig for flere å bo hjemme lengre.
Like fullt er det viktig at Bergen kommune har
ressurser å sette inn både hos hjemmetjeneste og
heldøgnsomsorg når det behovet melder seg.
Byrådet foreslår bygging av tre nye sykehjem i
perioden: Råstølen, Sandsli og Åsane. I tillegg
kommer nybygg/ombygging av Frieda Fasmers
Minne og Slettemarken. Totalt blir det dermed
over 400 nye sykehjemsplasser.
En verdig eldreomsorg er avhengig av kvalitet i
tjenestene. Byrådet foreslår derfor å øke
grunnbemanningen på korttidsavdelingene. Til
dette formålet settes det av 18 mill. kroner i 2017
og en ytterligere økning til 21,1 millioner kroner i
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2018. For å legge til rette for mer innhold og
trivsel i sykehjemshverdagen vil vi i løpet av
økonomiplanperioden ansette en
aktivitetskoordinator på hvert sykehjem, bidra til
økte psykiatrikompetanse gjennom
videreutdanning for sykepleiere og ansettelse av
psykologer. Sammen med en styrking av ergo- og
fysioterapitjenesten vil dette bidra til økt
tverrfaglig samarbeid. I tillegg vil vi øke antall
palliative plasser, slik at flere bergensere kan få et
godt og verdig tilbud ved livets slutt. Det handler
om å ta hele mennesket i alle livets faser på alvor.
Ordfører,
Byrådet ønsker likeverd, livskvalitet og
meningsfulle hverdager for alle bergensere. Derfor
styrker vi tilbudet for personer med
utviklingshemming, gjennom både flere varig
tilrettelagte arbeidsplasser, og økt dagtilbud. Det
etableres også fire avlastningsplasser for
ressurskrevende brukere, samt kriseplasser for å
bistå foreldre til personer med utviklingshemming
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som gjør en uvurderlig innsats i det daglige.
Byrådet foreslår også bedre boliger, og flere nye
boliger i kommunale bofellesskap. Totalt øker vi
med nærmere 100 millioner til dette formålet i
handlings- og økonomiplanperioden.
Ordfører,
Mennesker med psykiske lidelser skal få hjelpe til
å leve gode liv med mestring og selvstendighet. En
tett og god individuell oppfølging er derfor viktig.
Fra og med 2017 legger byrådet opp til å etablere
250 nye boliger, med tilhørende
booppfølgingstjenester. Gjennom det
eksisterende boligprogrammet på 400 boliger har
boligkøen i Bergen blitt betydelig redusert.
Forebygging av psykiske og fysiske lidelser er
lønnsomt for det offentlige, men av enda større
verdi for den enkelte som kan unngå å utvikle
tyngre og mer kroniske lidelser. Byrådet foreslår
derfor å utvide arbeidet knyttet til barn og unges
psykiske helse med åtte mill. kroner. Byrådet
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foreslår også at det opprettes en stilling som
folkehelsekoordinator i kommunen for å få til et
systematisk arbeid på feltet.
Ordfører,
Byrådet legger opp til en historisk satsing på
rusfeltet. For å møte mennesker med
rusavhengighet trengs et bredt sett med
virkemidler. I løpet av høsten vil sprøyterommet
på Strax-huset åpnes. Byrådet foreslår også økt
bemanning og utvidelse av åpningstidene. I tillegg
foreslår byrådet opprettelsen av et overdoseteam.
Samtidig bedres rehabiliteringstilbudet for LARpasienter.
Byrådet foreslår også midler til økt tilsyn og
renhold i området på Damsgård for å trygge
nærmiljøet.
I løpet av 2017 etableres det også et nytt Mottaksog oppfølgingssenter i Eidsvåg. Dette vil også bidra
til en bedre ivaretakelse – og differensiering av
tilbudet til de rusmiddelavhengige i kommunen.
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Gjennom områdesatsingen vil byrådet arbeide
målrettet for å bedre forholdene i de delene av
byen som har store levekårsutfordringer.
Ordfører,
Nyhetsbildet i senere tid har vært preget av
mennesker på flukt fra krig og fattigdom. Syria,
Irak og Afghanistan er bare noen av landene der
våpenilden dreper både menneskeliv og
fremtidsmuligheter. Bergen har lang og stolt
tradisjon når det gjelder å hjelpe mennesker i nød,
og vi er ansvarlige for å ta imot og inkludere
mennesker som er på flukt til en trygg havn også i
dag. Det etableres en egen etat for å legge til rette
for en styrking av integreringsarbeidet i Bergen
kommune.
Ordfører,
Idrettslag, frivillige organisasjoner og aktive
ildsjeler utgjør en viktig del av byen og bidrar med
uvurderlig innsats overfor byens innbyggere, 23

særlig ovenfor barn og unge. Byrådet er opptatt av
å gi best mulig rammevilkår for dette arbeidet, og
foreslår derfor en styrking av investeringene på
idrettsfeltet. Gjennom det gode arbeidet til
frivillige lag og organisasjoner skapes arenaer som
bidrar både til inkludering og mestringsfølelse.
Forslaget til ny idrettsplan er nettopp sendt på
høring. Planen legger grunnlaget for en
fremtidsrettet anleggssituasjon for idretten i
Bergen – og byrådet er stolt av å kunne prioritere
dette formålet! I økonomiplanen setter byrådet av
100 mill. kroner årlig til rehabilitering av
eksisterende idrettsanlegg og nye prosjekter.
Prosjektet Svøm Bergen har vist fantastiske
resultater. Gode svømmeferdigheter er helt
nødvendig i en kystby som Bergen. Fra og med
kommende skoleår vil alle grunnskoler i Bergen få
tilbud om å ta del i Svøm Bergen.
Ordfører,
Kommunens største og viktigste ressurser er de
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ansatte. Vi skal være en trygg og seriøs
arbeidsgiver som samarbeider godt med
organisasjonene i arbeidslivet, og som legger
trepartssamarbeidet til grunn. Kvalitet i tjenestene
og gode vilkår for de ansette er viktig for
kommunen. Byrådet vil bl.a. etablere en vikarpool
med kommunalt ansatte i fulltidsstillinger.
Gjennom dette ønsker vi å redusere bruken av
kommersielle vikarbyrå og slik bidra til at flere får
tilbud om hele stillinger. Gjennom den
kommunale vikartjenesten er det en klar ambisjon
å sikre tilfredsstillende kompetanse og økt
forutsigbarhet for kommunens innbyggere og
tjenesteleveranse.
Ordfører,
Årlig kjøper kommunen varer og tjenester for
betydelige beløp. Byrådet er derfor opptatt av at
innkjøpsarbeidet ivaretas på best mulig måte.
Gjennom innkjøpspolitikken ønsker byrådet å
stimulere til nytenkning, samtidig som vi legger til
rette for seriøse aktører som tar samfunnsansvar
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og viser klimahensyn. Revidert innkjøpsmelding vil
angi strategi for økt innovasjon og tiltak mot svart
arbeid. Bl.a. stiller vi krav til antall kontraktsledd,
og egne lærlingeklausuler. Vi har også et ansvar
for å ivareta en tilfredsstillende kontroll av våre
egne kjøp av varer og tjenester. Derfor styrker vi
dette arbeidet i kommende år.
Ordfører, Gjennom en trygg og ansvarlig
økonomistyring, danner dette budsjettet – og
følgende HØP et godt fundament for fremtidens
Bergen. Ansvarlig økonomistyring er ikke et mål i
seg selv, men et virkemiddel for nettopp å utjevne
sosiale forskjeller og skape Norges grønneste
storby.
Ingen byer er som Bergen. Gjennom Handlings- og
økonomiplanen – og budsjett 2017, har byrådet
klare mål om å gjøre byen vår enda bedre - for
enda flere. Vi vil bekjempe fattigdom, utjevne
sosiale forskjeller og føre en troverdig klima- og
miljøpolitikk. Vi vil samarbeide med frivillige
aktører, tros- og livssynssamfunn, og idrettslag.
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Fra Arna kirke, til moskeen på Nøstet, Bærekraftig
Liv på Landås, Møhlenpris skole, Flaktveit
idrettsklubb og Fana Idrettslag. Ja, og alle de over
270 000 menneskene som er med på å gjøre
Bergen til den byen vi kjenner i dag, og som vil
være med å definere fremtidens Bergen.
Ordfører,
Jeg vil ønske bystyret lykke til med behandlingen
av byrådets budsjettforslag, og inviterer til et
bredt samarbeid om de mange store og viktige
utfordringene som Bergen står ovenfor i årene
som ligger foran.
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