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Svar på interpellasjon nr. 8 fra Diane A. Berbain (SV) vedrørende
opplæring om bybudsjett. (Tidligere nr. 6 i BEBY 29.01.20).
Bergen bystyre 11.03. 2020
Representanten Diane A. Berbain (SV) har fremmet følgende interpellasjon:
“Forstå et bybudsjett”
«Et generøst og åpent demokrati begynner med god informasjon. Informasjon fra kommunen
til innbyggerne bør ha klarhet og pedagogi som noen av målsetningene. Gjennom
informasjon kan kommunen gi innbyggerne mulighetene til å forstå hvordan kommunen
jobber. Slik kan de lettere engasjere seg, på et felles grunnlag som er forstått av alle.
Budsjettet er en viktig politisk handling. Men det er en kompleks prosess. For at innbyggerne
kan diskutere det, kan opplæring være nødvendig for å forstå mekanismene, og ikke bli
"avskrekket" av regnskaps konsepter som er vanskelige å forstå. Kommunen bør forberede
budsjettet på en åpen måte.
Veien til opplysning om bybudsjett går gjennom kommunens nettside – Forside -> Politikk ->
Budsjett -> Budsjettskolen: der finner man generell innføring om budsjettarbeidet, og en fane
om «Veien til vedtak» og om «Slik kan du gi innspill». Det er et passivt tilbud, som bør
suppleres med et aktivt et.
Å tilby innbyggerne en opplæring fysisk i tillegg til det som er tilgjengelig digitalt og som åpne
data vil utgjøre et godt supplement til kommunens sitt opplæringstilbud til medborgerne og
som et ekko til intensjonene i lokaldemokratireformen. Byrådet ønsker i sin byrådsplattform
å revitalisere lokaldemokratiet, blant annet gjennom medborgerpanel, folkemøter om
arealplaner og andre former for innbyggerinvolvering. Blant disse formene kan det å forstå
det som står på spill i byens budsjett være av stor betydning for å kunne være en aktiv
medspiller i byens demokratisk utvikling. Formålet med forslaget er ikke å debattere budsjett,
men å forstå hvordan budsjettet fungerer, de viktigste utgiftene og inntektene, økonomiske
forhold med fylket, statsbevilgningenes innvirkning, vise vanskelighetsgraden til arbeidet og
hva bystyret kan påvirke. Et eksempel på arbeidsform kan være følgende: arrangere en
workshop der deltakerne er delt i små grupper, med begrenset antall plasser mot påmelding.
Det utføres over en kveld med en varighet på 3 timer, arrangert og ledet av byrådsavdeling
for finans, med finansbyråden til stede.
Spørsmål til byråden:
Vil Byråden legge til rette for å arrangere et fysisk møte der byens befolkning er invitert til å
få en opplæring i budsjettarbeidet?
Forslag til vedtak:
Bystyret ber Byrådet om å arrangere en årlig workshop om budsjettarbeidet rettet mot
innbyggerne.

Workshopen innledes med en kampanje i forkant, for eksempel i Bergenseren, gjennom
frivilligheten og i media.
Svar fra byråden:
Ordfører
Byrådet ønsker å legge til rette for og utvikle lokaldemokratiet i Bergen, og er opptatt av at
informasjon fra og om kommunen skal være både forståelig og tilgjengelig. Jeg synes derfor
at interpellantens initiativ er interessant.
De siste årene har kommunen tatt steget over til heldigital produksjon og publisering av
budsjettdokumentene. Dette gir langt større brukervennlighet og tilgjengelighet for både
bystyret og innbyggerne enn det tidligere trykte formatet gjorde. Informasjonen i
budsjettdokumentene er nå søkbar på helt andre måter enn tidligere. Sammen med
leverandøren arbeider Bergen kommune stadig for å utvikle funksjonaliteten og
brukervennligheten i det digitale verktøyet.
Selv om godt tilrettelagt digital kommunikasjon har potensiale til å nå ut til langt flere, er jeg
også åpen for at det kan prøves ut en opplæring i form av en workshop eller liknende. Hvis et
slikt arrangement skal ha som formål å styrke lokaldemokratiet som sådan, bør det fremstå
mest mulig partiuavhengig og med et pedagogisk formål. Det vil være naturlig at bystyret og
byrådet samarbeider om innholdet i arrangementet. Ut fra arbeidsfordelingen mellom
bystyret og byrådet mener jeg at Utvalg for finans, kultur og næring bør stå som arrangør.
Hvis bystyret er enig i at Utvalg for finans, kultur og næring bør arrangere en workshop om
budsjettarbeid rettet mot innbyggerne, vil jeg som finansbyråd bidra sammen med faglige
representanter fra Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom.
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