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Kjære bergenser!
Fremskrittspartiet i Bergen er stolt over å kunne legge frem et budsjett for Bergen kommune som
prioriterer det viktigste først – uten å kreve inn en eneste krone i skatt på hjemmet ditt.
2020 har vært et krevende år. Koronakrisen stengte
ned byer og land over hele verden, og Norge innføre
de strengeste tiltakene vi har hatt i fredstid. Helt
siden 12. mars har samfunnet i perioder vært stengt
ned eller sterkt preget av nasjonale og lokale
smittevernregler. Det har fått dramatiske
konsekvenser for folk og næringsdrivende i byen vår.
Mange bedrifter har gått konkurs, og mange
bergensere sliter med å betale regningene sine.
Nå er det viktigere enn noen gang at politikerne
forvalter skattebetalernes penger med fornuft og
respekt. Derfor har Fremskrittspartiet foretatt store
og nødvendige justeringer av byrådets
budsjettforslag.
På få år har byråkratiet i Bergen vokst i en rasende
fart, og nye ansettelser i offentlig administrasjon
spiser stadig mer av kommunens budsjetter. Dette er
penger som kunne vært brukt på byens barn, unge og eldre.
Istedenfor har byrådet latt byråkratiet ese ut og kuttet i tilbudet til eldre og mennesker med rus og
psykiske helseutfordringer. Det er prioriteringer som er vanskelig å forstå. Fremskrittspartiet tar
derfor store grep for å reversere usosiale kutt og prioritere pengene der de trengs.
I 2021 vil Fremskrittspartiet prioritere psykisk helse, eldreomsorg og barn og unge. Samtidig gjør vi
det rimeligere å bo og leve i Bergen ved å kutte skatter og avgifter. Eiendomsskatt på bolig fjernes
helt, og avgiftsøkningen på parkering stanses. Det er både bra for næringsliv og for økonomien til folk
flest.
Med Fremskrittspartiet sitt budsjett vil Bergen få 120 flere sykehjemsplasser, flere varme hender og
kjøkken på byens sykehjem.
Flere barn og unge vil få muligheten til å delta på fritidsaktiviteter, og skøytemiljøet kan glede seg
over tak over hodet på Slåtthaug kunstisbane. Tidlig innsats i skolen og skolehelsetjenesten styrkes
betraktelig, og skoler og barnehager kan glede seg til nye og oppgraderte uteområder og
lekeapparat.
Samtidig opprettholdes tilbudet til dem som trenger det aller mest. MO-sentrene på Gyldenpris og
Nesttun skal fortsatt kunne ha åpent på kveldstid og i helger. Flere organisasjoner som jobber med
psykisk helse får også mer penger i 2021.
Med det legger Fremskrittspartiet frem sitt alternative budsjettforslag for Bergen kommune 2021
med en rekke viktige satsinger for folk flest - helt uten eiendomsskatt på hjemmet ditt!
God lesning!
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Fremskrittspartiet fjerner eiendomsskatten på bolig
Påstandene om eiendomsskatt er
mange, men den mest feilaktige er at
kommunene er avhengig av den for å
levere gode tjenester til innbyggerne.
I mange år har Bergen kommune gått
med overskudd i milliardklassen.
Likevel har det sittende byrådet
pålagt deg å betale tusenvis av
skattekroner årlig for å eie din egen
bolig. Dette mener vi er galt!

Når vi ser at kommunen ligger langt over anbefalt overskudd, samtidig som innbyggerne får stadig
større skatteregninger i posten, er det grunn til å reagere.
Eiendomsskatten er usosial og kreves inn uavhengig av folks betalingsevne. Det tas heller ikke hensyn
til om boligen din er nedbetalt eller om du har måttet ta opp store lån for å skaffe en bolig.
Beskatning av eiendom er også en dobbeltbeskatning. Når vi kjøper bolig gjøres det med allerede
beskattede midler.
Derfor ønsker Fremskrittspartiet å fjerne eiendomsskatten en gang for alle. Fra 1. januar 2021
stanser vi innkrevingen av eiendomsskatt på hjemmet ditt.

Fremskrittspartiet reverserer økte parkeringsavgifter
I 2021 vil byrådet øke parkeringsavgiftene
dramatisk. Prisene på kommunal
gateparkering vil øke med 15 prosent.
Det samme vil gjelde for boligsoneparkering.
Besøksparkering i boligsoner vil også dobles.
For en fossilbil i sone 1-7 tilsvarer dette en
økning fra 66 kroner til 506 kroner i måneden.
Dette er uaktuelt for Fremskrittspartiet!
Kommunen skal ikke straffe bergensere som
er avhengig av bilen i hverdagen.
Avgiftsøkningen vil gjøre økonomien til mange som har det trangt fra før enda trangere, og vil i tillegg
kvele sentrumshandelen. 2020 har vært et krevende år for næringsdrivende i byen vår som nå er
avhengig av gode vilkår for å overleve. Dyrere parkering og bortfall av parkeringsplasser vil være
dramatisk for både folk og næringsdrivende, og er det siste Bergen trenger.
Derfor reverserer Fremskrittspartiet hele den foreslåtte avgiftsøkningen i 2021. Det er både bra for
deg og for handelsnæringen i sentrum.
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Fremskrittspartiet lanserer 3 tiltak for en by i vekst!
Skal Bergen også i fremtiden være en attraktiv by å bo i er vi avhengig av at kommunen spiller på lag
med folk og næringsdrivende. Det betyr bl.a. at du som innbygger skal få hjelp til å utvikle
eiendommen din slik du selv ønsker. De siste årene har vi dessverre sett at Bergen har gått i motsatt
retning. Det har blitt vanskeligere å bygge, det koster mye å få vurdert søknadene sine, og prosessen
ender oftere og oftere med et nei. Tilbake står fortvilte innbyggere med en knust drøm, og flere
titalls tusen kroner mindre på konto. Slik vil ikke Fremskrittspartiet at det skal være! Derfor foreslår vi
tre konkrete tiltak i årets budsjett som vil bidra til at kommunen spiller mer på lag med deg som
innbygger.

• Byggesaksombud
Å få godkjent en byggesøknad i Bergen er en kunst i seg selv. Et drøss med regler og dyre gebyrer gjør
det hele til en svært krevende prosess. Når man har fått avslag er det ofte uklart hva som egentlig
skal til for å få et «ja». Fremskrittspartiet foreslår derfor å opprette en lokal ombudsmann for
byggesaker. Ombudsmannen skal hjelpe innbyggerne med å få godkjent sine byggesøknader. På
denne måten sikrer man aktivitet i byen og en enklere hverdag for folk flest. Folk skal ikke møte på
en byråkratisk vegg, men en hjelpende hånd som veileder de til et positivt resultat!

• Raskere og rimeligere byggesaksbehandling
Å bygge i Bergen er en kostbar prosess. Søknadsprosessen før man i det hele tatt får lov til å bygge
kan koste flere titalls tusen kroner. Dette legger begrensninger på byggeaktiviteten i Bergen. For å
gjøre det billigere å bygge ønsker Fremskrittspartiet å sette byggesaksavdelingen i kommunen ut på
anbud. Dette vil sørge for at kommunes byggesaksavdeling må bli bedre på kriterier som pris og
saksbehandlingstid. Fremskrittspartiet ønsker konkurranse som sikrer bergenserne en raskere og
bedre byggesaksbehandling!

• Rullere kommuneplanens arealdel (KPA)
Kommuneplanens arealdel (KPA) er en plan for hvordan byen vår skal bygges. Dagens KPA legger
blant annet opp til at byen skal bygges innenfor utvalgte fortettingssoner, og at det skal bli færre
biler på veiene våre. Dette gjør det vanskeligere å bygge i områdene som ikke ligger innenfor en
fortettingssone. Fremskrittspartiet mener at du som innbygger må få bygge på den eiendommen du
har uavhengig av om den er i en fortettingssone eller ikke. Bergen er en stor kommune, hvor mange
folk er helt avhengig av bilen sin for å komme seg til og fra jobb, barnehage, skole og
fritidsaktiviteter. Vi vil derfor rullere KPA slik at vi sikrer at det i fremtiden blir lettere å bygge i hele
Bergen.

1. Bystyret ber byrådet opprette et byggesaksombud som skal hjelpe innbyggerne med å få godkjent
sine byggesøknader.

2. Bystyret ber byrådet sette byggesaksbehandlingen ut på anbud
3. Bystyret ber byrådet rullere kommuneplanens arealdel (KPA) og kommuneplanens samfunnsdel
(KPS)
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4. Bystyret ber byrådet ta en gjennomgang av kostnadene for byggesaksbehandling for å sikre at
disse er på et minimum.

5. Bystyret bes innføre timeregistrering innenfor byggesaksavdelingen slik at vi kan få en oversikt
over medgått tid innenfor de forskjellige områdene, og slik finne effektiviseringspotensial.
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Verdighet og trygghet i eldreomsorgen
• 120 flere sykehjemsplasser
• 40 millioner til økt
bemanning
• Kjøkken på sykehjemmene

Bergenserne skal kunne leve hele livet med trygghet, verdighet og mening. Et sykehjem skal ikke
være en siste oppbevaringsplass, men et sted hvor vi kan føle oss som hjemme.
Alt i fra hvordan vi møblerer og innreder sykehjemmene, til hvor i bygget kjøkkenet er plassert, har
en innvirkning på om vi trives eller ikke. For mange av oss er kjøkkenet hjertet i hjemmet og en arena
for gode samtaler og matglede. Slik ønsker Fremskrittspartiet at det skal være på byens sykehjem
også. Sykehjemmene skal ha egne kjøkken som serverer god, hjemmelaget mat av skikkelige råvarer.
Institusjonspreget på mange av byens sykehjem må også bort.
Bare fordi vi blir eldre betyr ikke det at vi slutter å sette pris på friheten vår. Hele livet har vi fått være
sjef over egen hverdag og bestemme over oss selv. Det skal man få fortsette med også når man blir
gammel. Valgfrihet har ingen aldersgrense og er viktig for oss hele livet.
Derfor ønsker Fremskrittspartiet å gjeninnføre fritt brukervalg på hjemmetjenestene. Det skulle jo
bare mangle at vi selv skal få velge hvem som skal komme hjem til oss og hjelpe oss i hverdagen. Fritt
brukervalg gis oss muligheten til å velge tilbudet vi ønsker, men også velge bort et tilbud man er
misfornøyd med.
I årene som kommer vil vi bli enda flere eldre med behov for helse- og omsorgstjenester. Det krever
både flere varme hender og sykehjemsplasser. Når behovet for en sykehjemsplass oppstår skal man
være trygg på at får den til rett tid. Derfor foretar Fremskrittspartiet store investeringer i nye
sykehjemsplasser de neste årene.

Tjenesteområde
03A tjenester til eldre

Satsinger (drift)
Økt bemanning i hjemmetjenestene
Økt bemanning på sykehjemmene
Investeringstilskudd til sykehjem
Styrke aktivitetstilbudet og mattilbudet ved
seniorsentrene
Prosjektmidler - boliger for studenter og
eldre
Reversere avvikling av varmmatproduksjon
på sykehjem
Reversere bemanningskutt - omsorgsboliger
for eldre

2021
20 000 000
20 000 000
10 000 000
3 000 000
600 000
4 400 000
1 000 000
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FrP øker bemanningen på sykehjem og i hjemmetjenestene
I årene som kommer vil vi se en stor økning i antall eldre med et pleie- og omsorgsbehov. Mange
flere vil ha behov for heldøgns omsorgsplasser og tjenester i hjemmet. Dette vil kreve økte ressurser
og flere varme hender både på sykehjem og i hjemmetjenestene.
Fremskrittspartiet er svært bekymret for byrådets utbyggingstakt for sykehjem. Fremdeles står
mange eldre og pleietrengende i kø for en plass. Det gjør også at flere blir tvunget til å bo lengre
hjemme og motta tjenester i hjemmet. Dette gir et økt press på hjemmetjenestene, som trenger
flere varme hender for å løse oppgavene.
Fremskrittspartiet bevilger derfor 40 millioner kroner mer til hjemmetjenestene og sykehjemmene
for å øke bemanningen.

FrP oppretter investeringstilskudd til sykehjemmene
Fremskrittspartiet er opptatt av at sykehjemmene skal være et hyggelig sted å bo, og at de eldre skal
føle seg mest mulig som hjemme. Da må det tas store grep for å få bort institusjonspreget på byens
sykehjem.
Noen sykehjem har vært flinke til å møblere etter beboernes egne ønsker. Det finnes også mange
gode eksempler fra andre kommuner der man har endret tradisjonelle sykehjem til en hyggelig
møteplass med restaurant og bar. På Luranetunet i Os kommune har de eldre fasiliteter som
tropehage, frisørsalong og fotterapeutsalong.
For at flere sykehjem i Bergen kommune skal få muligheten til å fjerne institusjonspreg oppretter
Fremskrittspartiet et investeringstilskudd som sykehjemmene i Bergen kan søke på.

FrP styrker aktivitetstilbudet og mattilbudet ved seniorsentrene
Byens seniorsentre er et viktig tilbud som bidrar til å aktivisere og engasjere eldre i alle bydeler.
Tilbud som dette er spesielt viktig i tiden etter nedstengingen av samfunnet under koronakrisen.
Fremskrittspartiet ønsker å legge til rette for flere slike sosiale arenaer som et tiltak for å motvirke
ensomhet blant eldre. Vi styrker seniorsentrene med 3 millioner kroner i 2021.

FrP satser på boliger som kan motvirke ensomhet
Ensomhet blant eldre er en stor folkehelseutfordring. Dette har blitt styrket under koronakrisen, der
mange eldre har sittet alene og isolert i lengre perioder. Fremskrittspartiet mener at studentboliger
inn i fremtidens eldreomsorg kan være en del av løsningen på utfordringene med ensomhet blant
eldre. Humanitas i Nederland har lykkes med et slikt prosjekt, der studenter får bo gratis i egen
leilighet i institusjon mot at de er en god nabo minst 30 timer i måneden. Fremskrittspartiet setter av
600 000 kroner i 2021 for å vurdere lignende prosjekter i Bergen kommune.

FrP opprettholder kjøkkenet på Lyngbøtunet og Kolstihagen sykehjem
Byrådet foreslår å legge ned varmmatproduksjonen ved to av byens sykehjem: Kolstihagen og
Lyngbøtunet. Byrådet argumenterer for å avvikle produksjonen for å «skape økonomisk
handlingsrom for andre høyere prioriterte oppgaver».
I motsetning til byrådet ønsker ikke Fremskrittspartiet å spare penger på middagstilbudet til byens
eldre. Vi mener at alle eldre skal få servert god og næringsrik mat laget på lokale kjøkken med gode
råvarer. Fremskrittspartiet legger derfor inn midler for å opprettholde kjøkkenene og reversere
byrådets kutt.
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FrP reverserer bemanningskutt i omsorgsboliger for eldre
Fremskrittspartiet reverserer byrådets foreslåtte bemanningskutt. Å kutte i bemanningen rundt eldre
er uaktuelt. Fremskrittspartiet mener at det bør tilføres flere varme hender i eldreomsorgen.

Investeringer 2021-2024
Tjenesteområde
03A tjenester til
eldre

Satsinger (investering)
Utvidelse av Åsane sykehjem - 120
ekstra plasser
Bygge og ruste opp kjøkken på
sykehjem
Nytt sykehjem - mulighetsstudie og
tomtesøk
Demenslandsby - prosjektering

2021
350

2022
200

2023

100

100

50

2024

10
5

5

FrP utvider Åsane sykehjem med 120 plasser
Det skal bygges nytt sykehjem i Åsane bydel, og dette er planlagt gjennomført på en tomt som
grenser til eksisterende Midtbygda sykehjem. Sykehjemmet er planlagt for 100 beboerrom, og skal
stå ferdig i 2022. Fremskrittspartiet vil bruke 550 millioner kroner mer for å øke kapasiteten på
sykehjemmet med 120 plasser.

FrP bygger og ruster opp kjøkken på sykehjemmene
Fremskrittspartiet mener at byens eldre fortjener god og næringsrik mat laget på lokale kjøkken med
skikkelige råvarer. Dagens løsning med ett stort industrikjøkken bidrar ikke til matglede. Vi investerer
derfor 250 millioner kroner til å ruste opp og bygge kjøkken på byens sykehjem. Vi ser for oss en
modell der institusjonskjøkkenene også lager mat til hjemmeboende eldre i sine respektive nærmiljø.
Slik kan også hjemmeboende eldre og syke få servert skikkelig mat og oppleve hjemmelaget mat hver
eneste dag.

FrP dobler investeringene til mulighetsstudie for nytt sykehjem
Byrådet har lagt inn 5 millioner til mulighetsstudie og tomtesøk for et nytt sykehjem, henholdsvis i
Laksevåg bydel. Fremskrittspartiet dobler denne investeringen for å kunne planlegge for to nye
sykehjem – ett i Laksevåg og ett i eksempelvis Fana bydel.

FrP vil bygge demenslandsby
Fremskrittspartiet ønsker å legge til rette for en demenslandsby i Bergen. For å komme i gang med
arbeidet har vi bevilget 10 millioner kroner til prosjektering.
I Nederland har de bygget demenslandsby for 150 beboere som kan bevege seg fritt rundt i den 15
mål store landsbyen som har boliger, kafeer, frisør, butikk, hager og ulike aktivitetsklubber. Det er et
konsept hvor beboere får langt større frihet enn i tradisjonelle sykehjem og hvor lokalsamfunnet
rundt også integreres og hvor beboere opplever at de fortsatt er en del av samfunnet rundt.
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Fremskrittspartiet ønsker å bygge en demenslandsby etter modell fra den i Nederland. Dette vil være
et viktig prosjekt som kan bedre omsorgen for mennesker med demenssykdom, og som lærer oss å
tenke nytt i hvordan vi bygger ut og planlegger eldreomsorgen.

Verbalforslag
1. Bystyret ber byrådet legge til rette for større fellesskap og gode møteplasser på tvers av
generasjoner ved å for eksempel samlokalisere sykehjem med skoler, barnehager, kulturbygg og
lignende.

2. Bystyret ber byrådet etablere et prøveprosjekt med boliger for studenter og eldre etter modell fra
Humanitas i Nederland.

3. Bystyret ber byrådet sikre at eldre ektepar og samboere som ønsker det skal få bo sammen på
sykehjem selv om kun den ene parten har omsorgsbehov.

4. Bystyret ber byrådet gjeninnføre fritt brukervalg på hjemmesykepleie.
5. Bystyret ber byrådet legge til rette for utbygging av en demenslandsby i Bergen
6. Bystyret ber om at det gjennomføres årlige bruker- og pårørendeundersøkelser på alle sykehjem i
kommunen og i hjemmetjenestene.

7. Bystyret ber byrådet søke på regjeringens tilskuddsordning for å bygge og ruste opp kjøkken på
byens sykehjem.

8. Bystyret ber byrådet sikre at sykehjemmene har god kunnskap og gode rutiner for munnstell og
tannhelse.

9. Bystyret ber byrådet øke kompetansen innen akuttmedisinsk eldreomsorg for å gi
sykehjemsbeboere riktig og god behandling der de er og for å unngå unødige sykehusinnleggelser.

10. Bystyret ber byrådet sikre større kapasitet og kompetanse innen ernæringsarbeidet.
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Helse, omsorg og sosiale tjenester
• 9 millioner mer til
psykisk helse
• Åpningstiden på MOsentrene
opprettholdes
• 6 millioner mer til BPA

Tjenesteområde
04A tjenester til rusavhengige
Rusbehandling, råd og
veiledning
Lavterskeltilbud for
rusavhengige
Andre velferdstiltak psykisk
helse
05A forebyggende helsearbeid

03B tjenester til
funksjonshemmede
03C tjenester til
utviklingshemmede

Satsinger (drift)
Reversere redusert åpningstid - MO Gyldenpris
Reversere redusert åpningstid - MO Nesttun
Albatrossen Ettervernssenter - økt tilskudd

2021
4 300 000
800 000
300 000

Sammen Senteret Laksevåg – IOGT Norge

100 000

Psykiatrialliansen - økt tilskudd

500 000

Fontenehuset - økt tilskudd
Styrke helsestasjon for ungdom
Reversere bemanningskutt – frisklivs og
mestringssenteret
Styrking av BPA

1 300 000
4 000 000
2 600 000

Styrke alternative turnusordninger

4 000 000

Reversere bemanningskutt – Fana dagsenter

3 000 000

6 000 000

FrP reverserer kutt i åpningstidene for MO-sentrene på Gyldenpris og Nesttun
Byrådet foreslår i 2021 å kutte i åpningstidene til MO-sentrene på Gyldenpris og Nesttun på
ettermiddags- og kveldstid, samt i helgene. Kuttet vil kunne få dramatiske konsekvenser for folks liv
og helse.
60 prosent av brukerne ved MO Gyldenpris kom på kveldstid i 2019 (mellom kl. 15:00 og 20:30). 65
prosent av overdosene som er rykket ut til har også skjedd på ettermiddagsskiftet. Bare i 2019 rykket
de ansatte ut til 315 overdosetilfeller, hvor 205 av dem var på kveldstid.
Rusavhengige slutter ikke å være rusavhengig på ettermiddag og kveld, og trenger et tilbud som har
åpent også på kveld og i helger. Fremskrittspartiet legger derfor inn midler for å skjerme MOsentrene fra kutt og for at sentrene videre skal kunne opprettholde driften og åpningstidene de har
hatt frem til nå.
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FrP øker tilskuddet til Ablatrossen Ettervernssenter
Stiftelsen Albatrossen Ettervernssenter er et helhetlig høyterskeltilbud (rusfritt) innen ettervern for
rusmiddelavhengige i Bergen. Formålet er å bedre den enkeltes livskvalitet ved å tilby kurs,
fritidsaktiviteter, en sosial møteplass og arbeidstrening med sikte på tilbakeføring til samfunn og
arbeidsliv. Albatrossen søkte kommunen om mer midler enn hva byrådet har tildelt.
Fremskrittspartiet styrker derfor ettervernssenteret med 300 000 kroner.

FrP øker tilskuddet til Psykiatrialliansen
Psykiatrialliansen jobber for å få mennesker som er berørt av psykiske lidelser i aktivitet, og hjelpe
mennesker ut av isolasjon og ensomhet. Tilbudet er lavterskel.
Psykiatrialliansen trenger 500 000 kroner i økt tilskudd for å kunne drive videre. Tildelt beløp fra
kommunen har vært uendret siden 2019, og mye av virksomheten deres er drevet av dugnad og
frivillighet. De er avhengig av mer forutsigbarhet for å opprettholde og videreutvikle tilbudet til
målgruppen. Fremskrittspartiet øker derfor tilskuddet med 500 000 kroner.

FrP øker tilskuddet til Fontenehuset
Fontenehuset jobber med å få personer med psykiske vansker ut i arbeidslivet og til å mestre
hverdagen. Fontenehuset er et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud, der målet er å gi målgruppen et
aktivt sosialt fellesskap og mestringsfølelse. Fremskrittspartiet støtter opp under og øker tilskuddet
med 1,3 millioner kroner.

FrP styrker helsestasjon for ungdom
Helsestasjon for ungdom er et viktig tilbud til jenter og gutter fra 13 år og opp til 23 år. Mange unge
oppsøker helsestasjon for å snakke om prevensjon, graviditet, abort, spisevansker, depresjon, sorg,
ensomhet, vanskelige familieforhold, rus, vold, overgrep og mobbing. Bar og unge som har det
vanskelig, eller som trenger noen å snakke med, må få hjelp. Fremskrittspartiet styrker derfor
helsestasjon for ungdom med 4 millioner kroner for å sikre at flere barn og unge i Bergen får tilgang
til hjelp hos helsesykepleier og lege.

FrP styrker BPA-ordningen
Fremskrittspartiet er bekymret for at det er mange i Bergen kommune som skulle hatt BPA, men som
av ulike grunner ikke får det. I 2019 var det bare 89 brukere av BPA i Bergen kommune.
Tilbakemeldinger fra brukere, pårørende og organisasjoner tyder på at det er noen utfordringer med
tjenesten, og at Bergen kommune opererer med en urettferdig og streng tildelingspraksis.
Fremskrittspartiet styrker derfor ordningen for å sikre at flere bergensere får økt mulighet til å delta i
samfunnet og leve et så aktivt og selvstendig liv som mulig. Ordningen styrkes med 6 millioner kroner
i 2021.

FrP styrker alternative turnusordninger
Allerede ved tusenårsskiftet arbeidet Bergen kommune med å ta i bruk alternative turnusordninger,
blant annet innenfor tjenester til utviklingshemmede. Bakgrunnen for at mange søkte om å ta i bruk
alternative arbeidstidsordninger var bl.a. faglige utfordringer, rekrutteringsproblemer, mangel på
nødvendig kompetanse og høyt sykefravær. Forskningsstiftelsen Fafo har over flere år evaluert
forsøk med alternative turnusordninger ved flere bofellesskap i Bergen kommune, og i 2012 ble den
endelige sluttrapporten presentert. Rapporten kunne bl.a. vise til at med langturnuser var brukerne
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tryggere, de ansatte mer fornøyd med arbeidssituasjonen sin, og sykefraværet gikk ned. Til tross for
dette har byrådet besluttet å gå bort fra den såkalte «oljeturnusen».
Fremskrittspartiet ønsker mer av ordninger som kan øke kvaliteten og kontinuiteten i
omsorgstjenestene, og styrker budsjettet med 4 mill. kroner slik at flere kan prøve ut ordninger med
langturnuser som for eksempel oljeturnusen.

Verbalforslag
1. Byrådet bes om å revidere kommunens veteranplan i samarbeid med veteranorganisasjonene
med mål om å styrke tilbudet til byens veteraner og deres familie.

2. Byrådet bes om å etablere et lokalt NAV-ombud
3. Bystyret ber byrådet øke kapasiteten på akuttbehandling og rehabilitering i forpliktende
avrusningsprogrammer

4. Bystyret ber byrådet styrke ettervernet for rusfrie som blir skrevet ut av institusjon og etter endt
soning

5. Bystyret ber byrådet arbeide for at bruk av Naltrekson (heroinvaksinen) blir et fullverdig tilbud for
LAR-pasienter
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Barn, unge, idrett og kultur
• Flere helsesykepleiere i
bergensskolen
• 10 millioner mer til tidlig
innsats
• Tak over isbanen på
Slåtthaug
Barna våre er det aller mest dyrbare vi har, og Fremskrittspartiet er opptatt av at alle barn og unge i
Bergen skal vokse opp i trygge omgivelser. Skal vi skape gode oppvekstmiljø trenger vi gode skoler og
barnehager, frivillighet, idrett, kultur, et engasjert næringsliv og en kommune som satser.
Fremskrittspartiet ønsker en skole som gir barna læringsglede og mestringsfølelse. Elever som syns
skolen er vanskelig må bygges opp, og elever som ligger foran må få mer å bryne seg på. Det krever
god og tilpasset undervisning som ser hver enkelt elev.
Skolen må også se viktigheten av å forebygge psykiske helseproblemer. Barn og unge som har behov
for å snakke med en trygg voksenperson skal ikke møte stengte dører hos helsesykepleier. Derfor
styrker FrP både skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.
Barns hverdag består av mye mer enn bare skole, og Fremskrittspartiet mener at man i større grad
må se barnet gjennom hele dagen, og ikke bare gjennom de timene barnet er på skolen. Å ivareta
barns interesser i rommet mellom skole og hjem kan være avgjørende for hvordan barna ellers
mestrer sin hverdag. Kultur- og fritidsaktiviteter er langt ifra et isolert tema, men har store
ringvirkninger på andre områder som forebyggende helsearbeid, integrering og mestring i skolen.
Derfor styrker Fremskrittspartiet aktivitetstilbudet for barn og unge, og gir flere barn muligheten til å
delta på aktiviteter.
Byens barn er tross alt byens fremtid, og en god barndom varer hele livet ut.
Tjenesteområde
01B skole
05A forebyggende
helsearbeid
12A kultur

01A barnehage

Satsinger (drift)
Styrke tidlig innsats i skolen
Styrke skolehelsetjenesten
Styrke og videreutvikle aktivitetskort
Reversere kutt - driftsstøtte til nye Fyllingsdalen teater
Økt tilskudd til nye Fyllingsdalen teater - kulturskole
Utstyrsstipend til frivillige lag og organisasjoner
Tellevik kystfort - økt tilskudd
Reversere avvikling av bemanningstilskudd - åpne
barnehager

2021
10 000 000
4 000 000
2 550 000
750 000
300 000
3 000 000
500 000
3 200 000
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FrP styrker tidlig innsats i skolen
En god skole gir barna læringsglede og mestringsfølelse. Det krever god og tilpasset undervisning
som ser hver enkelt elev. Fremskrittspartiet mener det er viktig å styrke undervisningen rundt barn
man ser har utfordringer innen sosiale og/eller faglige forhold på et tidlig tidspunkt. En styrking av
dette arbeidet vil gjøre skolene i bedre stand til å følge opp disse ambisjonene og gi den oppfølgingen
disse elevene fortjener og har krav på.

FrP styrker skolehelsetjenesten
For å kunne gi alle barn og unge en god og trygg start i livet er det viktig med en sterk
skolehelsetjeneste hvor helsesykepleier er tilgjengelig. Den beste skolen ser viktigheten av å
forebygge psykisk helse, blant annet gjennom å ha helsesykepleier til stede hver dag. Ingen elever
skal møte en stengt dør når de har behov for noen å snakke med. Fremskrittspartiet styrker derfor
skolehelsetjenesten med 4 millioner kroner i 2021.

FrP styrker og videreutvikler aktivitetskortet for barn og unge
Fremskrittspartiet har lenge kjempet for at aktivitetskortet skal bli universelt. Per i dag er kortet kun
tilgjengelig for barn og unge fra familier som mottar sosialstønad fra NAV, er tilknyttet
introduksjonssenteret for flyktninger og barnevernstjenesten for enslige mindreårige flyktninger. Det
kan oppfattes som stigmatiserende for dem som mottar kortet. Fremskrittspartiet ønsker derfor å
gjøre aktivitetskortet tilgjengelig for alle barn og unge, slik at det ikke blir synlig om det er barnets
familie eller NAV som har fylt på kortet. Kortet skal også digitaliseres. Fremskrittspartiet har derfor
satt av 2,55 millioner i 2021 for å videreutvikle aktivitetskortet for alle barn og unge.

FrP reverserer kutt i tilskuddet til nye Fyllingsdalen teater
Tilskuddet til Fyllingsdalen teater er foreslått redusert med 750.000 kroner. Det betyr at teateret får
mer enn halvert støtten fra kommunen. Det får dramatiske konsekvenser for flere hundre barn og
unge som har dette som sitt fritidstilbud. Teateret er det eneste private barne- og ungdomsteateret i
landet som eier og drifter eget teater. Teateret har drevet kulturskole i Fyllingsdalen i over 40 år, og
har et tilbud som Bergen kommune skal være stolt av og som kommunen ikke har råd til å miste.
Fremskrittspartiet anerkjenner teateret som et viktig kraftsentrum for kultur og som et viktig sosialt
og kulturelt samlingspunkt i bydelen og kommunen for øvrig. Fremskrittspartiet reverserer derfor
byrådets foreslåtte kutt på 0,75 millioner kroner.

FrP øker tilskuddet til nye Fyllingsdalen teater – kulturskole
Fremskrittspartiet øker tilskuddet til Fyllingsdalen teater med 300 000 kroner slik at enda flere barn
og unge i bydelen får mulighet til å delta på teaterskolen.

FrP etablerer utstyrsstipend for frivillige lag og organisasjoner
Fremskrittspartiet er opptatt av at alle barn og unge skal få muligheten til å delta på aktiviteter
sammen med sine venner. Mange aktiviteter koster imidlertid penger og ofte er utstyret svært
kostbart. Det gjør at barn fra familier med en anstrengt økonomisk situasjon ekskluderes fra
fritidstilbud. Fremskrittspartiet oppretter derfor en tilskuddspott som frivillige lag og organisasjoner
innen kultur og idrett kan søke på og slik dekke utgifter til utstyr for disse barna.
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FrP reverserer kutt i bemanningstilskudd for Åpne barnehager
Byrådet foreslår å kutte bemanningstilskuddet til åpne barnehager. Bemanningstilskuddet er en
viktig del av barnehagenes finansiering, og kan for enkelte stå for 20 prosent av barnehagens
inntekter. Totalt utgjør kuttet 3,2 millioner kroner.
Fremskrittspartiet anerkjenner de åpne barnehagene som verdifulle lærings- og integreringsarenaer.
For mange med minoritetsbakgrunn er åpen barnehage et sted de kan møte nordmenn, praktisere
norsk og bli kjent med det norske samfunnet. Barnehagene er i tillegg en døråpner til de ordinære
barnehagene. Foreldre får informasjon om hvordan de kan søke barnehageplass og en start i åpen
barnehage kan gjøre overgangen til ordinær barnehage lettere. For å unngå nedbemanninger og
sikre videre drift av barnehagene vil Fremskrittspartiet reversere kuttet.

FrP øker tilskuddet til Tellevik Kystfort
Fremskrittspartiet er opptatt av at vi skal ta vare på krigsminnene og opprettholde god
museumsaktivitet både for skoleelever og bergensere flest. En del av krigshistorien vår fra andre
verdenskrig er godt dokumentert på Tellevik Kystfort og må vedlikeholdes. I flere år har byrådet latt
viktige krigsminner ruste bort på grunn av lave tilskudd. Derfor bevilger Fremskrittspartiet 500 000
kroner mer til Tellevik Kystfort i 2021.

Investeringer 2021-2024
Tjenesteområde
13 idrett
12A kultur

01A barnehage
01B skole

Satsinger (investering)
Tak/hall over Slåtthaug kunstisbane
Kulturhus Fyllingsdalen
Nytt teaterbygg - Fyllingsdalen
teater
Oppgradering av uteområder og
lekeapparater
Oppgradering av uteområder og
lekeapparater

2021
100

2023
100
150

30

2022
100
100
40

10

10

5

10

10

5

2024

FrP bygger hall over Slåtthaug kunstisbane
Siden Slåtthaug isbane åpnet i 1991 har skøytemiljøet kjempet for tak over anlegget. I dag, nesten 30
år senere, har ingen ting skjedd. Det er begrenset hvor lenge idretten kan holde ut en
treningshverdag preget av regn, hagl, dårlige isforhold og avlyste treningsøkter.
Bergen er en stolt skøyteby med løpere i verdenstoppen. Fremskrittspartiet ønsker at flere skal få
muligheten til å dyrke idretten i egen by, og ikke minst beholde talentene i Bergen.
Fremskrittspartiet legger opp til byggestart allerede i 2021, og vil ferdigstille prosjektet i 2023. Totalt
investeres det 300 millioner kroner i økonomiplanperioden.
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FrP bygger kulturhus i Fyllingsdalen
Innbyggerne i Fyllingsdalen har gjennom flere tiår blitt lovet et kulturhus. Dette vil Fremskrittspartiet
prioritere fremfor bl.a. finkultur som dekker en svært snever brukergruppe. Kulturhuset ferdigstilles i
2023 og samlokaliseres med eksisterende idrettsanlegg.

FrP bygger nytt teaterbygg for nye Fyllingsdalen teater
Teaterbygget er opprinnelig en gammel tyskerbrakke fra krigen. Arbeidsforholdene ved teateret er
dermed ikke det beste hva gjelder inneklima og varme. Teateret har en enorm produksjon og
involverer også mange barn og unge. For å sikre et godt fremtidig teater er det behov for å bygge et
nytt bygg på samme lokasjon som dagens teater. Dette må ses på i sammenheng med kulturhus i
Fyllingsdalen slik at disse to institusjonene utfyller hverandre når det gjelder kulturaktiviteter.
Fremskrittspartiet investerer 70 millioner til denne formålet de neste to årene. Det nye teaterbygget
vil slik stå ferdig i 2022.

FrP oppgraderer uteområder og lekeapparater på skoler og i barnehager
Fremskrittspartiet ønsker å gi nytt liv til utearealer på skoler og barnehager i byen vår. Mange har
behov for å oppgradere utemøbler, lekeapparater, arealdekke, sosiale møteplasser etc. De neste
årene vil Fremskrittspartiet investere 50 millioner kroner til dette formålet.
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Samferdsel
Byrådet i Bergen har erklært krig mot bilistene. I sitt forslag til budsjett for 2021 foreslås det å bruke
flere titalls millioner på bilfrie soner i Bergen, parkeringsavgiftene skyter i været og parkeringsplasser
skal fjernes. Fremskrittspartiet aksepterer ikke at bilistene blir presset ut av byen. Vi foreslår derfor
en rekke tiltak som vil gjøre det enklere å være bilist i Bergen. For det å være bilist handler om noe så
enkelt som å få hverdagen til å gå opp. Det er friheten til å rekke det du selv ønsker i hverdagen din.
Det er ikke alltid like lett å sette seg på en buss eller bybane når du skal levere unger i barnehagen
eller på skolen, dra videre på jobb, hente barna igjen før du til slutt skal levere og hente ungene på
fritidsaktiviteter. Bilen er rett og slett en helt nødvendig del av hverdagen.
Tjenesteområde
08 samferdsel

Satsinger (drift)
Økt parkeringsdekning i sentrum
Økt vedlikehold av kommunalt vegnett

2021
10 000 000
10 000 000

FrP øker parkeringsmulighetene i
sentrum
Fremskrittspartiet ønsker å utvide
parkeringsmulighetene i Bergen
sentrum ved å øke antallet
gateparkeringsplasser.
Slik gjør vi vilkårene bedre for
næringsdrivende og hverdagen
enklere for deg som er avhengig
av bilen.
Fremskrittspartiet bevilger 10 millioner kroner i 2021 til å lokalisere og etablere nye områder for
gateparkeringsplasser i sentrum. Arbeidet gjøres i samarbeid med næringsliv.

FrP sikrer trygge skoleveier og
styrker vedlikehold av veiene
Veiene våre er grunnlaget for
transport av både mennesker og
varer i byen vår. Gode veier sørger for
at vi kan transportere oss rundt på en
trygg og effektiv måte. For å sikre at
kommunes veier holder den
standarden som trengs setter vi av 10
millioner til økt vedlikehold av
kommunale veier.
Trygge skoleveier: Mange barn går til og fra skole og fritidsaktiviteter. Fremskrittspartiet er opptatt
av at alle som ferdes til fots skal kunne bevege seg trygt. Midlene skal derfor også prioriteres til
nødvendige oppgraderinger av kommunale skoleveier. Det handler om å ta barns trygghet på alvor.
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Dyrevelferd
Våre firbeinte venner skal ha det trygt og godt i byen vår. Takket være Fremskrittspartiets
gjennomslag nasjonalt har det blitt satset mer på dyrevelferd, og Vest politidistrikt hat fått sitt helt
eget dyrepoliti. Dette bidrar til et tryggere samfunn for både dyr og mennesker.
Men også lokalt her i Bergen gjøres det mye godt arbeid på feltet. Organisasjoner som
dyrebeskyttelsen sørger for at tusenvis av hjemløse dyr blir rehabilitert og omplassert til nye,
omsorgsfulle hjem. Dyrebeskyttelsen Norge redder alene over 6000 hjemløse dyr hvert eneste år.
Fremskrittspartiet anerkjenner dette viktige arbeidet, og er opptatt av å styrke organisasjonene som
tar vare på dyrene som trenger det som mest.
Fremskrittspartiet er også opptatt av å legge til rette for at dyreeiere i Bergen kommune skal kunne
gi dyrene sine de beste forutsetninger for et godt liv. Det innebærer blant annet muligheten til å la
hundene få løpe fritt og utøve sin naturlige atferd. Fremskrittspartiet vil derfor bygge hundeparker i
alle bydeler i Bergen.
Tjenesteområde
10C naturforvaltning
Landbruk

Satsinger (drift)
Drift av hundeparker
Økt tilskudd til dyrebeskyttelsen

2021
500 000
500 000

FrP bygger hundeparker i alle bydeler
Med strengt krav om båndtvang hele året er det et stort behov for å gi hundene plass til å utøve sin
naturlige atferd. Egne friområder for hund er et viktig innslag for hundevelferden og for å sikre at
hundene har det best mulig. Fremskrittspartiet ønsker utbygging av hundeparker i alle bydeler i
Bergen, og legger også inn nødvendige midler for å sikre god drift.

FrP øker tilskuddet til dyrebeskyttelsen
Fremskrittspartiet er opptatt av å sikre dyrenes velferd i Bergen, og det koster å drive dyrevern.
Dyrene får all den veterinærbehandling de trenger når de blir tatt i dyrebeskyttelsen sin varetekt.
Fremskrittspartiet styrker dyrebeskyttelsen og deres viktige arbeid med 500.000 kroner i 2020.

Tjenesteområd
e
10C
naturforvaltning

Satsinger (investering)
Bygging av hundeparker

2021

2022

5

5

2023

2024

Verbalforslag
1. Bystyret ber byrådet gå i dialog med private eiere som har inngjerdete områder tilgjengelig med
den hensikt å åpne områdene som hundepark.

2. Fremskrittspartiet ber byrådet om å komme med en oversikt over egnede områder/areal til
hundeparker der hunder kan løpe fritt. Dette må være geografisk plassert slik at alle områder av
byen blir dekket på en fornuftig måte.
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Driftsbudsjett 2021
Tjenesteområde
Tilskuddsliste
10A offentlige planer
10D klima og miljø
04C introduksjons- og
tolketjenester
09 boligtiltak
01B skole
04A tjenester til
rusavhengige
Byrådsavdelingene
Underliggende etater

Innsparingstiltak
*Reduksjon i tilskuddsliste
Byarkitekten
Klimaetaten - fem nye ansatte
Bysykkelordning - subsidiering
Etat for inkludering - tilpasning til
aktivitetsnivå
Bostøtte - effekt av økte sosialhjelpssatser
Forsøk med skolefrokost
Drift av sprøyterom

2021
76 500 000
6 000 000
6 000 000
5 700 000
8 800 000

Reversering av vekst i byråkratiet
Reduksjon av mellomlederfunksjoner
Effektivisering i stabs- og støttefunksjoner
Effektivisering - oppjustering
Reduksjon i overføring til
investeringsbudsjett
Panteordning ildsteder
Konkurranseutsetting av pleie- og
omsorgstjenester
Konkurranseutsetting av renholdstjenester
Reduksjon i sykefraværskostnader
Redduserte kostnader - innkreving av
eiendomsskatt

100 000 000
100 000 000
40 000 000
25 000 000
100 000 000

Sum innsparingstiltak
Tjenesteområde
Ramme til disposisjon
08 samferdsel
Sum mindreinntekter
Tjenesteområde
01A barnehage
01B skole
03A tjenester til eldre

10 000 000
1 100 000
20 800 000

26 200 000
172 000 000
6 000 000
25 000 000
5 000 000
734 100 000

Mindreinntekter
Eiendomsskatt på bolig og
fritidseiendommer fjernes
Reversere økte parkeringsavgifter

Satsinger
Reversere avvikling av bemanningstilskudd åpne barnehager
Styrke tidlig innsats i skolen
Økt bemanning i hjemmetjenestene
Økt bemanning på sykehjemmene
Investeringstilskudd til sykehjem
Styrke aktivitetstilbudet og mattilbudet ved
seniorsentrene
Prosjektmidler - boliger for studenter og
eldre
Reversere avvikling av varmmatproduksjon
på sykehjem

2021
593 000 000
9 900 000
602 900 000
2021
3 200 000
10 000 000
20 000 000
20 000 000
10 000 000
3 000 000
600 000
4 400 000
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03C tjenester til
utviklingshemmede
03B tjenester til
funksjonshemmede
04A tjenester til
rusavhengige
05A forebyggende
helsearbeid

08 samferdsel
10C naturforvaltning
12A kultur

Rusbehandling, råd og
veiledning
Lavterskeltilbud for
rusavhengige
Andre velferdstiltak
psykisk helse
Kulturvern
Landbruk
Sum satsing

Reversere bemanningskutt - omsorgsboliger
for eldre
Reversere bemanningskutt - Fana dagsenter

1 000 000

Styrke alternative turnusordninger
Styrking av BPA

4 000 000
6 000 000

Reversere redusert åpningstid - MO
Gyldenpris
Reversere redusert åpningstid - MO Nesttun
Reversere bemanningskutt - frisklivs og
mestringssenteret
Styrke helsestasjon for ungdom
Styrke skolehelsetjenesten
Økt vedlikehold av kommunalt vegnett
Økt parkeringsdekning i sentrum
Drift av hundeparker
Reversere kutt - driftsstøtte til nye
Fyllingsdalen teater
Styrke og videreutvikle aktivitetskort
Økt tilskudd til nye Fyllingsdalen teater kulturskole
Utstyrsstipend til frivillige lag og
organisasjoner
Albatrossen Ettervernssenter - økt tilskudd

4 300 000

3 000 000

800 000
2 600 000
4 000 000
4 000 000
10 000 000
10 000 000
500 000
750 000
2 550 000
300 000
3 000 000
300 000

Sammen Senteret Laksevåg – IOGT Norge

100 000

Psykiatrialliansen - økt tilskudd

500 000

Fontenehuset - økt tilskudd
Tellevik kystfort - økt tilskudd
Økt tilskudd til dyrebeskyttelsen

Total omdisponering
Innsparingstiltak
Mindreinntekter/satsinger
Saldering

1 300 000
500 000
500 000
131 200 000

734 100 000
734 100 000
0

Reduksjon i tilskuddsliste
Fremskrittspartiet har redusert eller fjernet støtten til en rekke tilskuddsmottakere i 2021. Det er i all
hovedsak tjenester innen klima og miljø, scenekunst, visuell kunst, tverrestetisk og ymse
kunstformidling som har fått nedtrekk eller fjernet tilskuddet i sin helhet. Dette er penger som
Fremskrittspartiet heller ønsker å bruke på å styrke eldreomsorgen og barn og unges oppvekstsvilkår.
Såkalt finkultur med et voksent publikum bør i større grad kunne klare å finansiere seg selv.
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Byarkitekten
Byarkitekten har et budsjett på 6 millioner kroner i 2021. Fremskrittspartiet mener at en egen
byarkitekt-etat er overflødig, og at arkitekturkompetansen som finnes i kommunens fagavdeling og
byrådsavdeling er tilstrekkelig og godt ivaretatt. Vi har derfor avviklet hele byarkitektens funksjon,
som heretter vil bli ivaretatt av andre eksisterende ressurser i kommunen.

Klimaetaten – fem nye ansatte
Fremskrittspartiet vil ikke styrke den nyetablerte klimaetat med fem nye ansatte i 2021. Dette vil
koste ytterligere 6 millioner kroner i året og vil gi etaten til sammen 12 ansatte. Fremskrittspartiet
mener at hele klimaetaten bør legges ned, og at oppgaver løses innenfor allerede eksisterende
rammer.

Bysykkelordning – subsidiering
Bysykkelordningen finansieres av bidrag fra Bergen kommune, miljøløftet, brukerbetaling og
sponsorat. Til sammen skal Bergen kommune bruke 5,7 millioner kroner på bysykkelordningen i
2021.
Fremskrittspartiet er positiv til bysyklene som for mange bergensere er et godt supplement til
kollektivtransporten, men er kritisk til at kommunen skal subsidiere tilbudet. Fremskrittspartiet
mener at både drift og finansiering bør gjøres i privat regi, og kutter derfor subsidiene i budsjettet.

Reversering av vekst i byråkratiet
Fra 2015 til 2019 fikk Bergen nærmere 300 flere byråkrater. Det er en byråkratisering som
Fremskrittspartiet ikke kan akseptere. Vi vil arbeide for at alle skatter og avgifter som kommer inn i
det offentlige systemet skal brukes til det beste for innbyggerne. Fremskrittspartiet starter derfor
arbeidet med å reversere veksten i byråkratiet.

Reduksjon av mellomlederfunksjoner
Fremskrittspartiet ser med bekymring på byråkratiseringen i Bergen kommune, og at det hvert år
bygges opp stadig flere mellomlederfunksjoner. Med for mange rapporteringsnivå innenfor samme
område får man ofte en ineffektiv førstelinjetjeneste. Fremskrittspartiet starter derfor arbeidet med
å redusere antall mellomlederfunksjoner slik at kommunen tilnærmer seg en to-nivåmodell.

Effektivisering i stabs- og støttefunksjoner
Rådgivningsselskapet Agenda Kaupang har på oppdrag fra Bergen kommune levert en rapport som
gjennomgår stabs- og støttefunksjoner på HR- og økonomirådet i kommunen. Rapporten viser blant
annet at dobbelt så mange jobber med økonomi i Bergen sammenlignet med Stavanger og
Trondheim. I rapporten fremgår det tydelig at Bergen kommune kunne ha spart 40 millioner kroner
ved å ha en mer effektiv drift av stabs- og støttefunksjoner innenfor økonomirådgivning og HR.

Effektivisering – oppjustering
Siden 2015 har det vært lagt opp til store effektiviseringer. Innen utgangen av 2023 skulle kommunen
ha effektivisert for mellom 250 og 300 millioner kroner. Nå er imidlertid ambisjonsnivået kraftig
redusert, og en rekke effektiviseringer er avlyst. Konsekvensene av at effektiviseringer ikke realiseres
får store konsekvenser for kommunens tjenester. Hvis man ikke sparer penger ved å gjøre oppgaver
enklere og mer effektivt vil det redusere kommunens mulighet til å styrke andre tjenester som f.eks.
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eldreomsorg. Ut fra planene som ble lagt i 2020-budsjettet skulle kommunen ha spart 80 millioner
kroner på effektivisering i 2021. Nå er dette tallet nedjustert til 33 millioner kroner.
Fremskrittspartiet legger opp til en moderat oppjustering av effektiviseringer som gir rom for å styrke
førstelinjetjenesten tilsvarende 25 millioner kroner. Dette er mål som er mulig å nå, men som likevel
tar ned effektiviseringsgraden sammenlignet med byrådets forslag fra 2020.

Reduksjon i overføring til investeringsbudsjett
Fremskrittspartiet har redusert overføringene fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet med 100
millioner kroner. For at kommunens lånegjeld ikke skal øke i økonomiplanperioden vil
investeringsbudsjettet vise reduserte investeringer.

Panteordning ildsteder
Det står 26,2 millioner kroner til disposisjon på fondet etter de utbetalinger som er foretatt i 2020.
Fremskrittspartiet foreslår å disponere pengene som står igjen på disposisjonsfondet da kommunen
utelukkende bør konsentrere seg om å bytte ut ikke-rentbrennende ildsteder i områder hvor
luftkvaliteten er redusert.

Konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenester
Fremskrittspartiet foreslår å gjennomføre konkurranse i eldreomsorgen. Monopoldrift fremmer
hverken kvalitet, valgfrihet eller effektiv ressursbruk. En NHO-rapport fra 2016 «effekten av
konkurranse» viser blant annet at det i Oslo kommune kan regnes økte utgifter på 145 millioner
kroner fra 2040 av dersom kommunen rekommunaliserer private sykehjem og velger kommunal drift
av fremtidige sykehjem. Videre har Oslo kommune selv regnet på innsparingspotensialet ved å la
private drifte eldreomsorgen. Svaret er nær 440 millioner kroner (hjemmetjenester + sykehjem).
Det er flere private aktører som har levert gode tjenester i Bergen før, både hjemmetjenester og
sykehjem. Felles for disse sykehjemmene er at de har hatt lavt sykefravær og gode resultater på
brukerundersøkelser. Søreide sykehjem var under privat drift også det første sykehjemmet som vant
Omsorgsprisen i Bergen. Odinsvei bosenter hadde sykefravær på helt ned i 3 prosent.
Fremskrittspartiet budsjetterer med et lavt anslag på innsparing basert på erfaringer fra andre
kommuner som har gjennomført konkurranse. Det forventes å kunne budsjettere med langt større
innsparinger i årene som kommer som følge av at byrådet vil rekommunalisere enda en tjeneste;
praktisk bistand i hjemmet.

Konkurranseutsetting av renholdstjenester
Bergen kommune har budsjettert med nærmere 40 millioner kroner i årlige utgifter til å utføre
renhold i egenregi. Før kommunen besluttet å konkurranseutsette renholdstjenesten kjøpte
kommunen renholdstjenester for 34 millioner kroner. Fremskrittspartiet konkurranseutsetter
tjenesten og budsjetterer dermed med 6 millioner kroner i reduserte utgifter. Fremskrittspartiet
mener det er grunn til å tro at merkostnadene som følge av byrådets rekommunalisering er langt
høyere, blant annet fordi sykefraværet er høyere i offentlig sektor. Fremskrittspartiet regner derfor
med å kunne budsjettere med større besparelser i 2022.

Reduksjon i sykefraværskostnader
I 2019 hadde Bergen kommune totalt kroner 988 713 304 i kostnader forbundet med sykefravær.
Totalkostnad for Bergen kommune fratrukket refusjon sykepenger utgjorde i 2019 kroner
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551 257 499. Sykefraværet utgjør altså en enorm kostnad for kommunen hver eneste år. Ettersom
Fremskrittspartiet konkurranseutsetter pleie- og omsorgstjenester vil dette bidra til lavere
sykefravær. Eksempelvis hadde aldersinstitusjonene i Bergen kommune et sykefravær på 10,5
prosent i 2019. Til sammenligning hadde Odinsvei bosenter sykefravær helt ned i 3 prosent under
privat drift. Fremskrittspartiet budsjetterer i 2021 med et lavt anslag sammenlignet med tidligere år
på grunn av koronapandemien og usikkerhet knyttet til utvikling. Fremskrittspartiet vil likevel
presisere at man i årene som kommer vil kunne budsjettere med langt større besparelser. Det er
også rimelig å forvente at man med 36 direktører i kommunen vil kunne se positive resultater på
sykefraværet.

Reduserte kostnader – innkreving av eiendomsskatt
Det anslås at det vil koste 7,65 millioner kroner å kreve inn eiendomsskatt i 2021. Beløpet er fordelt
på kostnader ved å beregne eiendomsskatten og kostnader ved å innfordre den. Fremskrittspartiet
budsjetterer med reduserte kostnader for innkreving da vi har fjernet hele eiendomsskatten for bolig
og fritidseiendommer.

*Reduksjon i tilskuddsliste
Tall i 1000
Effektivisering

Tjeneste

Tjeneste T

Tilskuddsmottaker(T)

12000

Administrasjon

Tilskudd FN-Sambandet- Internasjonal uke

158

32910

Landbruk

Urbant landbruk

259

36020
36020
36020

Klima- og miljøtilskudd
Klima- og miljøtilskudd
Klima- og miljøtilskudd

Klima- og miljøtilskudd
Stiftelsen Lystgården (918687394)
Tilskudd miljøorganisasjoner

24110

Legetjeneste

37710
37710
37710
37710
37710

Scenekunst
Scenekunst
Scenekunst
Scenekunst
Scenekunst

37710
37710

Scenekunst
Scenekunst

37710
37710
37710

Scenekunst
Scenekunst
Scenekunst

Kirkens Bymisjon - Helsesenter for
papirløse migranter
Kompani Krapp ANS (993462500)
Kompani13 DA (914242444)
Krabatene v/Irene Ahnéll (981780299)
Apropos Teater (977257212)
Procen - Produsentenhet for scenekunst
(993173487)
Transiteateret- Bergen (985934045)
Vibeke Flesland Havre Produksjoner
(987275197)
Carte Blanche (957214479)
Dukketeaterverkstedet
Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater(
874695262 - Oktoberdans / Meteor

37720

Musikk

37720

Musikk

Folkemusikkklubben Columbi egg
(992509678)
Erik Brødreskifts minnefond

4099
159
1017
700
102
102
211
206
421
426
154
6393
206
790

157
155
24

37720
37720

Musikk
Musikk

37720
37720
37720
37720
37720
37720
37720
37720
37720

Musikk
Musikk
Musikk
Musikk
Musikk
Musikk
Musikk
Musikk
Musikk

37720
37720
37720
37720

Musikk
Musikk
Musikk
Musikk

37720

Musikk

37720

Musikk

37720

Musikk

37720

Musikk

37720
37720

Musikk
Musikk

37720
37720

Musikk
Musikk

37720

Musikk

37720
37720
37720
37720
37720

Musikk
Musikk
Musikk
Musikk
Musikk

37730
37730
37730
37730

Visuell kunst
Visuell kunst
Visuell kunst
Visuell kunst

Foreningen EKKO (987215933)
Foreningen EKKO (987215933) Ekkofestivalen
Antikk Musikk (991917276)
Nattjazz
Ny musikk Bergen (997774515)
Opera Bergen (991905030) - Sommeropera
Perfect sounds forever DA (996507491)
Playdate (997956591)
Avgarde (990 533 652)
Stiftelsen Bergen music fest (976249453)
Stiftelsen Bergen Nasjonale Opera
(889288892)
Bergen Barokk AS (981522338)
Stiftelsen BIT20 ensemble (971349670)
Stiftelsen Musicanord
Stiftelsen prof. Jiri Hlinka klaverakademi
(992861843)
Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter (979 913
583)
Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter (979 913
583) - Bergen Big Band
Bergen domkirke sokn (976994167) Bergen kirkeautunnale
Bergen domkirke sokn (976994167) Kirkemusikk i Bergen domkirke menighet
Vill Vill Vest (816 956 412)
Bergen internasjonale kultursenter
(992138122) - Bergen Internasjonale
Musikkfestival BIMF
Bergen Jazzforum (985260621)
Bergen kirkelige fellesråd (976994434) Påskefestuken
Bergen Kammermusikkforening
(987626704)
Borealis (985703167)
Brak (980850609)
Brak (980850609) - Music City Network
Brak (980850609) - Musikkarena
Currentes Jostein Gundersen (989371908)
Currentes
Aldea AS (918504176)
Entrée (997033957)
Foreningen Trykkeriet (993782157)
Hordaland Kunstsenter (959917485) Hordaland Kunstnersentrum
sommerutstilling

103
526
72
1 596
200
366
184
84
123
1 053
4 763
147
1 443
158
105
948
105
206
582
469
212

313
158
105
1 467
895
102
305
32

184
308
366
116
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37730
37730
37730

Visuell kunst
Visuell kunst
Visuell kunst

37730
37730

Visuell kunst
Visuell kunst

37730
37730
37730
37730

Visuell kunst
Visuell kunst
Visuell kunst
Visuell kunst

37730
37730
37730

Visuell kunst
Visuell kunst
Visuell kunst

37740
37740
37740

Film
Film
Film

37740
37740

Film
Film

37740

Film

37740

Film

37740

Film

37740

Film

37750
37750

Litteratur
Litteratur

37750

Litteratur

37750

Litteratur

37750

Litteratur

37750

Litteratur

37760

Tverrestetisk

37760
37760
37760

Tverrestetisk
Tverrestetisk
Tverrestetisk

Knipsu (997510364)
KRAFT Bergen AS (999537804)
Kunstnerverksteder (988845256) Kunstnerverksteder - C. Sundsgt.
S12 Galleri og verksted DA (988208833)
Stiftelsen 3,14 Hordaland internasjonale
fylkesgalleri (971349875) - Galleri 3,14
Bergen Ateliergruppe (993620858)
Tag Team Studio (995544571)
VISP (994520911)
Bergen kunstforening (971122900) - Bergen
kunsthall / Landmark
Bergenstriennalen AS (996799298)
BLOKK (997940458)
B-Open (992194146) - B - Open [biennale]
Mediefondet Zefyr AS (9896617252)
Nordiske mediedager (990298041)
Stiftelsen Cinemateket i Bergen
(971350539)
Vestnorsk filmsenter AS (974332981)
Vestnorsk filmsenter AS (974332981)
Bergen kommunes filmmelding
Vestnorsk filmsenter AS (974332981) Filmveksthus
Vestnorsk filmsenter AS (974332981) Vestnorsk Filmsenter AS manusutvikling
Mediefondet Zefyr AS (9896617252) Produksjonsmidler
Bergen internasjonale filmfestival AS
(980555704)
Henning Bergsvåg - Poesidigg
Hordaland teater LL (939734325) .
Nynorskens hus
Norsk forfattersentrum (960498615) Festspillforfatteren
Audiatur (991016260) - Audiatur
poesifestival
Stiftelsen Bergen Internasjonale
litteraturfestival for sakprosa og
skjønnlitteratur (923217614)
Tekstallianse (922839549)
History disposal unit (982250803) Wrap
driftstilskudd
Marie Nerland (984144792) - Volt
Performance art Bergen (997615034)
Piksel produksjoner LTD (993164046)

102
632
447
439
158
157
233
290
3 567
5 429
77
158
948
526
471
1 608
2 106
509
632
1 000
842

76
1 017
105
316
407

100
211
184
132
316
26

37760

Tverrestetisk

37760

Tverrestetisk

37760

Tverrestetisk

37760
37760
37760
37760
37760
37760
37760
37760
37760
37760
37760

Tverrestetisk
Tverrestetisk
Tverrestetisk
Tverrestetisk
Tverrestetisk
Tverrestetisk
Tverrestetisk
Tverrestetisk
Tverrestetisk
Tverrestetisk
Tverrestetisk

37760

Tverrestetisk

37770
37770
37770
37770

Ymse kunstformidling
Ymse kunstformidling
Ymse kunstformidling
Ymse kunstformidling

37770
37770

Ymse kunstformidling
Ymse kunstformidling

37770
37770

Ymse kunstformidling
Ymse kunstformidling

37770

Ymse kunstformidling

38590
38590

Stiftelsen Bergen Internasjonale teater
(874695262) - Prøverommet
Stiftelsen Bergen senter for elektronisk
kunst (881948222)
Stiftelsen kulturhuset USF (971348372) Gjestekunstordning USF
Stiftelsen Lydgalleriet (991284362)
Vagant AS (919063122) - Tidsskriftet Vagant
Aldea AS (918504176)
Elektronisk kunst - prosjekt, drift og lokaler
Internasjonal kunst- og kulturutveksling
Kritikk og teoriutvikling - prosjekt
Kulturstipend og -priser
Arbeidsstipend
Talentutvikling
Tverrfaglig - prosjekt, drift og lokaler
Levende sentrum - tomme lokaler på
gateplan til kunstnerisk innhold
Kunstlogen AS (915459579) Julemarked for
design, kunst og kunsthåndverk

236
1 046
579
579
203
873
243
2 430
508
2 226
1 390
134
830
516
100

Designfeltet - Styrking
Utvikling av ny kompetanseklynge
Kulturnæring - prosjekt
Gatekunst og grafitti - prosjekt, drift og
lokaler
Kunstgarasjen (913838572)
Stiftelsen kulturhuset USF (971348372) Designinkubator
Unison AS (985298513) - Kulturnatt
Buzz AS (996223191) - Musikkfondet Buzz
AS
Design region Bergen (992056827) - Raff

175
305
915
157

Øvrig kulturaktivitet
Øvrig kulturaktivitet

Norsk publikumsutvikling (893948112)
Raptus - Bergen tegneseriefestival
(980566013)

51
168

37710

Scenekunst

250

37710

Scenekunst

Klimamidler - Pool for scenografi, kostymer
etc.
Scenekunst - prosjekt, drift og lokaler

1 419

37730
37730

Visuell kunst
Visuell kunst

Kunstnerhonorar - pilotprosjekt
Visuell kunst - prosjekt, drift og lokaler

206
1 178

38590
38590
SUM

Øvrig kulturaktivitet
Øvrig kulturaktivitet

Klimamidler - Grønn festivalordning
Klimamidler - Miljøsertifisering

500
1 000
76482

496
168
421
316
158
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Investeringsbudsjett 2021-2024
Tjenesteområde
01A barnehage
08 samferdsel

10C
naturforvaltning
12A kultur

16
administrasjon

Effektivisering
Oppkjøp av private barnehager
Bilfri bydel Bøhmergaten/Løvstakksiden
Bilfri bydel - Nedre
Nygård/Nygårdshøyden
Handlingsplan for sykkel på
kommunalt vegnett
Sykling mot enveisregulerte gater
Bystrand Lungegårdsparken

2021
50
2

2022
50
5

2023

2024

5

8

5

30

20

10

9,9

6,2

10

15

1,8
28

8
35,5

8,7
102

50

Kulturinvesteringer
Kunstinnkjøp
Kunstnerisk utsmykking
Mindre bygginvesteringer sekkepost
Sentralbadet scenekunsthus
Aktivitetsbaserte arbeidsplasser

10
1
2,8
11
83
30,9

10
1
1
11
235,7
26

10
1
1
11
236,9

10
1
1
10
161

Bergen rådhus - innvendig
oppgradering
Mindre bygginvesteringer sekkepost
Salg av sentralbadet
Kapitalfrigjøring - salg av eiendom

128,2
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22
300
100
785,6

22

22

20

100
570,4

100
527,6

286

2021
350

2022
200

2023

2024

100

100

50

100
150

30

5
100
100
40

10

10

5

10

10

5

5

5

Sum
effektivisering
Tjenesteområde
03A tjenester til
eldre

13 idrett
12A kultur

01A barnehage
01B skole
10C
naturforvaltning
Sum satsing

Satsinger
Utvidelse av Åsane sykehjem - 120
ekstra plasser
Bygge og ruste opp kjøkken på
sykehjem
Nytt sykehjem - mulighetsstudie og
tomtesøk
Demenslandsby - prosjektering
Tak/hall over Slåtthaug kunstisbane
Kulturhus Fyllingsdalen
Nytt teaterbygg - Fyllingsdalen
teater
Oppgradering av uteområder og
lekeapparater
Oppgradering av uteområder og
lekeapparater
Bygging av hundeparker

10
5
100

620
Total omdisponering

2021

570
2022

310
2023

0
2024
28

Effektivisering
Satsinger
Saldering

785,6
620
165,6

570,4
570
0,4

527,6
310
217,6

286
0
286

* Fremskrittspartiet har redusert overføringene fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet med
100 millioner kroner. Investeringsbudsjettet viser derfor reduserte investeringer for at kommunens
lånegjeld ikke skal øke i økonomiplanperioden 2021-2024
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