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Insentiv for å få flere studenter til å melde flytting til Bergen.
Forslag om utprøving av ordning med aktivitetskort til studenter
som er folkeregistrert i Bergen kommune.
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 23.10.2019 sak 288/19 og fattet følgende
vedtak:
1. Det prøves ut en kommunal ordning der studenter ved læresteder i Bergen tilknyttet
studentsamskipnaden Sammen, som er folkeregistrert Bergen kommune, kan søke
om aktivtetskort inneholdende et utvalg kultur- og aktivitetsbilletter til bruk i
kommunen. Ordningen omfatter fulltidsstudenter (30 studie-/fagskolepoeng pr
semester) som har betalt semesteravgift, og skal fungere som et insitament til at flere
studenter velger å melde flytting til Bergen kommune. Aktivitetskortet kan mottas én
gang.
2. Studenten må være folkeregistrert i Bergen kommune pr 01.01. for å motta kortet for
det aktuelle året. Aktivitetskortet gis en verdi på kr. 2000 pr kort. Finansieringen
dekkes av kommunens rammeinntekter, som forventes å øke som følge av at flere
studenter folkeregistrerer seg i Bergen.
3. Før eventuell iverksetting i stor skala fra 2021, skal det i 2020 gjennomføres en pilot i
mindre skala for å få erfaringer med ordningen. I piloten vil målgruppen avgrenses til
et utvalg personer som fra tidligere ikke er folkeregistrert i Bergen kommune, slik at
en i tillegg til å få testet ut bruken av selve kortet kan erfare om aktivitetskortet faktisk
vil virke som et insentiv for å melde flytting. For øvrig gis byrådet fullmakt til å utforme
og iverksette piloten, og i den forbindelse gjøre de nødvendige avklaringer,
justeringer og presiseringer for å få ordningen til å virke i tråd med intensjonen.
4. Iverksetting i 2020 forutsetter at tiltaket gis finansiering i kommende budsjett.
5. Iverksetting i full skala fra 2021 vurderes ut fra erfaringer i pilot. Ny sak legges frem
for bystyret medio 2020, der en tar stilling til eventuell iverksetting i full skala.
Bergen bystyres behandling
Følgende representanter tok ordet:
Linn Katrin Pilskog (A), Anine Frølich (H), Christian Haugen (FrP),
Andreas Madsen Berg (SV), Trygve Birkeland (KrF), Ingrid Nergaard Fjeldstad (V),
Torstein Dahle (R), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Jacob Mæhle (H) og Sofie Marhaug (R).
Forslag fremsatt i bystyret:
Anine Frølich (H) fremsatte på vegne av H følgende alternative forslag i tre punkt:
1. Det prøves ut en kommunal ordning der studenter ved læresteder i Bergen tilknyttet
studentsamskipnaden Sammen, som folkeregistrerer seg i Bergen kommune, kan søke

om aktivitetskort inneholdende et utvalg kultur- og aktivitetsbilletter til bruk i kommunen.
Ordningen omfatter fulltidsstudenter (30 studie-/fagskolepoeng pr semester) som har
betalt semesteravgift, og skal fungere som et insitament til at flere studenter velger å
melde flytting til Bergen kommune. Det skal gås i dialog med studentene om hvilke tilbud
som skal vurderes, og det skal være ønskelig at de større institusjonen
prioriteres. Aktivitetskortet kan mottas en gang.
2. Studenten må være folkeregistrert i Bergen kommune pr 01.01. for å motta kortet for det
aktuelle året. Aktivitetskortet gis en verdi på kr. 4000 pr kort. Finansieringen dekkes av
kommunens rammeinntekter, som forventes å øke som følge av at flere studenter
folkeregistrerer seg i Bergen.
3. Det skal også bevilges penger til studentsamskipnaden sitt psykiske helsetilbud for
studenter. Det skal gis en verdi av 1000 kr pr student som skifter adresse, dette blir et
supplement til kommunenes psykiske helsetilbud for studenter.
Ove Sverre Bjørdal (Sp) fremsatte på vegne av Sp følgende alternative forslag:
«Forslaget gjennomføres ikke.»
Torstein Dahle (R) fremsatte på vegne av R følgende alternative forslag:
«I punkt 1 strykes ordene
«som er folkeregistrert Bergen kommune» og
«og skal fungere som et insitament til at flere studenter velger å melde flytting til Bergen
kommune».
I punkt 2 strykes alt unntatt setningen
«Aktivitetskortet gis en verdi på kr. 2 000 pr. kort».
Punktene 3 og 5 strykes.»
Torstein Dahle (R) fremsatte på vegne av R følgende tilleggsforslag:
«Bystyret ber byrådet henvende seg til Kommunal- og moderniseringsdepartementet med
anmodning om at kriteriene ved beregning av innbyggertilskuddet til kommunene endres slik
at de også tar hensyn til studenttall ved studiesteder i kommunen.»
Merknader fremsatt i bystyret:
Anine Frølich (H) fremsatte på vegne av H følgende merknad:
«Bystyret mener denne saken er for lite konkret, og en pilot på kun noen måneder blir for kort
før evaluering skjer.»
Votering:
Alternativt forslag fra Sp, fremsatt av Ove Sverre Bjørdal (Sp), fikk 4 stemmer (R+Sp+UAV),
og var dermed falt.
Alternativt forslag fra R, fremsatt av Torstein Dahle (R), fikk 2 stemmer (R), og var dermed
falt.
Alternativt forslag fra H, fremsatt Anine Frølich (H), fikk 25 stemmer (H+SV+PDK), og var
dermed falt.
Innstillingens punkt 1, 2 og 3 ble vedtatt med 44 stemmer (A+FrP+SV+KrF+MDG+V).

2

Innstillingens punkt 4 og 5 ble vedtatt med 63 stemmer (A+H+FrP+SV+KrF+MDG+V+PDK).
Tilleggsforslag fra R, fremsatt av Torstein Dahle (R), fikk 8 stemmer (FrP+R+Sp+UAV), og
var dermed falt.
Merknad fra H, fremsatt av Anine Frølich (H), fikk 21 stemmer (H+FrP), og var dermed falt.
Komite for finans, kultur og næring behandlet saken i møtet 02.10.2019 sak 131/19 og
avga følgende innstilling:
Komiteens innstilling og bystyrets vedtak er likelydende.
Byrådet behandlet saken i møtet 12.09.2019 sak 336/19
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Byrådets og komiteens innstilling er likelydende.

Bystyrets kontor, 28.10.2019
Andreas Graue Berg
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